
 

 תכנית הכינוס

 רחבת אולם הסנאט    התכנסות 09:30-09:00

 (71)בנין  הסנאטאולם    I   ברכות והרצאת אורחת  I   עדי סלע וינר: ר"יו    Iמליאה    10:45-09:30
 ברכות

 
 
 

 הרצאת אורחת

 בנגב גוריון בן אוניברסיטת, והחברה הרוח למדעי הפקולטה דיקן, שכטר עמית' פרופ
 בנגב גוריון בן אוניברסיטת, לאמנויות המחלקה ראשת, דבי אריה-בן נירית' פרופ

 משרד ירושלים ומורשתמר רן ישי, מנכ"ל 
 גיטלר אשר בן ענבל: ר"יו

Digital Virtual Architecture in Preserving Cultural Religious Heritage and Collective Memory Professor Anat Geva 

 Iמושב  12:50-11:00
 אולם הסנאט ומרכז המבקרים (26אולם אורן )כנסים א', בנין  (70אולם ברקן )כנסים ב', בנין  (71 בנין, -136. ח) מרכז המבקרים

 האדריכלות המודרנית מורשת
 עגול שולחן

 נופי מורשת
 יו"ר: יוסי בורדוביץ'

 שימור הלכה למעשה
 גרינהוט צבי: ר"יו

 עת לעט מחקר
 מילאנו רונית: ר"יו

: תרבותי לנכס רגשי מנטל
 להתחדשות כמנוף הברוטליזם

 עירונית
 טאוויל טמיר ערןמנחה: 

 , 'אהרונוביץ : יצחקשתתפיםמ
 לביא,  זאבי, רועי הופמן, רותם ירמי

 שדר,  אמר, הדס עוז עמרי
 שנער עמי

 נופי מורשת עתיים
 אלי שטרן

 הכלב קבור פה
 מהמאה כלב קבורת שימור

 י הספירהלפנחמישית ה
 אסף אורון, רועי שפיר

 הזמן ציר על תחנות
 השימור מעשה התפתחות

 ישראל במדינת השימור ומחשבת
 אורין שחר

שימור מגדלי תצפית אש ביערות 
 קק"ל

 זהר צפון

 אבד עליו הקלח?
 פרהיסטורישימור כלי 

  אלישבע קמייסקי

 במצבו שינויים: מלחה ארץ
 המלח  ים של ובתדמיתו

2007-1947 
  ברעם-אורית אנגלברג

שימור ארמונות החורף 
 החשמונאיים וההרודיאניים ביריחו

 עובדיה מאיה

כיצד משמרים הנדסית גשרים 
 היסטוריים בארץ ישראל?

  יעקב שפר, מאיר רונן

שימור כאמצעי לבניית זהות 
בתהליכי התחדשות עירונית, 
 מקרה בוחן כיכר השעון ביפו 

  חמי שיף
"ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ֵתֵבל ִקְרָיה ְלֶמֶלְך 

 ָרב", חיבור בין טבע לתרבות
 גל נאפמייק טרנר, 

רכיאולוגי אתחזוקת שימור באתר 
 קולט קהל, מקרה בוחן מצדה

 אורית בורטניק

( לא) מורשת משמרת אמנות
 בירע׳ם בכפר התערבויות: מוחשית

  שיפטן-, אלונה נצןפופר  עירית כרמון
 (73אולם זוננפלד )בנין   I  יעל קצירפרופ'   I  אסתטיקה של שימור בסרטי תעודה היסטוריים   I   יו"ר: חומי נובנשטרן    Iמליאה    13:45-13:00

  המבקרים במרכז הסנאט אולם רחבת  Iההפסקה  זמן אירועים ב  I  צהרייםהפסקת  14:45-13:45

 רחבת אולם הסנאט במרכז המבקרים    פוסטרים :נופי מורשת רוטליזם ושימורוהבהאדריכלות המודרנית:  מורשת

   I  גוריון-ברוטליזם בקמפוס אוניברסיטת בן  :סיור מודרך
 ענבל בן אשר גיטלר

 האוניברסיטה תכנית דגם ליד, הסנאט אולםת מפגש: רחבנקודת 

 צחור יונתן, עובדיה מאיה, משיח אבי סקר ליפתא
 בלה נודלמן    שוהם ביער תנשמת הנגשה של חורבת

P.B.P. ישראל בארץ הבריטית המשטרה מצודות מיזם -  
 יאיר ורון ושימור לפיתוח סטודנטים הצעות

 IIמושב  16:35-14:45
 (26אולם אורן )כנסים א', בנין  (70אולם ברקן )כנסים ב', בנין  (71 בנין, -136. חמרכז המבקרים ) (71)בנין  אולם הסנאט

 האדריכלות המודרנית מורשת
 שימור הלכה למעשה נופי מורשת: שולחן עגול יו"ר: אסף לרמן

  המורשת באמנות: שולחן עגול ירון-שרון גולן יו"ר:

