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 10-14במאי 2015
תכנית הכנסים והסדנאות של
שבוע Placemaking
יוצרים מקום ,בונים קהילה בעיר
Building community, creating places,
using common sense

נווה שאנן ,תל אביב  / 10.5לוד  / 11.5עראבה / 12.5
ירושלים  / 13.5תל אביב  / 14.5רמלה 14.5
במסגרת האירוע השנתי של הקליניקה האורבנית באוניברסיטה העברית
ובשיתוף פעולה עם המעבדה לחדשנות וקיימות
בבית הספר ללימודי הסביבה ע”ש פורטר באוניברסיטת תל אביב
שבוע מיוחד בהנחיית צוות המומחים הבינלאומי של
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שבוע פלייסמייקינג הוא שיתוף פעולה
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על המנחים:
מומחים ליצירת מרחבים ציבוריים טובים
ברחבי העולם.
לאתר הארגון

הקליניקה האורבנית  -פועלת במסגרת
הפקולטה למדעי החברה והמכון ללימודים
על הארגון
עירוניים באוניברסיטה העברית ,במטרה
ליצור ,לתווך ולהטמיע ידע לקידום ערים
 ,Project for Public Spaces - PPSארגון שהוקם לפני כשני עשורים
הוגנות בישראל .אנשי הקליניקה מתמחים
כמנוף לפיתוח מקומות ציבוריים טובים בערים.
בנושאים של מדיניות דיור ,התחדשות
במהלך שנים של עבודה PPS ,תיעדו וניתחו אלפי מקומות ציבוריים
עירונית ואורבניזם חברתי.
כיכרות ,רחובות ,שווקים ,גינות ,פארקים ,חופים ועוד.
בעולם:
המנחים:
על
על בסיס נסיונם הרב ,אנשי הארגון תכננו ושדרגו אין ספור מרחבים,
טובים
ציבוריים
מרחבים
ליצירת
מומחים
המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית -
עירוניות ואנושיות.
לפנינים
ואנונימיים
מוזנחים
ממקומות
 PPSהםשהפכו
פועלת במסגרת בי“ס פורטר ללימודי ברחבי העולם.
לייצר
המנחים:
הסביבה באוניברסיטת ת“א .מטרתה על
הצוות האורח
על
על הצוות האורח
הארגון תלמידים וחוקרים ובין
עלפעולה בין
שיתופי
טובים
ציבוריים
מרחבים
ליצירת
מומחים
הם
PPS
גורמי שטח מגוונים לקידום הידע והמחקר
איתן קנט הוא סגן נשיא בכיר ב PPS-ואחראי על
 PPSהם ,Project for Public Spaces
איתן קנט הוא סגן נשיא בכיר ב PPS-ואחראי על ארגונים,
ברחבי העולם.
בתחומי הקיימות העירונית.
שנותמקומות” -
ל”יצירת
ומנהיגות
פרוייקטים
ארגונים,
העולם .ב17-
פלייסמייקינג ברחבי
ומנהיגות
פרוייקטים
ארגון שהוקם לפני כשני עשורים כמנוף
עבודתו בארגון הוא ביקר בלמעלה מ 750-ערים ו 55-מדינות על
ברחבי העולם.
פלייסמייקינג,
מקומות ציבוריים טובים בערים.
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פלייסמייקינג ומרחבים ציבוריים.
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מ750-הוא סגן
איתן קנט
הציבוריים.ב 17-שנות
פלייסמייקינג ברחבי העולם.
ומנהיגות
פרוייקטים
“יצירת מקום” ושידרוגם של המרחבים
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בממשק בין
מתמחה
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פיתוח לפתח
הוא עזר
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משילות
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משילה
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ועיצוב.מהיר יותר ,זול יותר" של
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עקרון
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הסביבה,רבים
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חופים ועוד .על בסיס נסיונם הרב ,אנשי
הארגון תכננו ושדרגו אין ספור מרחבים,
שהפכו ממקומות מוזנחים ואנונימיים
לפנינים עירוניות ואנושיות.

