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29 Nov 2011 
הרשות המקומית ותפקידה כמובילה בתכניות 

 לפיתוח כלכלי
  כבסיס לפיתוח כלכלי, צדק חברתי וקיימות ת ועירוני

 וכלי תכנון מדיניות כלי
 כלכלי לפיתוח העיר של הטבעיים היתרונות
 ליישום ועקרונות המצטבר הניסיון, התאוריה

 התכנסות ורישום 9:30 9:00

9:30 10:00 
 הרשות המקומית ותפקידה כמובילה בתכניות לפיתוח כלכלי 

 מנהלת אגף פרוייקטים כלכליים איריס ליבוביץ, פיתוח כלכלי ותכנון עירוני -אשקלון  .1

10:00 10:45 
 ראש העיר המארחת אשקלון  , בני ווקניןדברי פתיחה .1

 ח"כ יצחק כהן, סגן שר האוצרדברי פתיחה , .2
  כמנועה לצמיחה כלכלית? נחמן שלףמה הבעיה? מדוע כנס על העיר  .3

10:45 11:30 

 כלכלה עירונית והיתרונות הטבעיים שיש לערים בחיזוק וזירוז פיתוח כלכלי –התיאוריה +  תולדות הפיתוח הכלכלי המקומי בעולם ומהם הלקחים שהופקו לגבי חשיבות העיר לפיתוח כלכלי
 

 World Economic Report 2009 , World Bank, Somik Lall –לפי הוהתיאוריה מאחוריה  המקומי הכלכלי הפיתוח תולדות .1
  בילסקי זאבח"כ   כלכלית, לצמיחה כמנוע העיר .2

 הפסקה 12:00 11:30

12:00 13:30 

 עיבוי וחיזוק הערים הקיימותהגנה על הסביבה ע"י 
 

 ועד מנהל מרחב אורלי רונן - הצגה והנחיה .1
 ארדן גלעד הסביבה להגנת השר דיון בפאנל עם .2

ן, , שלומית דוטואלונה קארו מנכ"לית המשרד
ראש   ליבנה , גילמנכ"ל אורבניקס אפרת  איריס

 US HUD, Shelley , שהם המועצה המקומית
Poticha 

 כלים למימון פרויקטים עירוניים לפיתוח כלכלי מקומי
 ים בתראש העיר  לחייאני  שלמהיו"ר 

 
 הבנקים,מימון עסקים קטנים בישראל והזנחתם ע"י  .1

KORET, Carl Kaplan  
הרשות לפיתוח  מנהל חזן מוטימימון התחדשות מרכז העיר,  –עדן  .2

 ירושלים
? בישראל פרויקטים עירונייםלהאם יש צורך בעוד כלי מימון  -דיון  .3

  Milken, Glenn Yago , , רן חקלאי?מימון אוזה עניין של אמון האם 

 I הכלכליים של העירקיימא לחיזוק היתרונות -תחבורה בת

 חדרהראש העיר   אביטן חייםיו"ר 
 

 ועד מנהל מרחב תושייתם של הולכי הרגל בישראל, יואב לרמן .0
 CNT, Scott Bernsteinלנגישות,  לתכנון לניידות תכנון בין ההבדל .1

2. “mind the gap” איכותית מקצה לקצה תחבורה ציבורית , 
 בקי שליסלברג

3. carsharing  ,היתרונות הכלכלייםcar2go ,מנכ"ל גדיש יונתן 

 הפסקה 14:30 13:30

14:30 16:00 

 הרשות המקומית ותפקידה
  - כמובילה בתכניות לפיתוח כלכלי

 ונות חדשות או מרכז עיר תוססכש
 

 ים בתראש העיר  לחייאני  שלמה  - הנחיה .1
 הצגת הנושא הלל שוקן מרחב .2

 שלישי: מגזרו יזמים ,ראשי עריםדיון בפאנל עם  .3
 פייגלין חיים , ברק בניראש העיר  אשר יעקב
אפריקה מנכ"ל  סוקט דיויד  ,צמח המרמןמנכ"ל 

 מגורים ישראל

 I קיימא-פיתוח כלכלי ברלעיבוי וחיזוק הערים הקיימות 

 דימונהראש העיר  כהן  מאיר יו"ר
 

 אורניב זייד חברת מבעלירעידת אדמה כלכלית? מוטי זייד  33תמ"א .1
 ?הבאות השנים 20 ב הבינוי את למקם כדאי היכן - X2בינוי בישראל  .2

 הטבע להגנת החברה, פפאי ניר
 אוניברסיטת בן גוריון אלפסי נורית, ויישומו התכנון בין פערה .3

 Iליישום  ועקרונות המצטבר הניסיון, התאוריה

 שמש-ביתראש העיר  אבוטבול  משה יו"ר 
 

 פילוסופיה, דניאל גתובשבחי הצפיפות: קצת תיאוריה, נתונים  .1
2. Sequential Approach   שיטה לקידום מרכזי ערים נוסח :

