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ועידת עכו ה-3 לעירוניות



יום שני 18.10
8:30-9:30

הפסקה16:00-16:30הפסקה וכיבוד קל11:30-12:00

רישום וכיבוד קל (בהצגת תו ירוק)

• ברכת ראש העיר מר שמעון לנקרי.
executive director  UN‐Habitat, (מוקלטת) ברכה •

מליאת פתיחה:

מליאה: משבר אקלים וכלכלה עירונית. 
בנוכחות - גב' תמר זנדברג- השרה להגנת הסביבה.

מנחה: ד"ר אורלי רונן, חברת הנהלת הפורום הישראלי לעירוניות, מנהלת המעבדה 
לחדשנות, בית ספר פורטר,  אוניברסיטת תל אביב. 

בהשתתפות: אלון זס"ק, ראש מנהלת הערכות לשינויי אקלים, המשרד להגנת הסביבה- 
ההשלכות של אי ההערכות, אוריאל בבצ'יק, ראש אגף אנרגיה מקיימת, משרד האנרגיה, 

משרד האנרגיה- הזדמנות מקומית בהערכות לשינויי אקלים .

9:30-11:30

• גב' תמר זנדברג- השרה להגנת הסביבה
• מר אביעד פרידמן- מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון.

• ברכות – הפורום הישראלי לעירוניות
• הענקת "אות העירוניות"

Ms. Maimunah Mohd Sharif
 Mr. Paulius Kulikauskas Chief UN-Habitat O�ce for •

European Institutions

מליאה: 16:30-18:30

בריאות ועירוניות -אסטרטגיית קידום בריאות בשלטון מקומי - לקחי הקורונה 
בנוכחות בכירות ממשרד הבריאות : ד"ר שרון אלרעי פרייס- ראש שירותי בריאות, 

ואיילת גרינבאום אריזון- סמנכ"לית בכירה וראש מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי.
מנחות: חנה מורן- מתכננת ערים, מייסדת מנכ"לית הפורום הישראלי לעירוניות, 

ואנה לרנר- זכות- ראש האגף לתכנון מדיניות, משרד הבריאות.

מליאת סיכום:
מר זאב אלקין- שר הבינוי והשיכון ושר ירושלים ומורשת

"הצהרת עכו" 
הפורום הישראלי לעירוניות:  נעמי צור- יו"ר ומייסדת  וחנה מורן- מתכננת ערים, 

מייסדת ומנכ"לית.

מושבים מקבילים:
מושבי

בוקר

12:00-13:30
מושב -1 הגדלת הכנסות ומנועי צמיחה, האם אפשרי לכל יישוב, וכיצד? 

הקשר לתוספת דירות
בהנחיית:  ד"ר רינה דגני – חברת הנהלת הפורום הישראלי לעירוניות ובעלת מכון 

"גיאוקרטוגרפיה", וראובן ויצמן - גזבר עיריית עכו.

מושב -2 חידוש והחייאת מרכזי הערים וקידום עסקים קטנים.
בהנחיית: שרון בנד-חברוני- חברת הנהלת הפורום הישראלי לעירוניות ובעלת משרד "במידה", 

יניב אשור- מנכ"ל עיריית עכו, ויונית סמולש- מנהלת מינהלת עסקים, אסטרטגיה 
וחדשנות, עיריית עכו 

מושב -3 תכנון וניהול אזורי.
בהנחיית: ורד סלומון – אדריכלית ראשית, משרד הבינוי והשיכון, רות רוטנשטרייך - 

מהנדסת העיר עכו ונעמי צור- יו"ר הפורום הישראלי לעירוניות

מושב -4 היבטים חברתיים בתכנון- "הקול" האזרחי" ודיור בר - השגה.
בהנחיית: עפרה כרמון-אבן, מנהלת תחום בכירה - היבטים חברתיים בתכנון ובנייה מינהל 
אסטרטגיה, משרד הרווחה והביטחון החברתי, וחנה מורן- מתכננת ערים, מייסדת מנכ"לית

הפורום הישראלי לעירוניות.

מושב -5 תרומת הטבע העירוני להתמודדות עם משבר האקלים. 
בהנחיית: פזית שביד-שייט - חברת הנהלת הפורום הישראלי לעירוניות, מנהלת תחום 

קהילות ופעילות עירונית, החברה להגנת הטבע ודנה לוין-ברקאי - אדריכלית עיריית עכו.

מושבים מקבילים: 14:30-16:00

הפסקה- ארוחת צהריים13:30-14:30

מושבי
מושב -1 התחדשות עירונית - כמנוף לפיתוח כלכלי.צהריים

מנחה: עופר גריידינגר– יועץ תכנון עירוני ואזורי. 

מושב -2 חדשנות וקיימות כמנופים כלכליים לעיר.
בהנחיית: ד"ר אורלי רונן- חברת הנהלת הפורום הישראלי לעירוניות, 

מנהלת המעבדה לחדשנות, בית ספר פורטר,  אוניברסיטת תל אביב,  ושרית סלע- 
מנהלת אגף חדשנות וקיימות,  עיריית כפר סבא.

מושב -3 עירוניות בדו-קיום.  
מנחה: פרופ' ראסם חמאיסי- מתכנן ערים וגיאוגרף , אוניברסיטת חיפה.

מושב -4 מחזור חיים של אזורי תעסוקה ומסחר – משמעויות ואתגרים. 
מנחה: ד"ר נילי שחורי, פיתוח כלכלה מוניציפלית.

