הכינוס הארצי ה 2-לשימור מורשת התרבות2024 ,

אומנות השימור ,בין רוח לחומר
פרשנות ,מחקר ,עיון ועשייה בתחום שימור המורשת בישראל
ו' חשון תשע"ה 00 ,באוקטובר 2024
אוניברסיטת בר אילן
המחלקה לגאוגרפיה וסביבה
המרכז הבינלאומי לקונגרסים ע"ש פלדמן

תכנית הכינוס

03:9-0399

התכנסות ,רישום

11:00-9:30

מושב ראשון – מליאה  Iמנחה 3עו"ד גדעון קורן

09399-03:9

ברכות

09301-09399

הרצאת אורח – Professor Jörg Haspel
Divided Berlin - Double Berlin.
The East-West conflict and competing models in Post-War urbanism and architecture

13:30-11:00

מושב שני – מושבים מקבילים
מודרנה

רוח המקום

חינוך וקהילה

יו"ר ומתדיין 3אדר' צפריר פיינהולץ

יו"ר ומתדיינת 3ד"ר אורין שחר

יו"ר ומתדיינת 3ד"ר צעירה מרואני

התפתחות תכנית בתי הדירה בתל אביב
בשנים 0691-0691

יודפת – רוחו של יוספוס והמקום

דינה רצ'בסקי

ערן מרדכוביץ ומרדכי אביעם

מעונות עובדים א' ,ב' ,ג' ,מקרה מבחן של
שימור ותוספות בניה במעונות עובדים

שיקום בית הכנסת העתיק בפקיעין על ידי
אדריכל מאיר בן אורי ז"ל

עדי רוז

יאיר בן אורי

הנוף ,המודרניזם והקיבוץ :עבודתו של
שמואל ביקלס

"ניחוחות צרפתיים" במושבות הראשונות,
המרחבים הציבוריים

אליסה רוזנברג

טליה אברמוביץ ,מרינה אפשטיין-פלוש

מגמת  adaptive re-useבמורשת מודרניסטית
פרדוקס ""Form Follows Function

שימור מנקודת המבט של הרחוב ,המקרה
של רחוב אלנבי ושכונת פלורנטין בתל אביב

גלית רולבין

נגה די סגני

דיון

דיון
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הארכאולוגיה הקהילתית כנדבך מרכזי
במעשה השימור – פרויקט לוד העתיקה
אלון שביט
ניהול ידע – תפיסה לשיתוף ,שימור והפצת
ידע בקהילה
בני זנד
פתוח לכל – אסטרטגיית תיעוד ושימור
מורשת במאה ה ,10-חקר מקרה הארכיון
לתולדות פתח תקוה
גליה דוביזון
תהודת השימור תעודה לשימור
איה גרינפלד

דיון
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04301-043:9

הפסקה

13:11-13:21

מושב שלישי – מליאה  Iמנחה 3אדר' שמואל גרואג

אמנת נארה 11+
פרופ' מייק טרנר

12:30-13:30
00301-0:301

הפסקת צהריים
חשיפה – תהליכים בתנועה  Iהנגשת תיקי תיעוד; קורסי הכשרה בשימור; אתיקה בשימור המורשת
מנחה 3אדר' רות ליברטי שלו

מושב רביעי – מושבים מקבילים

11:00-12:30
אותנטיות

רוח המקום

חינוך וקהילה (שולחן עגול)

יו"ר ומתדיינת 3אדר' עדי סלע וינר

יו"ר ומתדיינת 3משמרת מעיינה פליס

יו"ר ומתדיינת 3אדר' נעמה נאמן מזרחי

שיקום בית טיכו – בין קורנברג לקרויאנקר
אמיר פרוינדליך

שימור רישומי הכנה של שאגל לחלונות
הצבעוניים בבית הכנסת במרכז הרפואי
הדסה עין –כרם ,ירושלים
מיכאל מגן

שימור נוצרי בעיר יהודית :מתחם שנלר,
העתקתו ושיקומו של מזבח הכנסיה

ציורי הקיר בסטודיו של מרסל ינקו בעין הוד
– חשיפה ושימור

גיל גורדון

רעיה זומר-טל

בתי הכנסת העתיקים בגליל – רוח המקום
מבעד לעיני המשמר

ציורי פרסקאות מבית איתמר בקיבוץ אפיקים
 -שכבות של תקופה

עמית רוזנבלום ויעל אלף

מיכל בראור

שימור מלאכות מסורתיות

שימור ציורי סגרפיטו במרחב הציבורי בארץ
ישראל

יונית קריסטל

מיקה טל ושי פרקש

דיון

דיון
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חשיבותם ומעמדם של מקומות ספורט
כראויים לשימור
אור לונטל
"נאמני שימור צפת" :המורשת כמרכיב מרכזי
בזהות מקומית
דינה אבשלום גורני ונירית קורן-לורנס
למצוא את המורשת המשותפת בעכו
שלי-אן פלג
שימור במבט מלמטה
שרון גולן ושירה בנימיני
עיר לבנה ...וירוקות שדרותיה
גל תל-ורדי
דיון
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11:11-11:00

הפסקה
מושב חמישי – מושבים מקבילים
רוח המקום

17:21-11:11
אתיקה בשימור המורשת
יו"ר ומתדיינת 3ד"ר רבקה צבי

קיימות וסביבה (שולחן עגול)

יו"ר ומתדיין 3אדר' גיא קב ונקי

יו"ר ומתדיין 3ד"ר צביקה צוק

חרדים למורשת – דילמות בסבך השימור
בבני ברק

התחדשות עירונית של המע"ר החרדי
בירושלים תוך שימור ושמירה על רוח המקום

בין קיימות לשימור
לילך הראל

אילן קדר ,אבי ששון

דוד גוגנהיים

זיכרון ,שכחה ויצירת רציפות מרחבית-
היסטורית בתיעוד הנוף המודרני

סיפורים גדולים כמנוף לפיתוח אתר
ארכיאולוגי -מקרה תל יבנה

שי לביא

יהונתן צחור

דילמות בשימור מקור בגנים לאומיים
ושמורות טבע

"החצרות הסמויות מן העין" ההיבט
החברתי-תרבותי בסיפור הבלוק העירוני
בעיר העתיקה בבאר שבע

זאב מרגלית

נספחי שימור לתכניות ככלי להגנה על
המורשת
רז עפרון
לומדים מ ,Tilanqiao-לשעבר הגטו היהודי
בשנגחאי :שימור מורשת כמנוף לפיתוח
במרכזי ערים
משה מרגלית

ענת בן מנחם
עיר מחפשת זהות – שימור המורשת הערבית
בעיר יהודית – אשקלון כמשל

מסלול המקוואות בעופל

אבי ששון

חנה גריבץ

דיון

המהות והתפישה של נופים אסוציאטיביים

עיר לבנה | עיר ירוקה:
שיפוץ מתחם בתי הבימה
לילי רונן
הבניין הירוק ביותר – שימור בר קיימא
רינת מילוא

נדב שדה ,אליהו שטרן

17:21

דיון

מליאה לציון  30שנה למועצה לשימור אתרי מורשת בישראל  Iמנחה 3חומי נובנשטרן
דברי פתיחה 3עמרי שלמון ,מנכ"ל המועצה

הרצאת אורח – א.ב .יהושע
מולדת  -מרכיב בעייתי בזהות היהודית
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