 בריטניה, דניאל קנמר
 לקראת עיצוב עירוני מקיים, דוד קנפו -בין מרכז לפריפריה  .3

 אליאס ופא מי מרוויח ומי מפסיד?: עוקפים כבישים .4

 הפסקה 16:30 16:00

16:30 18:00 

 המקרה של אשקלון – סדנא: פיתוח סביב תחנות רכבת
 

עקרונות תכנון של רבעים עירוניים סביב תחנות  .1
 ועד מנהל מרחב רכבת ישראל, יודן רופא

  –צרות של עניים, צרות של עשירים ומה שביניהן  .2
 טכניון דני גת

 לפיתוח כלכלי,  TOD פאנלבדיון  .3
Joe Montgomery, Scott Bernstein, Dhiru Thadani 

 הדיור? למשבר גרמה האם מדיניות התכנון
 גיא רולניק  יו"ר 

 
 האוהלים מחאתמ שפיר סתיו מה באמת חסר לנו, – דיור לצעירים .1

  המחאה, אמילי סילברמן של המלצות צוות החשיבה  .2
עמדת מרחב,  - מדיניות התכנוןהצעות לתיקון  – אחרת אפשר איך .3

 מנכ"ל מרחב דרור גרשון
  יפרח משרד הפנים, שמעוןעמדת  – הדיורמשבר  .4

 לשר הפנים בכיר כלכלי יועץ

  I בינוי עירוני  לחיזוק היתרונות הכלכליים של העיר

 גבעתייםראש העיר שחר -בן ראובן יו"ר
 

 US HUD, Shelley Poticha היתרונות הכלכליים ל"צמיחה חכמה", .1
 בן שטרית -איכות הציפוף העירוני: כלי להערכה, ליאת איזקוב .2
יתרונות הכלכליים של העיר, עירית כבסיס להרשת העירונית  .3

 יו"ר מרחב סולסי

 קוקטייל נטוורקינג 18:30 18:00

18:30 20:00 

 עירית סולסי יו"ר מרחב, אשקלון האקדמית המכללה ל"מנכ חליוה פנחסיו"ר מרכז השלטון המקומי,  בוחבוט שלמהבני ווקנין ראש העיר אשקלון,  -ברכות  .0
  התזמורת האנדלוסית הים תיכונית .1

 Joe Montgomery  ULIהניסיון בבריטניה,  –וקיימות  חברתי צדק, כלכלי לפיתוח כבסיסעירונית איכותית  .2

 שלום סילבן,והגליל הנגב לפיתוח השר, הממשלה לראש המשנה   ,כלכלית  לצמיחה כמנוע העיר .3



30 Nov 2011 
הרשות המקומית ותפקידה כמובילה בתכניות 

 לפיתוח כלכלי
  כבסיס לפיתוח כלכלי, צדק חברתי וקיימות ת ועירוני

 תכנוןכלי ו מדיניות כלי
 כלכלי לפיתוח העיר של הטבעיים היתרונות
 ליישום ועקרונות המצטבר הניסיון, התאוריה

 התכנסות ורישום 9:30 9:00

9:30 10:30 

 שגיאות העבר והאור בקצה המנהרה – הרשות המקומית ותפקידה כמובילה בתכניות לפיתוח כלכלי
 

 דוד מילגרוםהפגיעה בפיתוח הכלכלי כתוצאה ממעורבות ממשלתית בתחום התכנון האורבאני והכלכלי,  -הצגה והנחיה  .1

 ראש העיר אשקלון , משרד הפנים, יעל גיסט, משרד האוצר, ראובן קוגן, ראשויות מקומיות, בני ווקניןעוזי שמירנציגים של: משרד השיכון, עם  על האור בקצה המנהרהדיון בפאנל  .2

10:30 12:00 

  מקומי כלכלי לפיתוח כמנוף מים שימור
 ועד מנהל מרחב אורלי רונן ר"יו

 

 שימור בכלכלת ירוקה וצמיחה תעסוקה פוטנציאל .1
 ישראלי ל"סמנכ ארבל יובל, הדוח עיקרי -  מים

 ת"מזה הארץ כדור ידידי

 גנים של וגודל כמות לאומת ואיכות נגישות .2
 מרחב מנהל ועד רופא יודן, עירוניים

 הגננים איגוד ר"יו מולא חזי, אקלימית מותאם גינון .3

 ?מה חלקנו -משבר הדיור 
 חשבון נפש

 
 אריק מירובסקי  -הנחיה  .1

נציגים של: משרד ואטיאס  אריאל והשיכון הבינוי שרדיון בפאנל עם  .2
, ממ"י, ל'אנג נעמימנהל התכנון, -, משרד הפניםאלדור סופיההשיכון, 