מושב -5 נכסי מורשת, תרבות וקהילה כמנוף כלכלי מקומי.
בהנחיית: שירה שפירא- סגנית ראש אגף בכיר, משרד ירושלים ומורשת ונעמי צור- יו"ר 

הפורום הישראלי לעירוניות פאנל : היבט מקומי - העיר עכו-  הפורום המקומי לעירוניות בעכו. 
 Mr. Paulius Kalikauskas, Chief UN-Habitat O�ce for :בהשתתפות
European Institutions וליזו אוחיון, מנהלת הרובע המנדטורי, עיריית עכו.



יום שלישי 19.10

9:30-12:30

9:00-9:30

הפסקה- ארוחת צהריים (למוזמנים בלבד)13:00-14:30

הפסקה16:00-16:15

התכנסות

סדנת מומחים- אירוע היברידי סגור ל-50 איש 14:30-16:00

המשך סדנת מומחים ואימוץ "הצהרת עכו"- אירוע היברידי 
סגור ל-50 איש

16:15-17:30

מושב מיועד במוני- אקספו- בתל אביב 9:30-12:00

יום רביעי 20.10

בוקר סיורים בעכו וסביבתה:

קוקטייל סיום- למוזמנים בלבד18:00-19:30

סיור -1 עכו הצלבנית כמקור לצמיחה כלכלית ותיירותית: הצצה אל מאחורי 
הקלעים של תהליכי הפיתוח התיירותים.

ליווי מקצועי: רות רוטנשטרייך, מהנדסת העיר עכו.

סיור -2 עכו עיר נמל ומסחר: כיצד ממנפים נמל עתיק כמנוע לצמיחה עתידית.
ליווי מקצועי: יובל פורת, מנכ"ל החברה לפיתוח עכו. ויגאל טרטוקבסקי, אדריכל נוף, שותף 

עמית במשרד אדריכלים מייזליס כסיף מתכנני פרויקט הפיתוח של הנמל.

סיור -3 עכו כעיר של יזמים ויזמויות.
ליווי מקצועי: אורית אסייג ראשת מינהל חינוך, עיריית עכו. ותומר דקל – תנועת אור.

סיור -4 אתרי הטבע העירוני של עכו - סיור באוצרות הטבע הפחות 
מוכרים של העיר.

ליווי מקצועי: אדר' דנה לוין ברקאי, אדריכלית העיר עכו ורוני מיארה.

סיור -5 עכו המנדטורית , עבר, הווה ועתיד: התכנית האסטרטגית החדשה 
של הרובע המנדטורי.

ליווי מקצועי: עדי מקל ראש מינהל רווחה, עיריית עכו, עובדי שכונה ממחלקת הרווחה 
ומאור בן זינו מנהל אגף התרבות.

סיור -6 יזמויות במטה אשר.
ליווי מקצועי: אפרת פלד שדה, מנהלת התיירות של כפר מסריק.



מליאה

ועידת עכו לעירוניות הינה הוועידה המרכזית בישראל לקידום עירוניות, 
המאגדת בתוכה מגוון רחב של מומחים ואנשי מקצוע, מקבלי החלטות ברמה 

הארצית והמקומית, המגזר העסקי, ארגוני חברה אזרחית, תושבים פעילים 
ואנשי אקדמיה.

הוועידה נערכת על ידי הפורום הישראלי לעירוניות וביוזמתו, בשיתוף עם מרכז 
השלטון המקומי, עיריית עכו, משרד הבינוי והשיכון ומשרדי ממשלה נוספים, 

ארגונים ומוסדות שונים בארץ, וארגון UN HABITAT. השנה זו תהיה הפעם 
השלישית לקיומה של הועידה שתערך בימים 18-19 באוקטובר .

השנה ועידת עכו עולה מדרגה. היא תהייה חלק מ- "שבוע העירוניות" 
שיתקיים השנה לראשונה בישראל (17-20.10.21) כחלק מאירועי "אוקטובר 

העירוני" של UN-HABITAT, ובסימן WUF11 שיתקיים ביוני 2022, בקטוביץ' פולין. 
 UN HABITAT שבוע העירוניות בישראל יהיה בשיתוף עם ובנוכחות של נציגי

ומשלחות בינלאומיות. חלקו הראשון של השבוע יתקיים בעכו, במסגרת הוועידה, 
.MUNI EXPO -וחלקו השני בתל אביב, במסגרת ה

מליאת פתיחה

• מר שמעון לנקרי - ברכת ראש העיר.
• גב' תמר זנדברג- השרה להגנת הסביבה.

• ברכת מזכ"לית ארגון - 

•  Mr. Paulius Kulikauskas  ראש ארגון UN-Habitat באירופה
• מר אביעד פרידמן - מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון.

• הפורום הישראלי לעירוניות - ברכות.
• הענקת "אות העירוניות".

מליאה: 
משבר האקלים וכלכלה עירונית בנוכחות השרה להגנת הסביבה, 

גב' תמר זנדברג
בהנחיית : ד"ר אורלי רונן - חברת הנהלת הפורום הישראלי לעירוניות, 
מנהלת המעבדה לחדשנות בבית הספר פורטר, אוניברסיטת תל אביב.

השרה להגנת הסביבה - גב' תמר זנדברג: ישראל בעידן של משבר אקלים.

חלק א'- משתתפים:
אלון זס"ק, ראש מנהלת הערכות לשינויי אקלים, המשרד להגנת הסביבה- 

ההשלכות של אי ההערכות .
אוריאל בבצ'יק, ראש אגף אנרגיה מקיימת, משרד האנרגיה- הזדמנות 

מקומית בהערכות לשינויי אקלים.

חלק ב'- פאנל : 
רשויות מקומיות בחזית האקלים - האם להכריז על מצב חירום אקלימי?

משתתפים:
• רפי סער- ראש עיריית כפר סבא.

• ד"ר עינת קליש- ראש עיריית חיפה.
• עו"ד ראובן לדיאנסקי- סגן ראש עיריית תל אביב יפו.

