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התכנסות ,רישום
מושב ראשון – מליאה
יו"ר :פרופ' מייק טרנר

11:00-10:00
11::1-11:11

ברכות

11:11-11::1

פרנצ'סקו סירבו ,אדריכל שימור ומתכנן

Francesco Siravo, Conservation Architect and Planner

Reflections on the World Heritage Convention and the issue of protecting
historic urban heritage in living cities around the world
11:21-11:11

הפסקה
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מושב שני – מושבים מקבילים

13:00-11:30
קהילות במנגנוני השימור

נופי תרבות – הגדרות ומיון

המורשת הערבית בישראל ,מהדחקה לחשיפה

יו"ר ומתדיין :ד"ר גדעון אבני

יו"ר ומתדיין :פרופ' עירית עמית-כהן

יו"ר ומתדיין :אדר' שמואל גרואג

"עולם מעגלי עולם ישר זוית" :בין תל חצור לקבר
חוני המעגל

מובחנות חזותית של נופים עירוניים היסטוריים כבסיס קונפליקטים בשימור  -המקרה של בית הקברות
ממילא
למדיניות שימור

אורין שחר

אלי שטרן ואורלי רכטמן

שירה שפרכר סגלוביץ

שימור בר קיימא של אתרים ארכיאולוגיים ברשויות
מקומיות ,מקרה מבחן :תל יקנעם

גובה הבניה בירושלים  -מדיניות שימור ככלי עיצובי

גלעיני הכפרים ההיסטוריים סביב ירושלים – סקירה
ומקרי מבחן

יוליה גרינקרוג

אבי משיח

ערן חמו

שילוב השימור בפיתוח כלכלי-מקומי ובניהול
מוניציפלי

שימור נופים ארכיאולוגיים

דילמות בשימור המורשת הערבית בתנאי קונפליקט

מוטי היימן

ראסם חמאייסי

לאה שמיר-שנאן ,נילי שחורי

נמל יפו – לתקן בלי לקלקל
רן וולף

אותנטיות ,יושרה ושלמות במסמכי ההכרזה על אתר
מורשת עולמית 'דרך הבשמים  -ערי המדבר בנגב'

מי מפחד משימור? השימור ככלי להעצמה חברתית
או כלי להשכחה

עדי סלע וינר

אמנון בר אור

צרכי הקהילה לעומת מדיניות ממשלתית ,ירושלים
הקדומה ('עיר דוד') כמקרה מבחן
יונתן מזרחי
דיון
11:11-1::11

דיון

דיון
הפסקת צהריים
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מושב שלישי – מליאה

13:30-13:00

מעמדה של האמנה למורשת עולמית בישראל
עו"ד גדעון קורן

בין קהילה לשימור

מושב רביעי – מושבים מקבילים
נופי תרבות – תפיסה ועיצוב

בין רעיון לבין זיכרון

16:11-13:31
יו"ר ומתדיין :עמרי שלמון

יו"ר ומתדיין :ד"ר קרן מטרני

יו"ר ומתדיין :ד"ר אלונה נצן-שיפטן

Give a time to Giv'atayim
סקר עירוני בעידן הרשת

גני הפסגות ברמת גן

"כפרים קורנים" הקיבוץ ,המושב ולה קורבוזייה

צעירה מרואני

מרינה אפשטיין פלוש וצפריר פיינהולץ

יעל אלף

כותבים רבים לנוף – הגן הלאומי ציפורי כנרטיב
מורכב

נוף קיבוץ-גן שמואל כמקרה מבחן להבנה ,הערכה
והכנת תוכנית ממשק

חפצים ומגע  -הנגשת התרבות החומרית לקהילה

מתניה מיה ,טלי אלון מוזס

ענת אסתרליס

בעיות אתיות בשימור מורשת בעידן הפוסט מודרני

נופי תרבות בישראל  -גיבוש תפיסה

שכבות של זכרון – שלושה עשורים בחיי שכונה

מעיינה פליס

יובל פלד

נעה שק

אתגר שימור המורשת התרבותית של ההתיישבות
העובדת

חורשת טל  -בין שמירת טבע לתכנון נוף

כלי מתודי מעשי לעיבוד מידע לא-מוחשי לשם שמירה
על 'רוח המקום'  -מקרה מבחן" :מחוזות הזיכרון" של
זכרון יעקב

אירית נרקיס

נורית ליסובסקי

אהרן עזתי

ברק טפר ,פארה גולדמן ,פנינה פלאוט
דיון
11:14-11:14

דיון

דיון
הפסקה
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מושב חמישי – מושבים מקבילים
כלים בשימור ויישומם

18:11-16:31
"מלמטה"
יו"ר ומתדיין :אדר' רז עפרון

תל אביב – מעיר חדשה לעיר היסטורית

יו"ר ומתדיין :אדר' גיורא סולר

יו"ר ומתדיין :אדר' יוסי קליין

בדרך לשימור בש' קטנה

בין ניהול השימור לניהול התיירות  -קבר דוד

מ"עיר גנים" ל"מרקם העירוני הציוני"

דליה נחמן-פרחי

עמית רוזנבלום

מיקי זיידמן ,רות קרק

חשיבותם של שווקים עירוניים כמורשת מקומית
בהתפתחות העיר

נופי החקלאות הקדומה בהרי יהודה

מלבן לאפור -אבולוציה עירונית-המקרה של תל אביב

מוטי קפלן

ירמי הופמן

ענת ברלוביץ'

וואדי עין כרם ,נוף תרבות במסלול הזמן

גיבוש מדיניות שימור עבור קו רכבת היסטורי

רון חביליו

עדי הר-נוי

מורשת לא מוחשית כערכים החברתיים בערים
היסטוריות

שימור הוא הירוק החדש

כלכלת שימור מבנים :המקרה של תל אביב ומבט
לפריפריה
אייל סלינג'ר ,דניאל שפר

סקר היסטורי ושאלת שימור המרקם הבנוי בשכונת
פלורנטין ,תל אביב

תגית כלימור

שלי-אן פלג
דיון
10:11-12:14

טליה מרגלית ,רינת מילוא
דיון

דיון
הפסקה ן מקצוע השימור בישראל מנחה :רענן כסלו
------------------------------------------------------------------

מקצוע השימור בישראל – תמונת מצב וסוגיות בהכשרת משמרים נעה כהנר מקמנוס ,שרון תג'ר
מגיבים :נדב קשטן ,רותי ליברטי שלו ,חסיה רימון

מושב שישי – מליאה
00:00– 11:00
פרופ' אבנר דה -שליט ,דיקן הפקולטה למדעי החברה ,האוניברסיטה העברית
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