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 סדרת שימור כשירות 

 2019נובמבר    –קורס בנושא ''התחדשות אדריכלית'' 

    )***( המפגשים תכנית

 1מפגש 

 בנושא: 

26.11.2019 

 רישוי הבניה ותכנון כולל

תכנון  ; מתכנן שחר סולר: ''עבר הווה עתיד''  -הרפורמה ברישוי הבניה במפגש זה ירצה עו''ד אבי פורטן )*(: ''
אד'   ''; אדריכליםלרישוי העצמי  ה''; אד' חמי שניידר: התכנית האסטרטגית'' –  2040תכנית   -צופה פני עתיד 
יו'ר  , ; אד' אבנר אקרמןהרישוי הזמיןבנושא  -אגף בכיר רישוי, תקנות ומכונים, מינהל התכנון יאשי שער, מנהל

  , נציגת ההתאחדות לנושא זה.אד' אורית אורנתמובילת קבוצת 'רישוי שפוי'; -אד' דנה וישקין; איגוד מהנדסי עיר
 המשתתפים  ביןבמסגרת רב שיח  יוצגו ע''י אדריכלים והרישוי הזמין סוגיות בנושא רישוי הבניה 

 , יו''ר התאחדות האדריכלים: אד' דוד קנפו וסיכום דברי פתיחה

 2מפגש 

3.12.2019 

 

 עירוני/שכונתימטרופוליני/תכנון ארצי/

מערכת  '' אדר' ארי כהן ירצה בנושא:;  ''המתכללת  1תמ''א ''כנית, את ובמפגש זה ירצו: מר מוטי קפלן, עורך הת
דיניות העדכנית והמלצות  המתציג את ,  אד' אסתי ליס, נציגת צוות משהב''שהסעת המונים במטרופולין ת''א; 

 * 360שכונה תכנית  – לתכנון מגורים המשרד

 3מפגש 

10.12.2019 

 תכנון ותהליכים חברתיים

מניסיונו של משרד השיכון  -תכנון לאוכלוסיות שונות''  בנושא )*( אדר' ורד סלומון ממן  המפגש יכלול את הרצאת
אד' יוסי  רצאתה; דוגמת תל אביב'' -''שיתוף הציבור בהליכי התכנון :את סוגית ציגי)*( אד' אודי כרמלי ;והבינוי''

 ''לגור בגובה'' בנושא:  סיון

 4מפגש 

17.12.2019 

 הנדסה ואדריכלות

''תכנון וביצוע   -;ושילוב בין הנדסה ואדריכלות''  –''מבנים רבי קומות  במפגש זה ירצה אינג' ישראל דוד)*(
 ;  המידה האנושי'' ''התכנון האדריכלי וקנה  ; אד' ארז אלה)*( ירצה בנושא:מרתפים במגבלות סטטוטוריות''

 תכנית המתאר המתעדכנת לעיר חיפהאד' אריאל ווטרמן )*( יציג את 

 5מפגש 

31.12.2019 

  בנין תוה''א -סיור 

 )**( בהדרכת אדריכל אבנר ישר

 6מפגש 

7.1.2020 

 האדריכלית כגורם מרכזי בהצלחה כלכלית האיכות

הזיקה החד משמעית בין איכות אדריכלית והצלחה  על אד' עודד גבולי )*( ו  )*(אד' צחי כץ ו במפגש זה ירצ
שמאי מקרקעין בנוסף: הרצאת יוצגו דוגמאות לצורך המחשת העקרון;  .מסחרשל מגורים וכלכלית בפרויקטים 

 מגורים, מסחר, אחר''  –''עקרונות הערכה שמאית בנושא  בעל מוניטין

 7מפגש 

14.1.2020 

 אקולוגיה ובניה ירוקה / וסטטוטוריקההחוק 

  30-ואלו שבאו אחריו )כ 101בסיכום תיקון יעסוק חציו הראשון של המפגש  101שנים להחלת תיקון  5במלאת  

ויכלול מצגת פרויקטים; עדכוני אקולוגיה ובניה ירוקה חציו השני של המפגש יעסוק בנושא (.  שנים 5-תיקונים ב

 אדריכלים בנושא מתעדכן זה. חקיקה והמלצות 

 8מפגש 

21.1.2020 

 

  עקרונות הניהול ופיתוח אישי

  הצגת , משפטיים תוך התייחסות להיבטים '', האדריכל כמנהל פרויקט''במפגש זה יציגו אדריכלים את נושא: 
בסיכום  . ''מניעת קונפליקטים ע''י הליכי גישור''   )*( תרצה על נושא:אדר' אנדה בר   דוגמאות והפקת לקחים.