 PPSובהם "ימי שבת של קיץ" בבל אייל ,דטרויט ו"מרכז הדמיון"
בברנסייד פארק ,פרובידנס.
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עזריותר ,זול
הואמהיר
"קל יותר,
סאוט’ווסט בסיס עקרון
פרויקט רבים על
 PPSובהם "ימי שבת של קיץ" בבל אייל ,דטרויט ו"מרכז הדמיון"
על בסיס עקרון “קל יותר ,מהיר
פרויקטים רבים
בברנסייד פארק ,פרובידנס.
יותר ,זול יותר” של  PPSובהם “ימי שבת של קיץ”
בבל אייר ,דטרויט ו”מרכז הדמיון” בברנסייד פארק ,פרובידנס.

 10-14 Placemaמאי 2015
בערים
משגשגות
קהילות
2015
מאי
10-14
Placema
“פלייסמייקינג היא הגישה המשמעותית ביותר

Placemaking
and the
Future
בערים
משגשגות
קהילות

שממשלות יכולות לאמץ כדי לבנות יכולת
קהילתית ואזרחית לאורך זמן”.
מנכ”ל עיריית אדלייד ,ארה”ב

Placemaking and the Future
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אירועי השבוע 10-14.5 -
האירועים יתקיימו בשפה האנגלית ,עם כתוביות או תרגום סימולטני
בעברית .תרגום בערבית יוצע באירוע בעראבה.
ההשתתפות בכל האירועים מתואמת על ידי הגופים המארגנים.

10.5
סדנת יצירת מקום בנווה שאנן  -״להחזיר נשמה למקום
בהמתנה״ Beyond the station -
עיריית תל אביב יפו מארחת סדנה מעשית על שימוש זמני במתחם הרציפים
כאמצעי להתחדשות באזור נווה שאנן ,בין התחנה המרכזית החדשה והישנה.
הסדנה מתקיימת במסגרת מענק מקרן בלומברג לחדשנות עירונית.

11.5

כנס עמותת "מרחב״ :עירוניות קודם!
"מרחב" התנועה לעירוניות בישראל מארחת את הכנס החמישי הבינלאומי
בשותפות עם העיר לוד .השנה הכנס מתמקד בקידום עירוניות בפריפריה
החברתית ,ויארח סדנה ל“יצירת מקום” סביב מתחם השוק בלוד .לפרטים
והרשמה היכנסו לאתר של “מרחב”.

12.5

יצירת מרחבים קהילתיים משגשגים לנוכח אתגרים
ג’וינט ישראל -אשלים ועיריית עראבה מארחים במסגרת תכנית “מוטב יחדיו”
סמינר חדשני לזיהוי מנועי צמיחה לקפיצת מדרגה קהילתית בשכונות .הסמינר
מתקיים בשני חלקים :מפגש בוקר מיועד לאנשי עראבה ושותפיהם ,ומפגש
צהריים המיועד לאנשי מקצוע ותושבים מכלל יישובי מוטב יחדיו .מומחי ה,PPS-
בשותפות אנשי אקדמיה מהארץ ,יביאו לידי ביטוי מעשי את רעיון חכמת ההמונים.

13.5

 :Place capitalהעושר המשותף שמניע קהילות משגשגות

 - 14.5הכנס המרכזי,
משרד הבינוי
Refocusing governance
on Placemaking
9.30-12.30
אודיטוריום “שטריקר” ,הקונסרבטוריון
הישראלי למוזיקה ,רח’ לואי מרשל 25
(פינת שטריקר) ,תל אביב.

צוות  PPSינחה כנס פתוח לציבור
שיציג את הרעיונות והכלים
המנחים את גישת הפלייסמייקינג.
לאחר הכנס יתקיים פאנל של
משתתפים מאירועי השבוע ,אשר
יחלקו את התובנות העיקריות
והלקחים המרכזיים עבור יישום
פלייסמייקינג בישראל.

עיריית ירושלים מארחת הרצאה לעובדי המנהלים הקהילתיים ומחלקות
העירייה וסדנה יישומית בנושא המרכזים המסחריים בשכונות .הסדנה
תתקיים כחלק ממדיניות עירונית כוללת לפיתוח המרחב הציבורי בשכונות.

14.5

Place Game workshop
משרד הבינוי ועיריית רמלה מארחים סדנה מעשית לעובדי משרד השיכון
ומתכננים מטעמו .הסדנה תתקיים במרחב ציבורי פתוח העתיד להיות מרכז
מתחם להתחדשות עירונית.

