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 חיפה והטכניוןעיריית בשיתוף עם  ,בהדר הכרמל בחיפהאיגוד המתכננים יתקיים  כנס

 .המרכז לחקר העיר והאזור הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים

 

 

  נושא הכנס:
 

 בין תכנון לכאוס - 2048 -בדרך ל
  

קים את מערכת התכנון בימים מרכזיים המעסיבנושאים ה השנה יעסוק איגוד המתכננים כנס 

מוסדות התכנון לאור הציבוריות הישראלית, הממשלה וטלטלה העוברת על אלה, בדגש על ה

 - וךהערכות תכנונית לטווח ביניים וארהלחץ למתן תשובות מידיות והצורך ב משבר הדיור,

 ,רותים ולמערכות תומכותילמגורים, לש הצפויהביקוש הפיתוח העירוני והגידול ולאור  - 2048

 . בדגש על תחבורה

 

מיקומו של הכנס בלב שכונת הדר הכרמל בחיפה, המייצגת את הסוגיה המרכזית של התחדשות 

ל אזור חיפה בדגש ע ,דיוןהציב את הנושא במרכז האזורים פנים עירוניים מרכזיים, מיועד ל

קיום משותף או  –עיר, נמל והמרחב הימי, שכנות של תעשיה ועיר נושאים נוספים הם והצפון. 

האיכויות החברתיות ת הענק בשולי הערים והשלכותיהן, הקמת שכונומטרד סביבתי, 

הכנס יכלול יום של דיונים והרצאות ויום של סיורים באזור  והסביבתיות של המרחב העירוני.

 חיפה. 
 

 ובמדעטק  העירוני תיאטרוןב :יתקיים בהדר הכרמל  2.3.2017 -יום חמישי ה

  

אשר יוקדש לנושא  מורחב מליאהמושב לאחריהם ו המיני מליאמושבי מספר  בבוקר יתקיימו

מושבים סבבים של שני  אחר הצהרים יתקיימו ."בין תכנון לכאוס – 2048 -בדרך ל" ,הכנס

דיונים בשולחנות  ,הרצאותיכללו  ,וכן המיני מליאות ,שבים. המוים ומושב פוסטריםמקביל

יוענק אות ו לעבודות סטודנטים מצטיינותלפוסטר המצטיין ויוענקו פרסים כמו כן  .ועוד עגולים

 . בסוף היום יתקיים אירוע ערב חגיגי. יקיר התכנון

  

   

 חיפה והסביבהסיורים בעיר יתקיימו   3.3.2017  שישייום ב

  

ויתמקדו בדיון בדילמות המעסיקות את העיר חיפה יערכו בהשתתפות עיריית ם הסיורי

 ומתכנניה. סדר היום יכלול מפגש בוקר וסיורים במתחמים ואזורים ברחבי העיר ובאזור.
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 ופוסטריםלמושבי הבוקר ואחה"צ  ותלהצעת הרצא פניה

 

ה המארגנת אנו קוראים לחברות וחברי האיגוד ולכל המעוניין, להעביר לוועד

 .פוסטריםה צוגתתבמיני מליאות ובלהשתתפות במושבים המקבילים,  הצעות
 

 

  :הקשורים לעיר חיפה והסביבה בנושאים ויתמקד הבוקר ימושב

 

  המושב יתייחס .תפקידן בתהליכי התחדשות אזורים עירונייםוקהילות עירוניות  :ראשוןמושב 
 .בארץ, בדגש על חיפה סיון בעריםירוע מתוך הניחקרי אול להדר הכרמל

 שכנות מטרידה שלהמושב יעסוק בהיבטים של קיום משותף ו .תעשיה ,חיפה, מפרץ :מושב שני 
 .יות התכנוניות במפרץ חיפה, כולל היבטים של איכות סביבה, תשתיות ותעסוקהסוגוב