 בטון מבנה של ותחזוקה שימור
 על אל בית בוחן מקרה, חשוף 

ערים עתיקות בישראל: בין שימור  נאור מימר
 יום-לחיי היום

 מנחה: שחר פוני
שי אללוף, איצקין,  יעלמשתתפים: 

 הילמן, כמי הלוי, אבנר בר מיכל
מייק טרנר, טוכלר,  הלר, תמר זריהן
 מילוא, מוחמד כסלו, רינת רענן

פירסטון,  עפרון, מיכל עורבי, רז
 קובה, אליעזר צברי, סימון גלית

 שפירא שטרן, משה

משמרים טכנולוגיה ומשחזרים 
מוצר: בטון טרומי יצוק מתוצרת 

 בית החרושת האחים שלוש
  איל-טלי אולך 

סקר אמנות קיר בישראל: סוגיות 
 אתיות ומעשיות בשימור מורשת

 מנחים: נירית שלו כליפא, יובל גורן
ברנט,  ברטוש, חן רון: משתתפים

 פרקש נובנשטרן, שי חומי

בהצדעה! עתיד מתחם ברוטליסטי 
 הספר אייקוני, מקרה בוחן בית

 רמון לקצינים במצפה
 שרי מרק

שימור מלאכת הפרזול, מקרה בוחן 
 מתחם שרונה
  אפולו לגיסמו

  של" L'unite d'habitation"מ
 המגורים לבנייני קורבוזיה-לה

 הטכניון ולמעונות הדר ברמת
 אורליה קירמאיר

 גומפל מרדכי של יצירתו שחזור
 שמואל בכפר העם בבית

  טליה סלבסט

 ערכי עומק לשימור
  הדס שדר

ייעול אנרגטי של קריטריונים ל
 מבנים לשימור

  רינה וסרמן
 הפסקה 17:00-16:35

 עמרי עוז אמר ,מנור דליה   I  בין הירואיקה לאדם ,הברוטליזם הבאר שבעיביקור בתערוכה וסיור בשכונה ה':   I  אירוע מיוחד 19:00-16:45

 IIIמושב  18:50-17:00
 (70אולם ברקן )כנסים ב', בנין  (71 בנין, -136. חמרכז המבקרים ) (26אולם אורן )כנסים א', בנין  (71)בנין אולם הסנאט 

 כלכלה, פוליטיקה ושימור המורשת
המורשת באמנות ומורשת מוחשית  עגול שולחן   שימור הלכה למעשה יו"ר: סיגי בארי  I  נופי מורשת יו"ר: תמר ברגר

 יו"ר: נוגה ראב"ד  I  בעולם דיגיטלי
 מכונת השימור הירושלמית

 לילך הראל, גרואג אלשמו
 גנים ועיר 

 שימור הלב ההיסטורי של רמת גן
 נעה שק

-רב הכשרה: למעשה הלכה בין
 בשימור תחומית
 , קרן מטרניאור -אמנון בר מנחים: 

-שירהבארי,  משתתפים: סיגי
-גינת לילך, גורדון גיל, בנימיני 
 , ורון יאירד, גלע אמיר, נוימרק

, כסלו רענן, טרנר  מייק, טוכלר  תמר
 , שלו ליברטי רותי, כרמל  יותם
 , מרדכוביץ  ערן, מימר  נאור

 , ונקי  קב גיא, מיתע עירית
-רונן לבנה, רונן מאיר, קשטן נדב

 שפר יעקב, שואף 
 

Judaica Europeana - תיווך 
 מורשת ואתרי למוזיאונים דיגיטלי
 דב וינר

 המוסלמי הקברות בית של סיפורו
 ממילא

 גדעון סולימני, אנה וידר

 בנייני חזיתות של היוחסין אילן
 אביב בתל המגורים

 ענת גולדמן

 : שם היה לי בית
הבניה ו ,עדויות וידאו ,יצירות אמנות

 תרבותית של זיכרון השואה
  מיכל סדן

חקלאי,  תרבות ומופרט: נוףמולאם 
 יפו-בתל־אביב הבייארות
  אורי בלטר ,אבי ששון

מורשת תעשייה חקלאית: אֹוְצרּות 
 חוות האגבה

 טל קציר

 בחברה וירטואליים מוזיאונים
 בישראל הערבית
 עודד שי

 ההחלטה על המשפיעים גורמים
 פרטית בבעלות מבנים לשמר

 איל סלינג'ר

: בישראל הפרטיות הגינות מורשת
 והיבטי ההיסטורית חשיבותן

 שימור
 ויטורינה סגרה עדה

בית דיגיטליים בתיעוד  םיישומי 
 הכנסת העתיק בברעם

  דויד צל, אמיר פרוינדליך 

 (71אולם הסנאט ומרכז המבקרים )בנין    דיוניסוס בסנטר | אין נופים אבודים –אירוע סיום  19:30-19:00




