
 



     

 

 PROסיטי  

 רשויות מקומיות ומהנדסי תכנית למנכ"לי 

 2023מרץ  -רינוא 

 

תכנית    PRO""סיטי  תכנית   רבי מבית  הינה  מהלכים  יישום  המקדמת  ירוקה,  לבנייה  הישראלית  המועצה 
 השפעה על איכות המרחב הבנוי בערים בישראל.  

אשר מתוקף תפקידם הינם בעלי ממשק משמעותי ומשפיע   מיועדת למנכ"לי/מזכ"לי ומהנדסי רשויותהתכנית  
 .  ברשות המקומית ורמי תכנון, פיתוח, בינוי ופיקוחראש העיר וגעם 

 

 מטרות התכנית

 :  באמצעות מטרת התוכנית היא להכשיר את משתתפיה להיות בעלי חזון ומובילי שינוי דרך

 ;  top down-ו bottom upקיימא לצורך תמיכה ביוזמות מסוג -)א( הבנת עומק של יתרונות תכנון בר

 ברחבי העיר;   )ב( פיתוח ראייה מתקדמת וחשיבה יצירתית בפיתוח, תכנון ובנייה 

הטמעת עקרונות וכלים פרקטיים לקידום יוזמות ושיתופי פעולה בין הממשל המקומי לתושבים, )ג(  

  בעלי עסקים, קרנות פילנתרופיות ועמותות;

רתימת המשתתפים לייצר השפעה חיובית בתוך הרשויות המקומיות, בכדי להפוך את המציאות )ד( 

 קיימא. -לאיכותית ובתהעירונית הישראלית 

 

 על התכנית 

רוני בארץ ובעולם, מפגשים מרתקים עם דמויות מעוררות השראה, סיפורי הצלחה במרחב העיכוללת  התכנית  
להניע ולהוביל יוזמות  וחשיפה למהלכים פורצי דרך, מקומיים וגלובליים, והענקת כלים שיאפשרמגוון סיורים, 

 בזירה המקומית.  

 . בברצלונה וסיור לימודי  בישראלימי לימוד וחצי  שלושה שיים וכוללת התוכנית נמשכת כחוד

 

 , המועצה הישראלית לבנייה ירוקה מנכ"ליתטל מילס,   מנהלת התוכנית: 

 המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות איגוד  הנהלת שוקי קליין,                                                       

 גיא דוננפלד, מנכ"ל, איגוד מהנדסי הרשויות בישראל                                                        

 

  



     

 

 קיימות ברמת הרשות  -   1פגש מס'  מ  

 

 .2326.1-יום חמישי ה  :מועד

 תל אביב  : מיקום

 שם ההרצאה/פעילות  סוג פעילות  שעות

  התכנסות וכיבוד 09:00-09:30

 ברכות והכרות 09:30-10:15
 

 ברכות והכרות

 שינויי האקלים וקיימות  ת פתיחההרצא 10:15-11:00

  הפסקה 11:00-11:30

 ומצוינות בבנייה ירוקה  15חזון פורום ה  הרצאה 11:30-12:30

  הפסקת צהריים  12:30-13:00

 שותפויות  הרצאה וסדנה 13:00-15:00

  הפסקה 15:00-15:15

  סיור 15:15-16:30

, העשייה בתחום הישראלית לבנייה ירוקה   על המועצה  הרצאה 16:30-17:15
 ושיתופי פעולה 

 התכנונית העירוניתאתגרים בראייה  הרצאה 17:15-18:00

 

התחדשות עירוניתעירוניות ו  – 2  מפגש מס'   

 

