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 רקע ומידע ראשוני  -  HABITAT III ועידת

 

HABITAT III 

בירת , בקיטוהועידה עתידה להיערך . ם בנושא מגורים ופיתוח עירוני מקיים"הינה ועידת האו 3הביטאט 

  .0272באוקטובר  02-71בין התאריכים , אקוודור

לבחון מחדש הישגים ,  מדינית לפיתוח עירוני בר קיימאמטרות הוועידה הן להבטיח מחדש התחייבות 

 .ולזהות ולהתמודד עם אתגרים עכשוויים וחדשים בתחומי העירוניות, בתחום העירוניות

, מסמך ממוקד -  THE NEW URBAN AGENDA: התוצר העיקרי של הוועידה יהיה מסמך המדיניות
ניתן לקרא את . ם"י המדינות החברות באו"אשר עתיד להיות מאומץ ע –צופה פני עתיד ומכוון פעולה 

 https://www.habitat3.org/zerodraft: המסמך באתר הוועידה

 

 

 תכולת הוועידה

, פאנלים,  מושבים נושאיים, מליאה מושבי –במתחם הוועידה יתקיימו האירועים המרכזיים של הוועידה 

אירועי , יתקיימו במתחם עשרות רבות של  אירועי צד, במקביל. אירועים רשמיים ועוד, שולחנות עגולים

, כולם בנושא עירוניות .פגישות ועוד, השקות ספרים, סיורים, הרצאות ,(networking events)רישות 

   .'דוגמאות מהעולם וכו, ים עירוניותאיך מקדמ

ארגונים וחברות אשר , בסמוך למתחם הוועידה יוקם מתחם תערוכות שיכלול ביתני תצוגה של מדינות

 . מיצגים ופרסומים הנוגעים לנושא הוועידה, יציגו תערוכות

מיצגים ומגוון רחב של אטרקציות בעלי , תערוכות, ברחבי העיר יוצגו מיזמים מקדמי עירוניות

 .תאוריינטציה מקצועית ותיירותי

 

 השתתפות בוועידה

 . הרשמה מראש בלבדמחייבת  אלא , כרוכה בתשלום אינהעצמה ועידה וההשתתפות ב

 .עצמוהיא על חשבון המשתתף ( לקיטו)עלות הנסיעה לוויעדה , עם זאת

כדאי . באוקטובר 91-ה, באוקטובר ותסתיים ביום חמישי 87-ה, הוועידה תתחיל ביום שני - תאריכים

להגיע לעיר יום  מומלץ. (באוקטובר 84-87ים לב כי חג ראשון של סוכות חל בערב יום ראשון וביום שני לש

 ולא לחכות ליום ( קבלת תג שמי בכניסה למתחם הוועידה) קודם כדי להנפיק את תג המשתתף מבעוד מועד

 .פתיחת הוועידה

ללא הרשמה מוקדמת לא . כל משתתף נדרש לבצע רישום אישי מכוון באתר הוועידה  –הרשמה לוועידה 

 הרישום .  השתתפות במושבי הוועידה וכניסה למתחם התערוכות, תתאפשר כניסה  למתחם הוועידה

 

 

https://www.habitat3.org/zerodraft
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בקישור  לצורך ההרשמה  רלהיעזניתן   . 9184באוקטובר  8 -המכוון נעשה באתר הוועידה ומסתיים ב

https://www.habitat3.org/node/532167  . 

, טיסות ישירות מאירופה לאקוודור יוצאות מאמסטרדם ומדריד . כדאי להקדים ולהזמין טיסות - טיסות

מגיעות לאקוודור  רבות טיסות. יוסטון ודאלאס ,אטלנטה, ב יוצאות ממיאמי"טיסות ישירות מארה

 .מנקודות שונות ממרכז ודרום אמריקה

 

 Ave. 6 deהמתחם נמצא בין הרחובות , CASA DE LA CULTURAמתחם הוועידה נקרא   - שהות בקיטו

Diciembre   ו- Ave. 12 de Octubre. 

החדרים במלונות הטובים והסמוכים לוועידה כבר מרבית . כדאי להזדרז ולהזמין חדר במלון  - מלונות

בצירוף מפה ובה סימון המלונות , י שגרירות ישראל בקיטו"להלן רשימה של מלונות מומלצים ע. תפוסים

 :עידהומיקום הוו

 otelakros.comwww.h -Akros  

 www.hotelquito.com -Quito  

 www.hoteltamboreal.co.ec -Tambo Real  

 www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/quito/qitex/hoteldetail -Holiday Inn  

 hotels.com-www.nh -NH Collection  

 otels.com/sheraton/index.htmlhttp://www.starwoodh -Sheraton  

 quito-carlton-www.hotelesdann.com/dann -Dann Carlton  

 

 HABITAT IIIוועידת מרכזת המשלחת הישראלית ל, אילת קראוסלמידע נוסף ניתן ליצור קשר עם 

 . habitat3israel@gmail.com לובמיי 9679774-121 'בטל  מטעם משרד הבינוי והשיכון

https://www.habitat3.org/node/532167
http://www.hotelakros.com/
http://www.hotelquito.com/
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http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/quito/qitex/hoteldetail
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