
התכנסות | מבואה   09:15-08:30
  

 

יו"ר: אמנון בר אור
הרצאת אורח

צוקים ולטאות באמצע עיר - משמעות שרידי הטבע בתוך עיר; מקרה ירושלים ותל אביב
פרופ' אריאל הירשפלד, החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית 

מושב ראשון  13:00-11:00

חדר 206 ג', קומה ראשונהאולם פאסטליכט, קומת כניסה

רב שיח | מקום וזהותנוף וחברה

מנחות: שירה לוי-בנימיני ושרון גולןיו״ר: מייק טרנר

 קריאת הנוף ותפקידיו במקום
 בעל מטען היסטורי בהדגמה 

על פארק ואדי סאליב 
עומרי זילכה

 ליצור זהות למקום – 
מקרה מבחן של בית ליבלינג 

ממדיניות לפרקטיקה – אסטרטגיות 
 )HUL( לשילוב נוף אורבני היסטורי 

ברקמה עירונית מתחדשת
יעל סופר

השיעור של הכרמל
ענת אסתרליס

 

הפסקת צהריים   14:00-13:00

חדר 120, קומת כניסה 206א׳,  קומה ראשונה

מעורבות קהילה ביוזמות שימור גדס והעיר

יו"ר: נעמה נאמן מזרחייו״ר: קרן מטרני

 הגינות הסמויות מהעין – 
מגרשי גדס בתל אביב

עדי הר-נוי

 לשימור מורשת נדרשת סולחה – 
 בעיות וחסמים בשימור ביישובים 

הבדווים בנגב: רהט כמשל
 אברהם )אבי( ששון, אמיר גלילי, 

חבצלת יהל

 חמש שנים אחרי –
 תובנות ביישום שימור 

המערך הנופי בעיר הלבנה
עדה סגרה

 יוזמות קהילתיות לשימור 
המורשת בעכו העתיקה 

שלי-אן פלג, אורי רוזין

 בית הספר של העיר – 
תכניות לימוד במרכז העיר הלבנה

ערן איזנהמר

 הקהילה והאקדמיה כגורמים 
 מקדמי שימור המורשת – 

 סיפורו של בית כנסת בטירת הכרמל
ערן מרדכוביץ, דוד כהן

 מתודולוגיית מורשת עירונית בחיפה 
GIS וביטויה במיפוי דיגיטלי באמצעות

גיא שחר

 ׳חן מקום בעיני יושביו׳ ראש העין – 
שימור מתוך הקהילה 

שרי מרק

מתדיינים: 
יונתן כהן

ליה כוכבי 
סברינה צגלה

מושב מרכזי | אולם פאסטליכט  14:45-14:00

יו״ר: עדי סלע וינר
    הרצאת אורח

What Does Cultural Heritage Do?
פרופ׳ ניל אשר סילברמן, אוניברסיטת מסצ׳וסטס אמהרסט, ארה״ב

הרצאה מקוונת באנגלית

ברכות
 עמי שחר, ראש מינהל שימור המורשת הבנויה, רשות העתיקות

 ערן נוימן, דיקן הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל אביב
 רועי קוזלובסקי, ראש בי״ס לאדריכלות, אוניברסיטת תל אביב
שירה שפירא, סגנית ראש אגף בכיר, משרד ירושלים ומורשת 

על עיר ומורשת 
 הכינוס הארצי ה־5 
לשימור מורשת התרבות 2021

7 באוקטובר 2021 | א' חשוון תשפ"ב
אוניברסיטת תל אביב | ביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי | בניין מכסיקו 

מושב פתיחה | אולם פאסטליכט   10:30-09:15



חדר 120, קומת כניסהחדר 206 א׳, קומה ראשונהחדר 206 ג׳, קומה ראשונהאולם פאסטליכט, קומת כניסה

 מורשת מוחשית ובלתי סימנים של מקוםרב שיח | נקודת מבטאתגרים והזדמנויות
מוחשית בעיר

יו"ר: מיכל הנקיןיו״ר: נירית שלו-כליפאמנחה: שחר פונייו"ר: עירית עמית

 שותפות ציבור בעולם השימור – 
עידן הקורונה

תמר טוכלר, יעל אטקין

 שימור מורשת התרבות הבנויה 
מנקודת מבט דתית 

 

