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 קול קורא להגשת תקצירים להרצאות            

  

 הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל

 2016בפברואר  18-19

  

 יפו -עיריית תל אביבבשיתוף עם  ,אביב-בתחנה המרכזית בתלאיגוד המתכננים יתקיים  כנס

 

 נושא הכנס:
  

 האתגר  -עירוניות מחוספסת 
  

 

 18.2.16יום ה' 

 ת"א בתחנה המרכזית של

  

סיורים , דיונים בשולחנות עגולים ומושבים מקצועיים מקביליםסבבים של  ,מושבי מליאה יכלוליום זה 
  .חגיגי בסוף היום יתקיים אירוע ערב. פרסים לעבודות סטודנטים מצטיינותיוענקו ו כן מכ .בתחנה

  

   

 19.2.16יום ו' 

 יפו -תל אביבסיורים בעיר 

  

ויתמקדו בדיון בדילמות המעסיקות את העיר ומתכנניה. סדר היום  יפו-ת"אעיריית יערכו בהשתתפות 
 .ובאזור יכלול מפגש בוקר וסיורים במתחמים ואזורים ברחבי העיר

  

  
 ותלהצעת הרצא פניה

  

ניתן להגיש בנושאים . תקצירים במושבים מקבילים צאה ודיוןריתנהלו מספר מסלולי הבמהלך הכנס 

 הבאים:

 

 המתחדש המרחב הציבורי .1

 דינמיקה של שינוי –השיכון והשכונה  .2

 עירוניות בתזוזה –רב תרבותיות  .3

 גבולות והמפגש עם סביבות משתנות –השוליים העירוניים  .4

 טבע בסביבה עירונית מחוספסת .5

 האם? היכן? כמה? איך? –עולים לגובה  .6

 מה קורה בינתיים? –התחדשות עירונית  .7

 ניע התחדשותח מוהשוק והיוזמה הפרטית והציבורית ככ .8

 איך לנוע בעיר מצטופפת .9



 בישראל איגוד המתכננים
 اسرائيل في المخططين رابطه

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
 

 

 קהילה וחברה בתהליכים של שינוי .10

 עירוניות משתנה בחברה הערבית .11

 כלי תכנון בסביבה עירונית מחוספסת .12

 התערבות נקודתית מחוללת שינוי?  .13

 

 

ת להרצאות אנו קוראים לחברות וחברי האיגוד ולכל המעוניין, להעביר לוועדה המארגנת הצעו

, יש לציין לאיזה מהנושאים שפורטו [שלמים ]אין להעביר הצעות למושבים בנושאים שפורטו לעיל

 ההצעה מתאימה. 

 
 

  

 :לכתובת הדוא"ל 30.11.15את התקצירים וההצעות יש לשלוח עד לתאריך  הארכה:

  

Igud2016@gmail.com 

  

 את שם ההרצאהו לציין בנושא ההודעה את שם המגיש יר, ישבעת משלוח התקצ

  

  

 יש להקפיד על כללי עריכת התקציר כמפורט להלן:

  

את התקצירים יש להדפיס בגופן דוד, ברווח בודד. בשורה העליונה תופיע כותרת התקציר באותיות 
רים באותיות . לאחר מכן שורה רווח; בשורה השלישית יופיעו שמות המחב14מושחרות בגודל 
. בשורה הרביעית )ללא רווח( יופיע השיוך המוסדי/מקום העבודה של המחברים 12מושחרות בגודל 

. 12(, ולאחר מכן שורה רווח וגוף התקציר בפונט רגיל גודל 12כולל כתובת הדוא"ל )פונט רגיל גודל 
יעלה באורכו על עמוד צדדי ואילו שורות הכותרת ימורכזו. התקציר לא -גוף הטקסט ייושר באופן דו

 אחד.

 

 נשמח להשתתפותכם הפעילה! 

 , ברכה אורתמי גבריאלי נורית אלפסי, קטושבסקי,, רחל עדנה לרמן הוועדה המארגנת:
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