9:30-11:30 | 18/10/21

 Ms. Maimunah Mohd Sharif  -  UN-Habitat
.(The United Nations Human Settlements Program)



מושב בוקר - 1

הגדלת הכנסות ומנועי צמיחה, האם אפשרי לכל 
יישוב, וכיצד? הקשר לתוספת דירות

12:00-13:30 | 18/10/21
ד"ר רינה דגני - חברת הנהלת הפורום הישראלי לעירוניות ובעלת מכון 

"גיאוקרטוגרפיה" וראובן ויצמן - גזבר עיריית עכו.

המאבק על הגדלת שטחי תעסוקה (ארנונה עיסקית) של הישובים 
בעיצומו! האם מבנה שוק התעסוקה והרציונל הכלכלי מאפשרים הגדלה 
כזו בכל עיר או שנדרש פתרון אחר לקידום מנועי צמיחה עירוניים. האם 
הסכמי הגג והגדלת מספר יחידות הדיור ביישוב יתאפשרו ללא מציאת 
פתרון כלכלי למנועי צמיחה? 32 רשויות מקומיות שלחו לפני זמן קצר 

מכתב לשרי הממשלה בטענה שלא יוכלו להגדיל את מספר יחידות הדיור 
ללא פתרון כלכלי שכרגע לא נראה באופק. האם אשכולות או פתרונות של 

מקבצי ישובים הם פתרון מעשי והאם לא הגענו לסוף הדרך בתפיסה 
הקיימת של חלוקת הכנסות? תוכנית כלכלית בת קיימא לעיר צריכה 
להתבסס על ביקושים ממשיים. רשויות סמוכות זו לזו מתכננות אזור 

תעסוקה נפרד, מרכזי מסחר, אזורי תעשייה, אתרי תיירות וכו', וזאת ללא 
כל אישוש של ההיתכנות הכלכלית, בפרט ביישובים קטנים. 

במושב יציגו וידונו אנשי מקצוע ממרכז הארץ ומהפריפריה במנעד 
פתרונות למינוף כלכלי של יישובים הן יהודיים והן ערביים, ויקבלו משוב 

מגורמים מקצועיים מהמגזר הציבורי והפרטי, משתתפי הדיון. 

מבנה המושב 
דוברים:

• ד"ר רינה דגני –הנהלת הפורום הישראלי לעירוניות ובעלת מכון 
גיאוקרטוגרפיה, הצגת הבעיה בליווי דוגמאות

• בני ביטון - ראש העיר דימונה.
• עו"ד רועי בריזלי – סגן ראש עיריית רמת גן.

• אבי כהן – מנכ"ל המשרד לשיוויון חברתי (לשעבר) מנכ"ל המשרד 
לירושלים ומרשת (לשעבר) וראש מנהל אזורי תעשייה, משרד הכלכלה 

(לשעבר).

מגיבים:
• ראובן וייצמן – גזבר עיריית עכו

• דוד אריאלי - מנכ"ל אשכול גליל עמקים
• ראדי נאג'ם - ראש מועצת בית ג‘אן

בהשתתפות הקהל

ההצעות והרעיונות שיגובשו במהלך המושב ירוכזו על ידי הנהלת 
הפורום לעירוניות לאג'נדה לעירוניות.



נושאי המושב 
למרות יתרונותיהם הברורים, נמצאים רבים מהרחובות המסחריים בעמדת 

נחיתות ביחס לקניונים ומרכזי הקניות המנוהלים ועובדה זו מחייבת את 
הרשויות המקומיות להיכנס בנעליהן של חברות מנהלות ולקחת אחריות על 
הטיפול בהם. במושב נבדוק באמצעות בחינה של מספר מקרי בוחן מנהריה, 

אשדוד, עפולה ורהט, באתגרים ובמורכבות של תהליכי ההתחדשות, 
בהתמקד בשאלות הבאות: 

1. אילו מהלכים נדרשת הרשות המקומית לבצע במסגרת תהליכי 
ההתחדשות, מה גבולות אחריותה ועל מה היא יכולה להשפיע וכיצד?

2. מי השחקנים שצריכים להיות מעורבים בהם ומה צריך להבין כשניגשים 
למהלך כזה?

3. כיצד בונים אמון ותהליך משתף עם בעלי העסקים לאורך זמן?
4. כיצד מחזירים את הקהילה אל מרחב הרחוב והאם יש דרכים להשפיע על 

העדפות הצריכה?
5. האם הרשות המקומית יכולה וצריכה להשפיע על התנהלות העסקים 
בתוך הקניין הפרטי והאם ניתן לייצר עדיפות לרחוב המסחרי ע"פ מרכזי 

הקניות המנוהלים

פאנל:
• התחדשות מרכז העיר נהריה באמצעות מחוללים מקומיים וחיזוק הרשת 

שביניהם, חדשנות- מדד מראה מקום, נהריה והמועצה לבנייה ירוקה, 
לירון דן, נהריה

•פיתוח העיר המנדטורית, עכו- מנכ"ל עיריית עכו, מר יניב אשור
•קידום ופיתוח השוק העירוני הישן כמרכז תרבות וקולינריה, השוק הישן 

בעפולה, תמר דיגמי.
• חידוש מרכזי מסחר שכונתיים באשדוד, מנהלת להתחדשות עירונית, 

ליאור לוי
• חידוש מרכז העיר רהט-החברה הכלכלית רהט, מיה טושינסקי ואחמד 

דראושה - עמותת אינג'אז.

מגיבים:
איתי שיפרן – מנהל פיתוח עסקי בגיאוקרטוגרפיה; אייל סנטו – מומחה 
לתנועה ולפיתוח התערבויות טקטיות במרחב הציבורי ; אלה אלכסנדרי - 

מנכ"לית מרחב.