 . ע''י מרצה מומחה בנושא -''שיפור יכולת הופעה וניהול אנשים''המפגש תינתן הרצאה בנושא: 

 9מפגש 

28.1.2020 

)****( 

 זכויות יוצרים באדריכלות וסוגיות בנושא אתיקה מקצועית

המפגש יעסוק בנושא מרכזי זה השזור בעבודתו של כל אדריכל בכל תפקיד ובכל אשר יעסוק. הנושא יוצג ע''י עו''ד 
-''בית המשפט כמתכנןמקרה לדוגמא; ובהרצאת אד' ערי גושן   –מומחית בנושא; ע''י אד' דן איתן ורות להב 

    ''. דוגמת מרכז עזריאלי
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 ארד-וסלמה מילסון  אורה שדות, יהונתן גולני, אנדה בריכלים אדר   עריכה והיגוי התוכנית:

אדר' אורה שדות לשעבר אדריכלית ראשית בחב' אפריקה ישראל להשקעות בע''מ; אדר' יהונתן גולני לשעבר ראש מנהל התכנון בישראל; אדר'  
סניף התאחדות האדריכלים  יו''רסון ארד הינה אנדה בר לשעבר אדריכלית ראשית בחב' רסקו ומהנדסת העיר קריית אונו; אדר' סלמה מיל

 בירושלים.

 

 המרצים: על  )*( 

 )*( עו''ד אבי פורטן, מתכנן עירוני ומומחה בתחום התכנון והבניה, יועץ לרשויות, שותף במשרד א. אגמון ושות'
 )*( מתכנן שחר סולר, ראש האגף לתכנון אסטרטגי במנהל התכנון וסגן מנהלת מנהל התכנון  

 )*(  אד' חיימי שניידר, נציג התאחדות האדריכלים לנושא 'רישוי עצמי לאדריכלים'
 2016אדריכלית ראשית משרד הבינוי והשיכון מאז , )*( אד' ורד סולומון ממן

 אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים דריכלי בינלאומי ומרצה בבצלאלעוסק בתכנון א, )*(  אד' ארז אלה
 מהנדס העיר חיפה  , )*(  אד' אריאל ווטרמן

 מהנדס העיר תל אביב , )*(  אד' אודי כרמלי
 )המועצה העולמית לבנית רבי קומות וסביבה אורבנית(   CTBUH הנציג בישראל של  )*(  אינג' ישראל דוד הינו 

 מהנדס העיר מודיעין  -)*(  אד' צחי כץ 
 הפורש מהנדס העיר ת''א , )*(  אד' עודד גבולי

 מגשרת מוסמכת ומומחית בתחום התכנון והבניה, )*(  אד' אנדה בר
 

 האדריכלים אבנר ישר ורון ארד תוכנן ע''י  –)**(  בנין תוה''א 

 )***( ייתכנו שינויים 

 יתקיים בבית האדריכל ברח' המגדלור, יפו 28.1.2020בתאריך   9מפגש )****( 

 

 , ליד בנין עלית לשעבר.  1בית דורון, רמת גן. רח' הראשונים    מקום ההשתלמות:
 )ארלוזורוב(. חניה בכחול לבן או במגרשי חניה בסביבה.  הגעה: ברכבת תחנת סבידור

 

או לעשות כל   העתיק, לשכפלל.  אין ובוני ערים בישראל התאחדות האדריכליםלתכנית זו כפופה לזכויות יוצרים   זכויות יוצרים לתוכנית זו:
 580290096שימוש שאינו ברשות התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל עמותה רשומה 

 
 12.11.19עדכון: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.11.19עדכון 
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