 316.2.2-ה  ם חמישייו: מועד

 חולון  :מיקום

 שם ההרצאה/פעילות  סוג פעילות  שעות

  התכנסות וכיבוד 09:00-09:30

 מרחב ציבורי כהזדמנות עירונית  הרצאה 09:30-10:00

 כלכליים עירוניות ושימושים  הרצאה 10:00-10:45

 תכנון עירוני הלכה למעשה  בחולון סיור  10:45-12:15

  הפסקת צהריים  12:15-13:00

  סדנא  13:00-13:45

 התחדשות עירונית, בנייה חדשה ומה שביניהן הרצאה 13:45-14:30

  הפסקה 14:30-15:00

_מקרה מבנייה ירוקה ועד איפוס פחמני בראייה עירונית הרצאה 15:00-16:30
 מבחן אוסלו 

  



     

 

 

מבנייה ירוקה לעירוניות מגוונת  – 3  מפגש מס'   

 

 2.3.23-יום חמישי ה  : מועד

 בת ים טרמינל העיצוב_: מיקום

 שם ההרצאה/פעילות  סוג פעילות  שעות

  התכנסות וכיבוד 09:00-09:30

 מצוינות בבנייה ירוקה ותקציבים ייעודיים לרשויות  הרצאה 09:30-10:00

 ממשקים בבנייה ירוקה  15*3הרצאות קצרות   10:00-10:45

    סדנא 10:45-12:15

  הפסקת צהריים  12:15-13:00

, הצללת ערים על ידי עצי רחוב  1022הצעת מחליטים  הרצאה 13:00-13:45
 ועצים במרחב הפרטי 

 התאמת המרחב העירוני לילדים בטירה  הרצאה 13:45-14:30

  הפסקה 14:30-15:00

 לקראת ברצלונה  הרצאה 15:00-16:30

 

 ברצלונה סיור לימודי 

   במרץ 14-16

המופע האורבני של ברצלונה, מצייר בפנינו את צמיחתה ועיצובה מחדש של העיר, המשיקים, כמעט תמיד,  

  .אקונומיות -לקצב התרחשויות אורבאניות יוצאות מן הרגיל, שינויים פוליטיים ותמורות סוציו

  "להמציא" הבחר התרחבותה,  את מאפשרים אינם  הברורים הפיסיים שגבולותיה  באירופה,  מהצפופות העיר, 

  העשרים למאה כניסתה  עם מטרופולין,  המודרנית,  העיר על העוברות  לתמורות בהתאם מחדש עצמה את

  ברצלונה", "מודל יותר מאוחר שכונתה  השמונים,  שנות של העירונית ההתחדשות אסטרטגיית ואחת.

 . כולו לעולם דוגמה  שימשה 

בקני המידה שונים, העירוני והמטרופוליטני,  אותה חוותה העיר בשנים האחרונות  חדשות העירוניתההת 

 .הינה תהליך מרתק ולעיתים שנוי במחלוקת 

  הולכי את במרכז השמים ייחודיים ציבוריים ומרחבים עירוניים מרקמיםה   את , עיר ה  את  רנכי הסיור במהלך

 למדיניות ורזרק הפניית תוך  והבינלאומי,  הלאומי האורבני,  הדיון במרכז ברצלונה  את מיקמו אשר  הרגל,

 של העתידיים פניה  אודות נדון איתם ויחד מקומיים מקצוע אנשי יצטרפו לסיור .מדיניות קובעי עם ולפגישות

 .העיר
 

 



     

 

 

 מפגש מסכם – 4גש מס' מפ

 

 30.3.23-יום חמישי ה  :מועד

 ייקבע בהמשך : מיקום

 שם ההרצאה/פעילות  סוג פעילות  שעות

  התכנסות וכיבוד 09:00-09:30

 סיכום תובנות מסיור ברצלונה  מפגש 09:30-10:30

 הרצאת השראה על מנהיגות בעידן משתנה הרצאה ושיחה  10:30-12:00

  הפסקת צהריים  12:00-12:30

שת"פ פילנתרופיה ורשויות מקומיות לקידום  הרצאה ושיחה  12:30-13:30
 עירוניות ומרחב ציבורי איכותי  

  חלוקת תעודות 13:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 