חידוש והחייאת מרכזי הערים וקידום 
עסקים קטנים.

12:00-13:30 | 18/10/21
שרון בנד-חברוני חברת הנהלת הפורום הישראלי לעירוניות ובעלת משרד 

"במידה", יניב אשור מנכ"ל עיריית עכו ויונית סמולש מנהלת מינהלת עסקים, 
אסטרטגיה וחדשנות, עיריית עכו.

נושא התחדשות מרכזי הערים והרחובות המסחריים מעסיק היום רבות 
מהרשויות המקומיות בישראל, להם יתרונות ייחודיים גדולים :

1. שטחים פתוחים בקרבה לבית - שירותי מסחר בקרבת הבית ובמרחבים 
פתוחים ונגישים.

2. הרחוב המסחרי - חיזוק העסקים הקטנים והבינוניים תורמים לכלכלה 
מקומית באופן שבדרך כלל לא ניתן לממש בקניונים ובמרכזי הקניות, 

צמצום הנסועה.
3. חיזוק הקהילתיות - רחובות מסחריים "מארחים" את התושבים - הסלון 

העירוני הקהילתי המשותף, למפגשים אקראיים ולבניית חוסן עירוני 
קהילתי .

מבנה המושב 
פתיחה– שרון בנד ויונית סמולש 

פאנל בדגש על מקרי בוחן
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תכנון וניהול אזורי.

ורד סלומון - אדריכלית ראשית, משרד הבינוי והשיכון, רות רוטנשטרייך - מהנדסת 
העיר עכו ונעמי צור- יו"ר הפורום הישראלי לעירוניות.

מבנה המושב 
חלק א' |  פתיחה 

1. אורי אילן- יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה צפון
2. משה דוידוביץ'- ראש המועצה האזורית מטה אשר

חלק ב' | בהנחיית ורד סלומון- אדריכלית ראשית, משרד הבינוי והשיכון
הצגת 3 מודלים בשלבים שונים של התהוות:

• גליל מערבי – ראש צוות תכנון
• שותפות אזורית הרי ירושלים – הדס בשן

• אשכול נגב מזרחי- אליעזר יעקב- מנכ"ל האשכול

חלק ג' | פאנל – בהנחיית  נעמי צור- יו"ר הפורום הישראלי לעירוניות
תוצג השאלה: בכנס עירוניות – מה בין עיר לאזור? 

• שגיא גנות-מנהל תחום פיתוח איזורי, משרד הפנים
• ורד סלומון- אדריכלית ראשית, משרד הבינוי והשיכון

• פרופסור ערן רזין- מנהל המכון ללימודים עירוניים באוניברסיטה העברית
• מירב בטט- מייסדת ועורכת המגזין "שפת רחוב", אדריכלית ומתכננת ערים

שאלות מהקהל.

ההצעות והרעיונות שיגובשו במהלך המושב ירוכזו על ידי הנהלת 
הפורום לעירוניות לאג'נדה לעירוניות. 

12:00-13:30 | 18/10/21
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• אדר' גל גבריאל- מהנדסת העיר לוד.
• שחר סולר- סמנכ"ל אסטרטגיה, מינהל התכנון.

• ד"ר מירב אהרון-גוטמן – מנהלת החממה החברתית, הטכניון.
• עו"ד דבי גילד חיו- האגודה לזכויות האזרח.

• זאב ביילסקי- יו"ר המועצה הארצית לשעבר.
• יאיר קמייסקי- ג'וינט ישראל.

סדנא :
מקרה בוחן שיוגדר לעיר לוד - חלוקה לקבוצות דיון בסוגיות ובשאלות שיוגדרו, 

בהנחיית עופר לרנר.

שולחן ב׳
״מדיניות דיור-חברתי״- התאמת תמהיל הדיור המתוכנן והנבנה בישראל גם 

לצרכי הדיור של אוכלוסייה המשתייכת לעשירונים תחתונים,אוכלוסייה עם 
צרכים מיוחדים וכיוצא בזה- מנחה עפרה כרמון-אבן.

בהשתתפות:- נציגי ארגוני חברה, מחקר וממשלה
פתרונות מהעולם:

• ד"ר נעמה הגלעדי, מתכננת וחוקרת- דוגמאות לפרוייקטים עם ערך מוסף 
חברתי בהתאם לחקיקה הבריטית.

• מכון ברוקדייל- ד״ר מיכל לרון ונדב פן, דוגמאות לתמריצים ממשלתיים ליזמים 
העוסקים גם בדיור בהישג יד בארה"ב והצגת ממצאי מחקר תכנית מחיר 

למשתכן.

מדיניות הדיור בישראל:
עו"ד אורלי אריאב, מכון הגר הפקולטה למשפטים- אונ׳ תל אביב: ממצאי מחקר 

שכירות ארוכת טווח בישראל (ע"י עו"ד עו"ס מתן רבינוביץ').
הפורום לדיור ציבורי- דני גיגי- אתגרים ומענים למגוון האוכ' בדיור הציבורי 

בישראל.
• משרד הבינוי והשיכון - ד״ר עמיאל וסל- מנהל תחום תכנון אסטרטגי ומחקר- 

המדיניות הנדרשת עם הפנים קדימה.

ההצעות והרעיונות שיגובשו במהלך המושב ירוכזו על ידי הנהלת 
הפורום לעירוניות לאג'נדה לעירוניות. 