 ם טקסט של שינויינהמושב יעסוק במרחב הימי בקו .חיפה והמרחב הימי של ישראל :מושב שלישי
  .פיתוח מקורות אנרגיה בים והמלחמה על הים של חיפה, אסטרטגיים גלובליים

 בניה של בותכנון ב המושב יעסוק .דמות הארץעל התכנון והשלכות  – משבר הדיור :מושב רביעי
של בשולי הערים, במרחב המטרופוליני  ,למחצה-והעירוניים העירונייםהשכונות החדשות באזורים 

 חסים לסוגיות התכנוניות סביב מהלכים אלה.יהמושב יביא קולות שונים המתי .חיפה וברחבי הארץ

 

 

 אחה"צ המקבילים מושביםמושבי הבוקר ובהצעות להרצאות ב
 

סבבים השני לו מיני מליאות –הבוקר מושבי , לשל הכנס יםלהציע תקצירים בנושאים המרכזיניתן 

כגון התחדשות עירונית, קהילות וחברה, ניתן להציע תקצירים לנושאים  מושבים מקבילים.השל 

במטרופולין חיפה וברחבי  בערי הביניים, שכונות הענק החדשותבערי המטרופולין וציפוף, עירוניות 

, וכן בנושאים הקשורים לתכנון ופיתוח באזור ריםעואורח החיים ב איכות הסביבה העירונית, הארץ

 חיפה.  

 

קבע לאחר קבלת ההצעות ותוכל לכלול יי מליאה תמושבי המינהמקבילים ו מתכונת המושבים

דיבייט וכו'. התקצירים ייבחנו ע"י וועדת הכנס מבחינת התאמתם עגולים,  נותשולחהרצאות, פאנל, 

וכן לא מובטח שכל ההצעות אין אפשרות להגיש הצעות למושב שלם לנושא ולמתכונת המושב. 

 . שבים המקביליםכלל במושבי המיני מליאה או במוישתוגשנה תוכלנה לה

 

 פוסטריםתערוכה ולמושב הצעות ל
 

הכנס כולל מושב פוסטרים מיוחד, שיתנהל כתערוכה של עבודת תכנון, תוצאות מחקר ועבודות 

סטודנטים. ניתן להציע תקצירים בכל תחומי התכנון. הפוסטרים יוצגו בחלל מרכזי ויוקצב מושב 

 לעיון בפוסטרים ולשיחה עם עורכיהם.   יייעוד

 

 

 

 יכללו בחוברת הכנס. יםת הפוסטרותקצירי ההרצאות ותמונ

 

יגבה מכל המשתתפים לרבות  כנסהשתתפות בתשלום עבור בעת הגשת התקציר קחו בחשבון כי 

 המרצים בכנס
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 :לכתובת הדוא"ל 30.11.16את התקצירים וההצעות יש לשלוח עד לתאריך 

  

Igud2017@gmail.com 

  

 את שם ההרצאהו לציין בנושא ההודעה את שם המגיש בעת משלוח התקציר, יש

  

  

 יש להקפיד על כללי עריכת התקציר כמפורט להלן:

  

את התקצירים יש להדפיס בגופן דוד, ברווח בודד. בשורה העליונה תופיע כותרת התקציר 

. לאחר מכן שורה רווח; בשורה השלישית יופיעו שמות המחברים 14באותיות מושחרות בגודל 

. בשורה הרביעית )ללא רווח( יופיע השיוך המוסדי/מקום העבודה 12תיות מושחרות בגודל באו

(, ולאחר מכן שורה רווח וגוף התקציר 12של המחברים כולל כתובת הדוא"ל )פונט רגיל גודל 

צדדי ואילו שורות הכותרת ימורכזו. התקציר -. גוף הטקסט ייושר באופן דו12בפונט רגיל גודל 

 ורכו על עמוד אחד.לא יעלה בא

 

 נשמח להשתתפותכם הפעילה! 

 רני מנדלבאום,  ניר מועלם,, נורית אלפסי, תמי גבריאלי, עדנה לרמן הוועדה המארגנת:

  .קטושבסקירחל איל פדר, 
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