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עיריית ירושלים, 
מחלקת שימור מבנים ואתרים היסטוריים, 

אגף לתכנון העיר

מתכבדים להזמינכם לכנס השני של פורום ערים ושימור בנושא:
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תכנית יום א׳  25.06 

מושב ראשון | שימור - לא מה שחשבתם

13:30-14:00 התכנסות וכיבוד קל

14:00-15:00 הרצאת פתיחה -  ״שמור והתחדש בדיבור אחד״
פרופ' אדריכל מייק טרנר, הקתדרה של אונסקו, תכנית התואר השני בעיצוב אורבני, בצלאל 

15:00-16:00 ברכות
מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר וועדת השימור

מר מאיר תורג'מן, סגן ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה
אדריכל שלמה אשכול, מהנדס העיר

אדריכלית ענבר וייס, מ"מ לראש אגף לפרויקטים מיוחדים ויועצת מקצועית למנהלת מינהל התכנון
אדריכלית תמר קאופמן, ממונה על מחלקת שימור מבנים, עיריית ירושלים

16:00-16:30 "האובססיה לזיכרון: מה זה עושה לנו ולערים שלנו?"  
ד"ר אדריכלית טלי חתוקה, ראש המעבדה לתכנון עיצוב עירוני, אוניברסיטת ת״א 

16:30-17:15 "הכמוס הגמור בגלוי" 
האמנית עילית אזולאי 

17:30-18:00 כיבוד 

18:30-20:00 יציאה לסיורים ברחבי העיר
)פירוט הסיורים והרשמה מוקדמת יישלחו בהמשך(
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תכנית יום ב׳  26.06 

09:00-10:30 התכנסות פורום ראשויות מקומיות
עדכון: אדריכל ירמי הופמן, ראש מחלקת שימור, עיריית תל-אביב

במקביל, עבור שאר אורחי הכנס:
09:00-10:30 סיור בפרויקט "המפעל" של קבוצת האמנים "בית ריק" וסיורים נוספים 

שיפורטו בהמשך )בהרשמה מוקדמת( 

10:30-11:00 התכנסות וכיבוד קל

מושב שני | מדיניות שימור וממשק לירושלים

11:00-11:30 אתגרי תכנון בירושלים 
מר עופר גרידינגר, מנהל אגף תכנון עיר, עיריית ירושלים

11:30-13:30 מדיניות השימור בירושלים - היבטים תכנוניים, חברתיים וכלכליים
שמואל גרואג ולילך הראל, גרואג-הראל אדריכלים

רן וולף, משרד רן וולף תכנון עירוני וניהול פרויקטים
רן חקלאי, משרד רן חקלאי כלכלה אורבאנית 

13:30-14:00 הצגת הנחיות מרחביות למתחמים היסטוריים
אדריכלית שירה עמר, מח' שימור מבנים עיריית ירושלים, בשיתוף אדריכל אמיר שהם

14:00-15:30 ארוחת צהריים

 )Managing Change( מושב שלישי | ניהול שינוי

15:30-16:00 ״שינוי, התפתחות ושמירה על אותנטיות בערים היסטוריות״
אדריכלית עדי סלע-וינר 

16:00-16:30 ״תכניות ממשק ויישומן בחוץ-לארץ״
אדריכל גיורא סולר

16:30-17:00 דברי סיכום
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