היבטים חברתיים בעירוניות ובתכנון – 
"הקול האזרחי" ודיור בר השגה

12:00-13:30 | 18/10/21
עפרה כרמון-אבן. מנהלת תחום בכירה - היבטים חברתיים בתכנון ובנייה מינהל 

אסטרטגיה, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

מבנה המושב 
חלק ראשון - הרצאות פתיחה

הצגת האתגרים:
1. אתגרים בפיתוח סביבת חיים מכלילה - היבטים חברתיים בתכנון דיור- 

עפרה כרמון-אבן. מנהלת תחום בכירה - היבטים 
חברתיים בתכנון ובנייה

מינהל אסטרטגיה, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2. היבטים חברתיים בתכנון - "הקול האזרחי" - מעורבות חברה אזרחית 

לפיתוח עירוניות  מכלילה - חנה מורן - מנכלי"ת הפורום הישראלי לעירוניות. 
3. מדיניות הדיור בישראל - מבט השוואתי לנעשה בעולם - ירון הופמן 

דישון- ממרכז אדווה. 

חלק שני – 2 שולחנות עגולים:
שולחן א'  

הנחייה: חנה מורן "הקול האזרחי" - שילוב היבטים חברתיים בתכנון עירוני 
ואזורי- מהם וכיצד ניתן להביאם לידי ביטוי בתכניות ובשיקולי מוסדות 

התכנון.
• מהם ההיבטים החברתיים המקדמים עירוניות מכלילה?

• מהי חשיבות ה"קול האזרחי" בתהליכי התכנון?
• כיצד ניתן לייצר לגיטימיות לשילוב הקול האזרחי והיבטים חברתיים בתכנון?
• כיצד ארגוני החברה האזרחית מאפשרים לענות על העדר מעורבות תושבים 

מספקת בהליכי תכנון.
• מה ניתן לעשות "מחר בבוקר" שלא חשבנו עליהם עד כה?

מקרה בוחן שיוגדר בעיר לוד. בהשתתפות:
• נציגי חברה אזרחית - לשעבר, במוסדות התכנון הארציים (המועצה הארצית 

לתכנון ולבניה, הותמ"ל והות"ל): חנה מורן, ישי לוי ועופר לרנר,
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תרומת הטבע העירוני להתמודדות 
עם משבר האקלים

12:00-13:30 | 18/10/21
פזית שביד-שייט- מנהלת תחום קהילות ופעילות עירונית, החברה להגנת הטבע 

ודנה לוין -ברקאי- אדריכלית עיריית עכו.

לתשתיות הטבעיות בעיר ולאופן ניהולן יש תפקיד מפתח בשמירת החוסן 
העירוני בהיבטים חברתיים, בריאותיים ופיזיים. תפקיד זה מתעצם בעידן 

של משבר האקלים הפוקד אותנו ובארץ כה עירונית הערכות הערים 
לטיפול במשבר כולל הערכות המבוססת על פתרונות מבוססי טבע, שימור, 
טיפוח והרחבה של הטבע בעיר. במושב ובמעגלי השיח נדון בשלל הדרכים 

שניתן לפתח בתחום בערים בישראל לאור מודלים המיושמים בעולם.
 

מבנה המושב
חלק א' | מנחה - פזית שביד - שייט, מנהלת תחום קהילות ופעילות 

עירונית, החברה להגנת הטבע.

הרצאות השראה:
• תמר רביב- ראש אגף מגוון הביולוגי ושטחים פתוחים, המשרד 

להגנת הסביבה 
• עמיר בלבן- מנהל תחום הטבע העירוני, החברה להגנת הטבע. 

• ישראל גלון- אגרונום ,הטכניון חיפה.
• דבי לרר- מתכננת נוף, ומקדמת קיימות במרחב הציבורי.

חלק ב׳ |מעגלי שיח לפי הנושאים :
 1. אתרי טבע
2. עצים בעיר

3. גינון מקיים במרחב הציבורי עירוני

ההצעות והרעיונות שיגובשו במהלך המושב ירוכזו על ידי הנהלת 
הפורום לעירוניות לאג'נדה לעירוניות.
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התחדשות עירונית- כמנוף לפיתוח כלכלי.

עופר גריידינגר - יועץ תכנון עירוני ואזורי, בעבר, מנהל אגף התכנון בעיריית ירושלים, 
מתכנן מחוז המרכז ומנהל אגף בכיר במינהל התכנון.

בשנים האחרונות התפתחה בערי ישראל מודעות גבוהה לחשיבות 
ההתחדשות העירונית והכלכלה העירונית. התחדשות עירונית הן במובן 

הצר של תהליכי פינוי-בינוי בתחום המגורים והן במובן הרחב יותר של תהליכי 
התחדשות בערים, כמו בנושאי מבני ציבור, מרחב ציבורי, מסחר עירוני, ערוב 

שימושים ועוד.
 

נושאי המושב

בהשתתפות:
• דוד עמיחי – מנהל תחום בכיר כלכלה ומדיניות, ברשות להתחדשות עירונית. 

• אדר׳ מיכל מאיר - מהנדסת העיר בת ים. 
• אדר' טל עוזיאל- מהנדסת העיר קרית שמונה.

• עו"ד בן מיוסט- מנכ"ל חברה כלכלית לוד. 

מעגלי שיח:
המושב יתמקד בקשרים האפשריים בין תהליכי התחדשות לבין פיתוח כלכלי 

בערים. נדון במקרים של ערים במטרופולין תל-אביב והמרכז וערים בפריפריה 
הגאוגרפית של ישראל. הדיון ייערך באמצעות דוגמאות מעניינות ומלמדות 

וסוגיות עכשוויות.

הסוגיות המרכזיות לדיון- 
• האם בערים אלו מתקיימים תהליכי התחדשות? 

• האם תהליכים אלו מנוצלים כמנוף ליוזמה כלכלית? 
• האם ואיך קושרים ביניהם? 

• מהם הכלים העומדים כיום לרשות הערים לנצל את תהליכי החידוש העירוני 
כמנוף כלכלי?

