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הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל יתקיים ב 16-17 -ביוני  2022בשיתוף עיריית לוד במספר חללים
ברחבי מרכז העיר לוד.

איגוד המתכננים קורא למשתתפי ומשתת פות הכנס להגיש הצעות לניהול מושבים ומרחבי דיון וכן הרצאות
בנושאי הליבה של הכנס ,בהתאם למסלולים שיתוארו בהמשך.

נושא הכנס" :מי הזיז את העיר שלי?!"
התעצמות מגמות הפיתוח בערים הישראליות ,של תשתיות פיסיות ,פרוייקטי תחבורה ,התחדשות המרקם
העירוני ופיתוח שכונות חדשות ,מציבה אתגרים בפני מתכנני.ות ערים ומקבלי.ות החלטות ביחס לתפקידו של
התכנון ככלי למיתון קונפליקטים מרחביים  -חברתיים ,כלכליים ,ותרבותיים ,ולשאלות של זהות ושייכות
לעיר.
מה משמעות השינויים הללו? איך הם ישפיעו על המבנה החברתי של הערים? ואיך נערכים לשינויים האלה?
במסגרת כנס איגוד המתכננים השנתי בחרנו לעסוק בתהליכי השינוי הגדולים הקורים בערים הישראליות היום
והשפעותיהם על תושבי העיר .או בקיצור לשאול " -מי הזיז את העיר שלי?!"
איגוד המתכננים מזמין את המשתתפים והמשתתפות להגיש הצעה לאחד מתוך שלושת המסלולים הבאים :
מסלול מס'  :1ארגון מושב :בכנס יתקיימו שני סבבים בהם  5-6מושבים מקבילים מרובי משתתפים בני שעה
וחצי .הגשה בהתאם למפורט מטה.
מסלול מס'  :2ניהול מרחב דיון :בכנס יתקיימו כ 8-מרחבי דיונים חופשיים ב"תחנות" סביב נושאים נבחרים.
ניתן להציע "תחנה (מרחב)" ובה נושא לדיון .מרחבי הדיון יערכו כשעה .תפקידו.ה של המציע.ה יהיה להציג את
הנושא ולנהל את הדיון סביבו עם המבקרים במרחב שלו .הגשה בהתאם למפורט מטה.
מסלול מס'  :3מתן הרצאה במסגרת מסלול ייעודי למתכננים.ות צעירים.ות וסטודנטים.ות :במסלול זה ניתן
להגיש תקצירים להרצאות בודדות אשר ישולבו ע"י ועדת הכנס במושבים מתאימים .יבחרו תקצירים העוסקים
בנושאי הליבה של הכנס.
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במענה לקול הקורא יש לכלול את המרכיבים הבאים בכל אחד מן המסלולים:
 .1הצעה לארגון מושב (שעה וחצי):
א.
ב.
ג.
ד.

הצעה למושב שלם תכלול את כל מרכיביו (נושא ,משתתפים ,אופן ניהול המושב וכדומה).
נושא המושב :יש להציע נושאים התואמים את נושא הכנס ,כפי שתואר לעיל.
הדוברים :ההצעה תכלול מגוון דוברים .על הדוברים במושב להיות מגורמים שונים הרלוונטיים לנושא
כדי לקבל דיון המציע זוויות והיבטים שונים .שמות הדוברים הטנטטיביים יפורטו בהצעה.
אופן ניהול המושב :מומלץ להציע דרכים מגוונות לארגון המושב (ניתן לשלב הרצאות ,פאנלים ,דיון,
דיבייטס או כל שיטה אחרת שתאפשר דיון מעניין ופורה).

•

ככלל ,יש לציין שההצעה צריכה להיות מובנית וברורה מבחינת מבנה המושב ,המשתתפים ואופן הניהול
שלו .המושבים יהיו מרובי משתתפים ויש לקחת זאת בחשבון בהכנת ההצעה.

•

המעוניינים.ות להגיש הצעה לארגון וניהול מושב מקביל מתבקשים להגיש תקציר באורך של עד  300מילים,
שיכלול את נושא המושב ,המשתתפים ,אופן הניהול וכל פרט אחר רלוונטי.

•

המושב המוצע יהווה בסיס לעבודה משותפת עם ועדת הכנס לקראת יצירת מושבים מלאים ומכילים.

 .2הצעה לניהול מרחב דיון (שעה):
א .נושא מרחב הדיון :יש להציע נושאים התואמים את נושא הכנס ,כפי שתואר לעיל.
ב .אופן ניהול המרחב :ההצעה תכלול גם אמצעי עזר להצגת הנושא ,אם יהיו ,וכן את אופן ניהול הדיון עם
המבקרים במרחב הדיון.
•

המעוניינים.ות לנהל מרחב דיון מתבקשים להגיש תקציר בן  150מילים שיתאר את ההצעה.

 .3הצעה למתן הרצאה במסגרת מסלול מתכננים.ות צעירים.ות וסטודנטים.ות:
איגוד המתכננים בישראל רואה חשיבות רבה בשילוב של קולות צעירים בפעילות האיגוד בכלל ובכנס האיגוד
בפרט .על כן הוחלט על יצירת מסלול נוסף שיאפשר לשלב הרצאות והשתתפות של מתכננים.ות צעירים.ות
במושבים השונים בכנס.
צעירות וצעירים המעוניינים.ות להרצות מתבקשים להגיש תקציר בן  150מילים המתאר את הנושא המרכזי של
ההרצאה ואת תרומתו לנושא הליבה של הכנס .על ההרצאה להיות קשורה בצורה ישירה לנושאי הכנס -פיתוח
מואץ ,ערים מעורבות ,יחסי שלטון מקומי -מרכזי ,התחדשות עירונית ועוד .על מגיש.ה ההרצאה לציין את
פרטיו.ה ,השתייכותו.ה המקצועית והקשר שלו.ה לנושא הנדון.

חשוב :ועדת הכנס תבחר את ההצעות המתאימות ביותר ,הן מבחינת הנושאים והן מבחינת תכנון וניהול
המושבים וזאת לאור אילוצי מקום וחללים .כמו כן ,ועדת הכנס משאירה לעצמה את הזכות לשלב בין שניים או
שלושה מושבים או מרחבי דיון מוצעים ,העוסקים בנושאים דומים ,על מנת למצות את ההצעות בדרך הטובה
ביותר.

את התקצירים יש להגיש למזכירות האיגוד עד igudm1@gmail.com 15/4/22
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