, מלול ראש עיריית רחובות רחמים, ראשויות מקומיות, דוד אמגדי
 אדריכל מתכננים, הלל שוקן

  IIליישום  ועקרונות המצטבר הניסיון, התאוריה

 רהטראש העיר סהיבאן  אבו יו"ר פאיז
 

  פוזנר זאב, היטב המתוכננת העיר של ונפילתה עלייתה .1
למה צפוף יותר גם יעיל יותר? מודלים להתפתחות העיר  .2

 ושגשוגה, יובל כרמי
 אורית, עירונית וחיוניות מסחר מרכזי של מרחבית פרגמנטציה .3

 מינדלי-רותם

 הפסקה 13:00 12:00

13:00 14:30 
 בעיר אשקלון סיור מודרך

 עיר בתנופת פיתוח

 התחבורה על גם – האדם צועד לבדו הדיור על לא
 שמיר משרד השיכון עוזי יו"ר

 
 CNT, Scott Bernstein, נסיעותדיור בר השגה הכולל עלות  .1

  רייכר נתי, גוש דןדוגמאות ב -כמה עולה לגור בנגישות להזדמנויות  .2
 גיאוקרטוגרפיה נשיא דגני אביפרופ' מדד פריפריאליות לפי ערך דירה,  .3

 II בינוי עירוני  לחיזוק היתרונות הכלכליים של העיר

 שמונה קרייתראש העיר  מלכה יסיםניו"ר 
 

  לחיזוק היתרונות הכלכליים של העירבינוי עירוני  .1
CNU, Dhiru Thadani 

 ערוב שימושים כמנוע צמיחה לעיר בת קיימא, תגית כלימור .2

 ותושביה,  העיר של כלכלית להצלחה עירוניות כבסיס .3
 מרחבמנכ"ל , דרור גרשון

 הפסקה 15:00 14:30

15:00 16:30 
  – פיתוח סביב תחנות רכבת המשך סדנא

 אשקלוןהמקרה של 

 תכנון וכלי מדיניות כלי ,כלים למימון
 תכנון ובינוי ערים בכיר אגף אלדור מנהלת יו"ר סופיה

 
 US לחיזוק היתרונות הכלכליים של העיר ודיור מינוף המרחב הציבורי .1

HUD, Shelley Poticha 
 של המחקר עירונית, מרכז התחדשות תהליכי לקידום מדיניות כלי .2

  , שירי בס ספקטורהכנסת 

 ליה כוכבי, רגולטיבי לתכנון כבסיס קיימות" רגל טביעת תכנית" .3

 II קיימא לחיזוק היתרונות הכלכליים של העיר-תחבורה בת

 שמואל גבעתראש העיר  ברודני יוסייו"ר 
 

 קיימא, דרור רשף-לכלכלה בתקיימא -תחבורה בת .1
 שירלי אמיר, נתע, מערך הסעת ההמונים במטרופולין תל אביב .2

 , יצחק בננסוןזולה בעיר חניה של המחיר היקר .3
 אביזוהריותם , העתידני העירוני הרכב כליכ אופניים .4

 הפסקה 17:00 16:30

17:00 18:30 
  –פיתוח סביב תחנות רכבת  המשך סדנא

 המקרה של אשקלון

  מקיימתעירונית כלכלה 
 כרמל טירתראש העיר  טל אריהיו"ר 

 
 מקרי בוחן מהעולם, פנינה קפלן –היתרונות הכלכליים לצמיחה חכמה  .1

2. Plugging the Leaks – גילי ברוך, הדולף בדלי החורים את לסתום 

, טירת כרמל מקרה –חסמים לקידום כלכלה מקומית על  פאנלבדיון  .3
 פוקס-פז אמיר, אורלי רונן, הורביץ ענבר

 II קיימא-פיתוח כלכלי ברלעיבוי וחיזוק הערים הקיימות 

 ירוחםמיכאל ביטון ראש המועצה המקומית יו"ר 
 

 אגף מנהלת צביה אפרתי השיכון,משרד  של מאמץ מיקוד תוכנית .1
 פרוגרמות בכיר

 מנכ"ל  פודמסקימקרה בת ים, ארז  –התחדשות אזור תעשיה  .2
עצמה עירונית של שכונות ותיקות במרכזי ערים ככלי לפיתוח ה .3

 יו"ר מרחב עירית סולסיקיימא, -בר כלכלי

 הפסקה 18:45 18:30

18:45 19:45 

 ניצן הורוביץח"כ   וקיימות חברתי צדק, כלכלי לפיתוח כבסיס עירונית -הרצאת סיכום הכנס  .1
 ועד מנהל מרחב יודן רופא, המקרה של אשקלון – וח סביב תחנות רכבתפיתהצגת תוצרי הסדנא:  .2

 נחמן שלף, מרחב ?מה הלאה - העיר כמנוע לצמיחה כלכלית - סיכום .3
 