ההצעות והרעיונות שיגובשו במהלך המושב ירוכזו על ידי הנהלת 
הפורום לעירוניות לאג'נדה לעירוניות.

14:30-16:00 | 18/10/21
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יחד עם זאת, יש כבר עשייה מעוררת השראה, מאילת, דרך תל אביב, 
כפר סבא, אשדוד, ירושלים ועד ברצלונה, של ערים שמצליחות להתאים 

את עצמן לסביבה המשתנה ולייצר פלטפורמות לחיבור בין המנגנונים 
העירוניים לחידושים ולצרכים של ה"אקוסיסטמה" החדשה.

בלב המושב - הצגה של מיזמים חדשניים שיצרו מאיצים ומיזמים עירוניים 
מישראל ומערים נוספות בים התיכון.

השילוב בין חדשנות בעיר לבין החוסן העירוני וההתמודדות עם משבר 
האקלים - מייצרים הזדמנות בלתי רגילה לפיתוח עירוני; אנרגיות 

מתחדשות, תחבורה חשמלית, תחליפי בשר, גידולים ורטיקאלים, עבודה 
מהבית ועוד. אלו דוגמיות לאופקים העצומים שהחדשנות המקיימת 

מביאה לעיר.

ההצעות והרעיונות שיגובשו במהלך המושב ירוכזו על ידי הנהלת 
הפורום לעירוניות לאג'נדה לעירוניות.

חדשנות וקיימות כמנופים כלכליים לעיר.

ד"ר אורלי רונן - חברת הנהלת הפורום הישראלי לעירוניות, מנהלת המעבדה לחדשנות 
בית הספר פורטר, אוניברסיטת תל אביב ושרית סלע- מנהלת אגף חדשנות וקיימות 

עיריית כפר סבא.

המושב מתקיים בחסות פרויקט  SME4SMARTCITIES - שותפות 
ים-תיכונית שזכתה במענק מטעם האיחוד האירופי. 

 
הפרויקט שם למטרה לחבר בין רשויות מקומיות באגן הים התיכון לעסקים 

ולמיזמים קטנים ובינוניים, כדי לקדם קיימות וחדשנות וכדי לחזק את הרשויות 
ואת העסקים. בפרויקט שותפות עיריית כפר סבא והמעבדה לחדשנות 

וקיימות עירונית באוניברסיטת תל אביב.

המושב יתמקד בהיכרות עם השחקנים וההזדמנויות בתחום, ישתתפו  
שחקנים מרכזיים בתחום החדשנות העירונית מרשויות מקומיות, מהרשות 

לחדשנות ומעולם הסטרטאפים.

המאה ה-21 מציבה אתגרים והזדמנויות בפני הרשויות המקומיות, מצד אחד, 
משברים סביבתיים, כלכליים, בטחונים ובריאותיים, מצד שני פיתוח טכנולוגי 

מואץ, אפשרויות חדשות לפיתוח כלכלי. בנקודת המפגש בין העיר לסביבה 
ולכלכלה, מתבססת שחקנית חדשה - החדשנות. האם אכן חדשה? והאם אכן 

שחקנית? במחקר שנערך לאחרונה בקרב 36 ערים באזור הים התיכון, עולה 
שערים אכן מודעות לפוטנציאל השגשוג שהחדשנות והטכנולוגיה יכולות 

להביא, אך יש עדיין לא מעט חסמים, בעיקר בערים בינוניות וקטנות. עיריות 
מצהירות שהן חכמות אך לא מקצות לעובדים שלהם זמן לפיתוח וחשיבה, 
מבקשות לייצר אזורי חדשנות, אך מתקשות לעבוד עם סטרטאפים ויזמים.

14:30-16:00 | 18/10/21
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מבנה המושב
מנחה: פרופ' ראסם חמאיסי.

פאנל- בהשתתפות:  
• אדם ג'מל- סגן ראש עיריית עכו.

• עימראן קינהנה מנהל המרכז העברי-יהודי גבעת חביבה.
• דיון פתוח עם הקהל הרחב של המשתתפים במושב.

השאלה לדיון -  איך ניתן להגביר ולהעצים את הקיום המשותף של מגוון 
אוכלוסיות סוציו-כלכלית, אתנו-תרבותיות, וזאת בצל של שסע לאומי 

תרבותי, המקבל ביטוי במפגש בחיים היום-יומיים בתוך העיר. 
המושב יעסוק בשאלת הדו-קיום במרחב העירוני הנמצא במצב של שסעים 
לאומי, תרבותי ופוליטי. יעשה אפיון לשסעים אלה, במטרה למפות את מצב 

דו הקיום הקיים בין קבוצות חברתיות בדגש על יחסי יהודים ערבים בהדגמה 
על עכו.

ההצעות והרעיונות שיגובשו במהלך המושב ירוכזו על ידי הנהלת 
הפורום לעירוניות לאג'נדה לעירוניות.

 עירוניות בדו-קיום. 

בהנחיית: פרופ' ראסם חמאיסי, מתכנן ערים וגיאוגרף, אוניברסיטת חיפה.

