
 
 

 
 
 

 

 
    "עיר המחר"        

 לחיות בעיר מעורבת בעתיד
 2015 אוקטוברב 22-20 ,בסדרה שלישיכנס 

 משכנות שאננים, ירושליםמרכז הכנסים ע"ש קונרד אדנאואר, 
 

 

א הכנס השלישי בסדרת כנסים העוסקים בנושא החיים הולחיות בעיר מעורבת בעתיד"  -"עיר המחר הכנס 

 מקיימות בירושלים.  מדרשת אדםו הקרן לירושליםבערים מעורבות ש

הכנס בוחן את החיים בערים מעורבות לאור השינויים הרבים המתרחשים בארץ ובעולם בעקבות תהליכים 

פליטים ומהגרים גוברת והולכת, גלובליזציה  תנועת. כלכליים, פוליטיים, חברתיים, טכנולוגיים, תרבותיים ואחרים

כלכלית, קונפליקטים לאומיים ואחרים משנים את המרחב האורבני באופנים חסרי תקדים. כל אלו מחייבים 

חשיבה מחודשת ודיון ציבורי אמיץ ומעמיק על תכנון החיים בערים מעורבות. המומחים בכנס ואנשי השטח 

ים בערים מעורבות יסייעו בראיה לטווח רחוק המאפשרת לבחון את בתחומים השונים המאפיינים את החי

 התהליכים בהווה ולהיערך לקראתם בעתיד בדרך אנושית ויצירתית. 

 

 
  ערב פתיחה חגיגי  -)יום שלישי(  אוקטוברב 20 

 

19:00-22:00 

 קבלת פנים   19:00

 הקרן לירושלים ומדרשת אדם : פתיחה וברכות   19:45

  איימן סיכסקודורית רביניאן סופרים: שיחה ודיון בהשתתפות ה  20:00

  www.quartetoukan.com "נפגשים ופיירוז כשביאליק" -קווארטטוקאן מופע מוסיקלי:    21:00

  ליאת רגב  :מנחה
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http://www.quartetoukan.com/


 
  )יום רביעי( באוקטובר 21 

 
 

  מגוון אנושי בעיר מתחדשת 09:45-08:30

 )סגור לקהל הרחב( מיוחד למתכננים השכונתיים והקהילתיים בירושלים מושב

 ;ריית ירושליםי, ע, מנהל האגף לתכנון עירוני בירושליםעופר גרידינגר   : מנחה

 ;העברית 'אונהומרצה במחלקה לגיאוגרפיה,  מנהלת הקליניקה האורבנית, ד"ר אמילי סילברמן  דוברים:

 אדריכלית נוף, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, ג'רייס-ענאיה בנא   

 
  הפסקה  10:00-09:45

 

   י בערים מעורבות: תכנון חברתי עתיד1מושב  11:30-10:00

 ;בנגב אונ' בן גוריוןמחלקה לפוליטיקה וממשל, הראש , ביו' חיים יעקפפרו   מנחה:

, ופרופ' אמריטוס המכללה האקדמית לחברה ואמנויותנשיאת  ,פרופ' עמיה ליבליך :דוברים

  ;העברית 'האונ ,גיהולפסיכול

 ; העברית' אונהלגאוגרפיה,  במחלקה ודוקטורנטית אדריכלית, רענן-מלכה גרינברג

 מייסד המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, ד"ר חנא סוויד שעברל כ"ח

 

 הפסקה 12:00-11:30

 

   תעסוקה, תחבורה ומימד הזמן בערים מעורבות בעתיד –"עובדים עלינו" : 2מושב  12:00-13:30

אונ' בן  ,מחלקה לפוליטיקה וממשלחוקר במכון ירושלים לחקר ישראל, דוקטורנט ב, מריק שטרן    מנחה:

   ; בנגב גוריון

   ;יו"ר שדולת העירוניות בכנסת, ח"כ תמר זנדברג דוברים:

מכללה החברתית מרצה בו "אמהות למען אלעד -עיר ואם מובילת תנועת ", צ'רנוביצקימיכל 

 ;כלכלית

 טק-, ארגון המקדם שילוב ערבים בהיייו"ר צופן , ד"ר רמזי חלבי

 

 הפסקת צהריים 14:30-13:30
 

 סביבה בת קיימא בעולם המחר בערים מעורבות: 3מושב  14:30-00:16

   ישראל; קול ב' רשת וכתב עורך, גיא קוטב  מנחה:

 הסביבה ללימודי פורטר ספר עירונית, בית וחדשנות לקיימות המעבדה ראש, ד"ר אורלי רונן דוברים:

 ;אביב תל' והחברה, אונ

 ;מכון ירושלים ,מנהלת המרכז למחקרי סביבה וקיימות, תמי גבריאלי

 אילן-בר' אונ, וסביבה לגיאוגרפיה המחלקה, פרופ' יוסף שלהב

 

 הפסקה 16:30-16:00 
 

  



  ות והחברתיותהטכנולוגי התפתחויותהדרה והנגשה בעתיד לאור ה: 4מושב   18:00-16:30

  ;אביב-תל 'הפקולטה למשפטים והתוכנית ללימודי נשים ומגדר, אונפרופ' דפנה הקר,    מנחה:

 ;לירמכון ון  ערבים,–יהודים ליחסי ליר ון מרכז, "מנאראת" ראש, ד"ר יוני מנדל משתתפים:

  חינוך ושילוב חברתי של יוצאי אתיופיה בישראל; ;ל"מנכ"לית עמותת פיד, מיכל אברה סמואל

ובמכללת לוינסקי  מכללת סמינר הקיבוציםבמרצה מומחית לתרבות דיגיטאלית, , צביה אלגלי

 לחינוך

 
   ההפסק 18:15-18:00

 

 (, .Daniel MonterescuProfפרופ' דניאל מונטרסקו  ) : הרצאת אורח  18:15-19:30

 )בעברית(  "עיר שסועה לה יחדיו: ערים מעורבות וקהילות אתניות בראיה גלובלית"

פרופ' מונטרסקו הוא אנתרופולוג עירוני במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה 

המרכז אירופית, בודפשט.

 

  )יום חמישי( באוקטובר 22
 

 

  מושג רלוונטי לעתיד –"שכנות" בערים מעורבות  : 5מושב  09:30-11:00

  קרן המבורג לקידום המחקר והתרבותמנהל , רימסטמהפרופ' מושב לכבודו של 

  ;, רב שכונת רסקו בירושליםהרב דוד מנחם   מנחה:

  ;העברית 'האונפרנץ רוזנצוויג,  ע"ש  ראש מרכז מינרבה, יסייפעת ו 'פרופ דוברים:

  ;, ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראלמנכ"לית ארגון אס"ף עו"ד מיכל פינצ'וק,

 ת"אראש התוכנית הבינלאומית במדע המדינה ותקשורת פוליטית, אונ' , למאפרופ' אמל ג'

 

 (אנגליתב)  מרחב לשיתוף פעולה ודיאלוג באזור של סכסוך הרצאת אורחות: 11:45-11:05

 הקרן לירושלים;סגן נשיא , אלן פרימן  מנחה:

 (, Meray Dinerמריי דינר ), (Marina Neophytouמרינה נופיטו ) :מרצות

 בניקוסיה, Home For Cooperationשל מרכז  תקיורטקפריסין היוונית וקפריסין הנציגות 

קפריסין, הנמצא על קו התפר בין החלק התורכי ליווני ומספק בסיס לשיתוף פעולה בין שתי 

 הקהילות

 
 הפסקה 12:00-11:45

 

  בעיות ופתרונות –מושג המשפחה העתידי  : 6מושב  12:00-13:30

 הקרייה האקדמית אונו;, שגיבד"ר טליה    מנחה:

  ;יפו-אביב-סגנית ראש העיר תל, רון-מהרטה ברוך דוברים:

  ;פסיכולוג קליני, המרפאה לבריאות הנפש ע"ש בריל, ד"ר אילן טבק אבירם

  , פסיכולוגית קלינית, הדסה עין כרםויקן-דר-ורדה ואן

 

 הפסקת צהרים  14:30-13:30
 
 



 
 

   בערים מעורבות החינוך בעתיד  :7מושב   16:00-14:30

 ;מדרשת אדם ,מנהלת אקדמית, קלארמן-ד"ר אוקי מרושק   מנחה:

 ;המכון לחינוך מתקדם, מכללת סמינר הקיבוציםראש , פרופ' נמרוד אלוני :דוברים

  ;של הכנסת, התרבות והספורט חבר וועדת החינוך, יוסי יונה 'ח"כ פרופ

 מכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל, חיפהמרצה ב, רג'אד"ר זוהירה נ

 
 הפסקה 16:30-16:00

 

    רים מעורבות, בעאישית, חברתית, מגדרית ופוליטית -ריבוי זהויות : 8מושב  16:30-18:00

 הירושלמיים;, קואליציית הארגונים "שלם-ירו"הנהלת חברת , נחלון–לה פרידמןיתהעו"ד   מנחה: 

  ;)בערבית( , ירושליםתרבותי-ןמרכז הביוב אל קודס' לשן ומורה באונבאנואר בן בדיס, ד"ר  :דוברים

 ;מכללת סמינר הקיבוציםמרצה ב, גבעד"ר שרון 

  ;סופר ומרצה, יוסי סוכרי

 תל אביב  'אונ ,למשפטים פקולטהה, פרופ' אייל גרוס

   מנהל תחום חינוך הקרן לירושליםד"ר אודי שפיגל,  דברי סיכום:18:00
 

  "פשוט שרים"  -פעילות ערב לסיום הכנס   20:00

  בהשתתפות המוסיקאים: בעברית ובערבית ,ערב שירה משותפת ליהודים וערבים

 עלמה זוהר, ג'ורג' סמען ולהקת מג'הול

   מתחם התחנה הראשונהמקום: 

 

 
וועדת היגוי וצוות   

 
 

 

, רכזת טלי פדרמןמנהל תחום חינוך והשכלה; הקרן לירושלים:  ,ד"ר אודי שפיגל  

דוברת תכניות חינוך ודו קיום;    ,ליאת רוזנר

  http://www.jerusalemfoundation.co.il/  

 

  מנהלות שותפות  ,סלאה טוביא ו,רמןאקל-אוקי מרושק ד"ר מדרשת אדם:

http://www.facebook.com/adaminstitute  http://www.adaminstitute.org.il   

 

ם ובמכון חוקר בכיר במכון ירושלי ,פרופ' יצחק רייטרמכון ירושלים לחקר ישראל: 

המכללה  "יראש החוג ללימודי א ליאור האקדמית אשקלון; טרומן לחקר השלום, ו

 .  העבריתנ' יים באודוקטורנט במחלקה ליחסים בינלאומחוקר במכון ירושלים ו ,להרס

http://www.jiis.org.il/    https://www.facebook.com/JIIS.ORG 

 

 

 מנהל המרכז ,שניר-ד"ר חגי אגמוןתרבותי:  -המרכז הבין

http://jicc.org.il/  

 

מנכ"ל; משכנות שאננים:  , רכזת תוכניותצפניה  קרן , מוטי שווורץ
http://mishkenot.org.il/ 

 

רמן, יולנדה גרינהוט, דנה מילר, דגנית בן אקל-אה טוביאס, ד"ר אוקי מרושקלצוות כנס: 

 מדרשת אדם – , מרים ג'ייקובסשטרית

 
 /http://mixedcity.org.il  אתר הכנסלפרטים ויצירת קשר: 

  02-6752932פקס:   054-4448290   02-6448290  :מדרשת אדם
info@adaminstitute.org.il 
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