יום עיון
עצים בוגרים –חשיבותם ותרומתם לנוף התרבות העירוני בישראל
הכנס יתקיים ביום רביעי ,ט' בטבת תשע"ח 22/12/12 -
בבית המודל בירושלים (קומה אפס) בבניין עיריית ירושלים (כיכר ספרא)
בין השעות 20.30 – 13.30
הכנס מאורגן ביוזמת הוועדה לנופי תרבות באיקומו"ס ישראל מתוך מטרה ללמוד ולבחון היבטים תכנוניים שונים בעלי
השפעה סביבתית על נוף התרבות בערים בישראל .להחלטה לקיים כנס זה תרם ריבוי התכניות המקודמות ,ובמיוחד
בשכונות הוותיקות בערים וביישובים כמו תמ"א  83היערכות לקראת רעידות אדמה ,תכניות תשתית רחבות היקף כגון
רכבת קלה ,נתיבים לתחבורה ציבורית ,שבילי אופניים ועוד .לכל אלה השפעה רבה על הנוף העירוני ובין השאר על
המשך קיומם של העצים הבוגרים בו.
מערכות התכנון והרשויות המקומיות לא תמיד מקנות מחשבה לנושא זה וקיים חשש ,כי תשתית העצים הבוגרים בו
למרות תרומתם החשובה לאיכות הסביבה העירונית ,תיפגע כתוצאה מכך.
ביום העיון יבחנו היבטים שונים של משמעות הקיום והתרומה של עצים בוגרים לנוף העירוני
וכיצד ניתן להתמודד עם שאלה זו.

תכנית יום העיון
  16:00-15:30התכנסות וכיבוד קל*דברי פתיחה  -ציפי רון ,יו"ר הוועדה לנופי תרבות וגנים בוטניים ,איקומוס ישראל
*ברכות  -אדריכל עופר מנור ,אדריכל העיר ירושלים ומנהל המרכז לעיצוב אורבני
-

 17:30-16:00מושב ראשון  -עצים בוגרים בעיר  -עבר -הווה -עתיד
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* ייעור עירוני ומשבר האקלים
אופיר פז-פינס ,יו"ר המכון לעירוניות באוניברסיטת תל אביב
* ציונות ועצים ,קריאה בשירת הטבע העברית
פרופ' אריאל הירשפלד ,האוניברסיטה העברית בירושלים
* אתגרים והזדמנויות בשימור עצים בישראל
ד"ר ארז ברקאי ,מנהל אגף יער ואילנות ופקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר
* הגנה משפטית על עצים
פרופ יפעת הולצמן  -המכללה למינהל
-

הפסקה -

 19:20-18:00מושב שני  -נוף העצים העירוני כמדד לאיכות החיים בסביבה האורבנית

*עצים בעיר  -יחסי אהבה שנאה
אדריכל נוף שחר צור
*החופה העירונית  -עיונים וכיוונים לשמירתה
אדריכלית נעמה מליס
*צל ערים"
ד"ר מרטין וייל
*עד כמה מושפע מחיר הדירה מאיכויות הדוניות  -עצים בוגרים בנוף העירוני כמשל
ד"ר רינה דגני כלכלה עירונית ,מנכ"לית גיאוקרטוגרפיה
-

הפסקה -

 91:82 -02:82מושב שלישי  -הגנה ושילוב עצים בוגרים בעיר – משאלת לב או שאלה של אחריות תכנונית
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*קישורי תרבות וטבע
פרופ' מייק טרנר ,הקתדרה ע"ש אונסק"ו ללימודי עיצוב אורבני ושימור .בצלאל ,אקדמיה לאמנות

*לקראת מיקרו-אקלים אורבני מקיים  -התוכנית האסטרטגית לתל אביב-יפו
ד"ר אלס ורבקל ,ראש לימודי התואר השני בעיצוב אורבני ,בצלאל ,אקדמיה לאמנות ועיצוב ,שותפה במשרד דרמן
ורבקל ,אדריכלים
* צפיפות אוכלוסין בערי ישראל וגורלם של יערות עירוניים  -אתגרים תכנוניים
פרופ' אלון טל ,ראש החוג למדיניות ציבורית ,אוניברסיטת תל אביב
דברי סיכום

הכניסה חופשית .אך יש להירשם במייל חוזר במזכירות איקומוס icomos@bezeqint.net
עצים בוגרים .ציור באדיבות הצייר – אריה אזן
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