מרחב עירוני מורכב ממגוון קבוצות סוציו-כלכליות ותרבותיות הגרים 
במרחבים מבודלים או משותפים במרחב העירוני. בערים שונות בעולם 

מתקיימים מתחים סוציו-תרבותיים בין קבוצות שונות. מתחים אלה עוברים 
תמורות הנעות בין השלמה והבנה והסדרת מתחים לבין צמיחה של סכסוכים, 

אלימות ואף חלוקת העיר. מתח זה אינו חדש במציאות הישראלית. בישראל 
קיימים שסעים בין קהילות עירוניות בין חילונים לדתיים ובין ערבים ליהודים 
בהכללה. השסע האתנו-לאומי ברמה הארצית מקבל ביטוי ברמה העירונית. 
שסע זה צמח לאירועי אלימות ולמחאה חברתית במהלך מאי 2021 במיוחד 
בערים המעורבות, כגון: לוד, יפו ועכו. במהלך הדיון יעמדו המשתתפים על 

גורמי שורש של צמיחת מתחים ואלימות במרחב העירוני, יעשה אפיון לשסעים 
אלה ניסיון להעמיד הצעות להשיב על השאלה, איך ניתן להתמודד עם מתחים 
במרחב עירוני בכדי למתן את השסע הלאומי, התרבותי, האתני והכלכלי מחד, 

ומאידך איך להגביר את הדו-קיום והקיום ביחד של קהילות שונות במרחב 
העירוני  בכדי להבטיח קיימות של הסדרים במרחב עירוני, החוסמים צמיחה 

של מחאות חברתיות ואירועי אלימות בעיר המורכבת ממגוון קהילות שביניהם 
קיימת שונות. קבוצות אלה לא מוכנות להיטמע אחת בשנייה, אך מוכנות 

להשתתף בייצור ועיצוב הרקמה העירונית, ולשתף כל בעלי עניין על הכרה 
וכבוד לשונות ומוכנות לחלוק את המרחב הציבורי על בסיס שוויוניות מכבדת. 

סיכום הדיון, שיש להמשיך ולהיפגש ולדון על יצירת מפת דרכים איך לפתח 
שותפות ודו-קיום ברקמה העירונית במיוחד בערים מעורבות כגון לוד ועכו 

כפיילוט. בכדי לקדם ייצור מפת דרכים זו שתהווה בניית מסגרת תיאורטית  
ולגזור ממנה  ארגז כלים לפעולה ולמימוש הלכה למעשה, בטווחי זמן שונים, 

ולפי נושאים/ תחומים ומרחבים שונים.

14:30-16:00 | 18/10/21
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מבנה המושב
ד"ר נילי שחורי - פתיח מצע לדיון, העלאת הנושאים לדיון ודגשים.

סבב הרצאות:
• נעם כהן, מנהל המחלקה הכלכלית בגיאוקרטוגרפיה -"בין תכנון ליזמות יש 

כלכלה – המחזוריות של השימושים באזורי התעשייה.
• איריס ורזגר אדריכלית ומתכננת ערים שותפה ובעלים בחברת 'במידה'  - 

'עירוב שימושים החלום ושברו'
• יוגב שרביט – יועץ לכלכלה מוניציפלית – למה שטחי תעסוקה 

נשארים ריקים? 
• רגב אבנר – פיתוח כלכלי ברשויות מקומיות בחברה הערבית – בין יזמות 

לתכנון אזורי תעסוקה בחברה הערבית

דיון פתוח- שאלות ותגובות. רצוי להעביר נושאים או שאלות לפני המועד 
sh.nili@gmail.com לד״ר נילי שחורי

מטרת הדיון במושב לאפיין ביחד עם המשתתפים את משמעות מחזור 
החיים של אזורי תעסוקה ומסחר, להציג את האתגרים ולהעלות רעיונות 

למתן פתרונות לאותם אתגרים במטרה לטייב את אזורי התעסוקה והמסחר 
באופן שיתרום לכלכלה המוניציפלית של הרשות המקומית ולפיתוח היישוב.

ההצעות והרעיונות שיגובשו במהלך המושב ירוכזו על ידי הנהלת 
הפורום לעירוניות לאג'נדה לעירוניות.

מחזור חיים של אזורי תעסוקה ומסחר -
משמעויות ואתגרים. 
14:30-16:00 | 18/10/21

ד"ר נילי שחורי, פיתוח כלכלה מוניציפלית.

אזור  תעסוקה ומסחר הוא תא השטח האורבני החשוב ביותר לביסוס 
עוצמתו הכלכלית של היישוב, יכולת הפיתוח שלו וכוח המשיכה שיש 

ליישוב בעיני אוכלוסייה. למעשה הוא הגורם המניע את הכלכלה 
המוניציפלית המאפשרת את כל אותם הדברים. ככל מרחב אורבני, גם 

אזורי תעסוקה ומסחר מתאפיינים, בדרך כלל, בהתפתחות בדינמיקה של  
הליך מחזורי רב שלבי ורב שנתי. אלא שבשונה מאזור מגורים הנבנה 

ומתאכלס בדרך כלל במהלך כשלוש שנים, אזור תעסוקה ומסחר יכול 
להתפתח ולהתאכלס במהלך של 10 שנים ומעלה. המהלך כולל, בין היתר, 

הליך מחזורי: תהליכי תכנון, פיתוח, שיווק השטחים/מבנים ליזמים, 
איכלוס ופעילות שוטפת של מפעלים ושטחי מסחר, תחזוקת השטח, 

אספקת שירותים ליזמים, התדרדרות והזנחת האזור, חידוש ... תכנון... 
וחוזר חלילה. 