פרטים נוספים  -בעמודים הבאים
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מיקום ופרטי הרשמה

10.5

14.30-18.00
סדנת יצירת מקום בנווה שאנן " -להחזיר נשמה למקום בהמתנה"
Beyond the Station

“במת מיצג“ ,תחנה מרכזית
חדשה קומה ,4
רח‘ לוינסקי  ,116תל אביב
סדנה סגורה

15.00-18.00
במסגרת כנס תנועת מרחב להתחדשות עירונית,
סדנה על מתחם השוק בלוד " -עושים שוק"
?What if the Lod Market were a great place

מתנ“ס גני אביב,
רחוב ארבע עונות  ,4לוד
הסדנה בתשלום
להרשמה

עיריית תל אביב יפו מארחת סדנה מעשית על שימוש זמני במתחם הרציפים
כאמצעי להתחדשות באזור נווה שאנן ,בין התחנה המרכזית החדשה והישנה.
הסדנה מתקיימת במסגרת מענק מקרן בלומברג לחדשנות עירונית.

11.5

"מרחב" התנועה לעירוניות בישראל ,מאחת את הכנס החמישי הבינלאומי בשותפות
עם העיר לוד .השנה הכנס מתמקד בקידום עירוניות בפריפריה החברתית.

18.00-19.30
“עושים שוק ויוצרים מקום״
Markets as great places
הרצאת סיכום בכנס מרחב

12.5

9.30-13.00
“יוצרים מקום״ בשכונת עאסלה  -כנאענה

בית ‘מוטב יחדיו‘ אלבוטמה
 -עראבה

Disadvantaged neighborhoods as great places
מועצה מקומית עראבה ותכנית ‘מוטב יחדיו‘ בשיתוף קרן קיימת לישראל,
מקיימים סדנת “יצירת מקום“ סביב שכונת עאסלה  -כנאענה ופארק חדש בישוב
עראבה בגליל התחתון.

הואזן מוסא
hawazin1959@gmail.com

052-7045874

14.00-17.30
חוכמת המונים בתכנון מרחבים שכונתיים שוקקי חיים -

במרכז הקהילתי
ע“ש דרוויש  -עראבה

Placemaking

אילת גל

10 great places in the neighborhood

ayeletg@jdc.org.il

תכנית “מוטב יחדיו” מארחת סמינר חדשני לזיהוי מנועי צמיחה שכונתיים לקפיצת
מדרגה קהילתית .הסמינר מיועד לכלל יישובי מוטב יחדיו ולאנשי מקצוע ובעלי
עניין מהגליל וכלל הארץ.

02-6557167
לבירורים :אצל מנהלי
האזור של ‘מוטב יחדיו‘
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8.30-14.30
כנס המרחב היצירתי בירושלים
 - Placemakingיוצרים מקום לקהילה ומביאים את העיר לשכונות
?What if we built Jerusalem neighborhoods around places

מוזיאון המדע ,גבעת רם,
ירושלים

 - Placemakingיוצרים מקום לקהילה ומביאים את העיר לשכונות.

16.00-20.00
מרכז קריית יובל  -עוגן לשגשוג הקהילה
What if the Kiryat Yuval commercial center
?were a great place

מינהל קהילתי יובלים
פיליפ לאון ,רחוב צ‘ילה 8

עיריית ירושלים מארחת סדנה במרכז המסחרי בקרית יובל  -איך יוצרים מרחב
ציבורי יצירתי לשגשוג קהילה ,עסקים ותרבות.

14.5

9.30-12.00
יוצרים מקומות טובים בידיים שלובות ו 10-נגיעות -
מסל הכלים של ארגון הPPS-
Place Governance
Closing panel: Next steps for placemaking in Israel:
overcoming obstacles

אודיטוריום “שטריקר”,
הקונסרבטוריון הישראלי
למוזיקה ,רח’ לואי מרשל
( 25פינת שטריקר),
תל אביב.
טופס הרשמה

סמינר בוקר להכרות עם גישות “יצירת מקום“ ו“גישת ה “10-למקומות טובים

12.30-18.00
Place Game workshop

סדנה מעשית ברמלה בחסות משרד הבינוי“ :יצירת מקום” – איך הופכים מרחב
עירוני פתוח כמו גינה או רחבה ל’מקום’  -מקום בו אנשים נהנים לשהות ,דרכו
אנשים רוצים לעבור ואליו בוחרים להגיע.

התכנסות בספריית
“בלפר” ,רמלה
רח’ ויצמן ( 1בסמוך
לעירייה)
לפרטים אילת קראוס

ayeletk@moch.gov.il

סדנה סגורה