 נופי תרבות עירוניים –
מערך מגדלי המים בהרצליה

אילה רונאל, חגית לשם 

 על תיעוד וערך מוסף – 
אתר - ארכיון – תערוכה 

אורין שחר, עירית כרמון-פופר

שימור מורשת עירונית בעידן 
 הדיגיטלי – פרויקט הנגשה 

של ארכיוני ירושלים בעת החדשה
נועה הייזלר רובין 

מורשת של עיר מפרספקטיבה של 
זמן ומקום – טכנולוגיה המסייעת 

לקהל רחב להתבונן מנקודת המבט 
של ארכיטקט, ארכיאולוג וארכיבאי 

שני זיו

 תכנית השימור של עיריית הרצליה – 
אתגרים מול מגמות הפיתוח 

אפרת מור

שימור דפוסים עירוניים – דגם העיר 
הליניארית )ערד, כרמיאל וקצרין( 

הדס שדר

 כיעור בכוונה תחילה – אדריכלות, 
 שימור וכסף בשנות השמונים 

והתשעים בתל אביב 
אלעד הורן

מושב שני  17:00-15:00

מתדיינים: 
זן מאסטר ניסים אמון, עמיקם

האב אנדראוס בחוס, חיפה
הרב יואל בן נון, אלון שבות

השיח׳ מחמד חסין, ג׳וליס
השיח׳ סמיר עאסי, עכו

מושב שלישי  19:00-17:30

חדר 120, קומת כניסה  חדר 206 א׳, קומה ראשונהחדר 206 ג׳, קומה ראשונהאולם פאסטליכט, קומת כניסה

רב שיח | מורשת אורבניתמחוץ לקופסארב שיח | הארכיון העירוני אתיקה ומורשת באזורי מחלוקת

מנחה: אלונה נצן-שיפטן יו״ר: טליה מרגליתמנחה: גליה דובידזוןיו״ר: רות ליברטי שלו

 אתיקה בעתיקה –
 שימור המורשת האורבאנית 

בעיר עתיקה: יפו כמקרה מבחן
מיכל הלוי-בר

 ארכיון עירוני כמסד להתחדשות 
העיר ופיתוחה

על תשעה פתרונות וטעות אורבנית 
 גדולה – שימור מעון הבנות הגרמני 

של שנלר בירושלים
גיל גורדון

מודרנות מרושתות

מורשת עירונית במחלוקת - העיר 
הערבית – מקרה הבוחן של שדרות 

ירושלים ביפו
שמואל גרואג

 
חיפה – רחוב יפו מתעורר לחיים

גיל הר-גיל, הילה רותם הלוי

 שימור באזורי טראומה בישראל – 
 פליטות קולמוס במרחבי מבוכה

אורבניים ואדריכליים
אמנון בר-אור, גבי בונויט

 מורשת במציאות משתנה - 
מוזיאונים בימי קורונה 

נוגה ראב״ד

 19:15

התכנית נתונה לשינויים

מופע סיום | יוסי צברי, אמן ספוקן וורד 

תכנית סיורים
יום שישי, 8.10, ב׳ בחשוון | 12:30-9:30

בהרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל.

מתדיינים: 
מיכל הנקין

רן וולף
ירדנה ויזנברג
עדי פורטוגז
שלי אן פלג
נדב קשטן

לריסה שניטקינד

מדריך עצי מופת ומרקמי עצים 
לשימור בעיר תל אביב-יפו

שחר צור

עיר קטנה וגווניה רבים – מחקר 
 גוונים היסטוריים בחזיתות בתי 

תל-אביב-יפו 
שי פרקש

כשספסל הופך למונומנט – שימור 
ומורשת של רהיטי רחוב והמרחב 

העירוני 
אמנון דירקטור | הרצאה מקוונת

בין בית הקפה לקיוסק 
גיל גורדון וחומי נובנשטרן

 נק׳ מפגש: הקיוסק ברחוב לילינבלום
נק׳ סיום: קפה לורנץ 

ארכיפלג המבוכה באבו כביר
אמנון בר אור

 נק׳ מפגש: רח׳ הרצל פינת דרך סלמה 
נק׳ סיום: סכנת סביל )מול בית המעצר של אבו כביר(

יפו העתיקה בעקבות מפת סנדל 
 שחר פוני ומיכל הלוי בר

נק׳ מפגש וסיום: מגדל השעון

אל תחמיצו

123