 
נושאי המושב

שלבי ההתפתחות של ההליך המחזורי במרחב האורבני מורכבים וניתן 
לראות השפעות רבות המשנות את מאפייני האזור, היזמים המאכלסים 

אותו, התפעול השוטף שלו ואת תרומתו ליישוב, במישורים הבאים:   
נורמות ומאפייני תכנון; תכנון בעודף מול הזדמנויות במציאות ; ודאות 
וגמישות ואפשרות להתאמות ודינמיות על ציר זמן בהתאמה לשינויים 

החלים בהתנהגות השוק לאורך ציר זמן התפתחות האזור; חידוש אזורי 
תעסוקה ומסחר או תכנון אזורים חדשים; מי מפתח? - המדינה, הרשות 

המקומית - בראייה מקומית ו/או אזורית ; אכלוס על פי כדאיות ליזם, ועל 
פי כדאיות למדינה; תחזוקת האזור: תהליכים סביבתיים, כלכליים; מאפייני 

הניהול של המקום. 
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מבנה המושב
מנחה- אדר' שירה שפירא 

היבט עולמי:
• גב. דלית אטרקצי, מנהלת אגף בכיר קשרי חוץ ואונסקו, משרד החינוך - 

המורשת העולמית ומורשת מקומית ומה שביניהם ;
• פרופ' מייק טרנר, אקדמית בצלאל-  Heritopolis, מיזם של בצלאל עם 

UN HABITAT: הערך התרבותי של העיר והמטרופולין; 
• מר גור שלי, יו"ר תנועת תרבות - מורשת קהילתית במרחב העירוני 

אתגרים והזדמנויות;

פאנל : היבט מקומי- העיר עכו- הפורום המקומי לעירוניות בעכו 
:SDG's-והחיבור ל

מנחה: נעמי צור
• ליזו  אוחיון מנהלת אגף קהילה בעכו, העיר המנדטורית בעכו;

• גב' נוגה אדלר, משרד הרווחה, קשר קהילה –מורשת- תרבות;
דיון עם הקהל

ההצעות והרעיונות שיגובשו במהלך המושב ירוכזו על ידי הנהלת 
הפורום לעירוניות לאג'נדה לעירוניות.

נכסי מורשת, תרבות וקהילה כמנוף 
כלכלי מקומי.

14:30-16:00 | 18/10/21
שירה שפירא - סגנית ראש אגף בכיר, משרד ירושלים ומורשת ונעמי צור - יו"ר 

הפורום הישראלי לעירוניות. 

מושב זה יארח את 
 Mr. Paulius Kulikauskas – Chief of the Europe O�ce of UN 

Habitat
 

הפורום הישראלי לעירוניות חובר עם משרד ירושלים ומורשת ועם משרד 
הרווחה בשותפות חדשנית של מיזם משותף להקמת פורומים מקומיים 

לעירוניות. מטרת המיזם לייצר מודל בו הרשות המקומית מובילה הקמת 
פורום שהופך את בעלי העניין של החברה האזרחית לשותפים בהעצמת 

נכסי קהילה, תרבות ומורשת בעיר והפיכתם כמנוף לחוסן כלכלי וקהילתי.

אנו שמחים להתניע פיילוט של המיזם בעיר עכו, במסגרת וועידת עכו 
השלישית לעירוניות.
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מליאה

חלק ב׳ 
פאנל בשיתוף הקהל - בהנחיית אנה לרנר-זכות- ראש האגף לתכנון 

מדיניות, משרד הבריאות.
משתתפים:

• פרופ' רונית אנדוולט, ראש אגף התזונה, משרד הבריאות
• ד"ר אפרת אפללו, מנהלת המחלקה לקידום בריאות, משרד הבריאות

• חנה מורן, מתכננת ערים ומנכ"לית הפורום הישראלי לעירוניות- בריאות 
ועירוניות-היבטים בתכנון ערים

• אורי פינטו, מנכ"ל אשכול נגב מערבי- עיסוק עם בריאות בזמן הקורונה 
ומחשבה על מיקום הרשות בזירת הבריאות

• זיו חורב, סמנכ"לית קהילה, בת-ים
• פרופ' נדב דוידוביץ', יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור

ההצעות והרעיונות שיגובשו במהלך המושב ירוכזו על ידי הנהלת 
הפורום לעירוניות לאג'נדה לעירוניות.

מליאת סיכום

• מר זאב אלקין- שר הבינוי והשיכון והשר לירושלים ומורשת.
• ״הצהרת עכו״

• הפורום הישראלי לעירוניות מייסדות - נעמי צור - יו"ר 
   וחנה מורן - מנכ"לית

בריאות ועירוניות -אסטרטגיית קידום בריאות 
בשלטון מקומי ולקחי הקורונה

16:30-18:30 | 18/10/21
חנה מורן – מנכ"לית מייסדת הפורום הישראלי לעירוניות, ואנה לרנר –זכות - 

ראש האגף לתכנון מדיניות, משרד הבריאות.

• אסטרטגיית משרד הבריאות במניעת תחלואה כרונית בדגש על רשויות 
מקומיות .

• תכנית רשויות מקומיות 2021-2022
• ערך כלכלי, ערך בריאותי וערך חברתי- חיסכון במניעה [מחקר גרי+ 

מחקר ברוקדייל], חיבור בין סביבה מאפשרת ובריאות, נתוני צמיחה 
של ערים בריאות (בסין). 

• בריאות ועירוניות – שילוב בריאות בתכנון העירוני
• מאגר היוזמות ומדריך אפשריבריא בעיר - מה אפשר לעשות?

• תוצאות ועדת המדידה: מדידת בריאות בשלטון המקומי בישראל. 

חלק א׳ 
מושב בהנחיית- חנה מורן, מנכ"לית הפורום הישראלי לעירוניות, ובעלת 

משרד "מורן- תכנון ערים ואזורים". 
• ד"ר שרון אלרעי-פרייס - ראש שירותי בריאות הציבור.

• גב' איילת אריזון-גרינבאום –סמנכ"לית בכירה לתכנון אסטרטגי וכלכלי, 
משרד הבריאות.





מסעדות
המשתתפות

בועידה
השוק הלבןחומוס עיסא

מדרחוב אל-ג'זארחומוס טוני

מדרחוב אל-ג'זארחומוס פאדי

שוק העיר העתיקהחומוס שמסיה

כיכר חיים פרחיחומוס אבו סוהיל

מסעדת מועלם
על פינה הרחובות 

וייצמן ואל-ג׳זאר


