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דמות הארץ אתמול היום מחר |  20-19בפברואר  | 2015אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הכנס יתמקד בבחינת נושאי תכנון שונים בדגש על התכנון בארץ בתקופות השונות ,קווים בעיצוב דמותה
של החברה והארץ מקום המדינה ,זיהוי של מגמות ותהליכים רב תחומיים וניסיון לבחינת התפתחויות
עתידיות .הכנס מיועד למתכננים ,אדריכלים ,מהנדסים ,גאוגרפים ,חוקרים ,אנשי מינהל השלטון המקומי,
מנהל התכנון ועוד.

בין הנושאים העיקריים שיידונו:
תכנון ארצי – התיישבות ,תשתיות ושטחים פתוחים הערים בישראל – בניה והתפתחות המרחב הציבורי
תחבורה ,ניידות ונגישות איכות הסביבה העירונית חדשנות עירונית השיכון והשכונה המרחב הכפרי
מאין ולאן הישוב הערבי – מכפר לישוב עירוני קיימות חברתית וסביבתית תהליכים ותמורות במערכות
התכנון תכנון ,חברה וקהילה

דמות הארץ אתמול היום מחר | יום חמישי  19בפברואר 2014
הרצאת אורח:

| אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

PLANNING AND HUMAN DIGNITY: AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE

Prof. Bish Sanyal Department of Urban Development and Planning and Director of the Special Program in Urban
and Regional Studies (SPURS), Humphrey Fellows Program at MIT

אירוע חגיגי לציון  50שנים לאיגוד ופנל דיונים רחב אשר יעסוק בנושא המוביל של הכנס
מושבים מקצועיים מקבילים במגוון רחב של נושאי תכנון
אות יקיר התכנון ונאמן האיגוד לשנת תשע"ה

פרסים לעבודות סטודנטים מצטיינות

אירוע ערב חגיגי במתחם המתחדש של העיר העתיקה :הארוע יתקיים בפארק קרסו במסגרתו יתקיימו
סיורים מודרכים במוזיאון המדע וכן הופעה ושיחה עם דוד פרץ ,אמן מקומי.
אפשרות לינה לבאי הכנס בבית יציב הסמוך למוזיאון המדע בתוך פארק קרסו .תעריפים על בסיס לינה +א .בוקר :מחיר לחדר
יחיד  | ₪ 300מחיר לחדר זוגי  | ₪ 400מחיר לחדר יחיד/זוגי באגף החדש .₪ 450
להזמנות 08-6277444 :שלוחה  .2בעת ההזמנה יש לציין כי אתם אורחי כנס איגוד המתכננים

דמות הארץ אתמול היום מחר | יום שישי  20בפברואר 2014

| סיורים בבאר שבע וסביבתה

הסיורים יערכו בהשתתפות עיריית באר שבע ויתמקדו בדיון בדילמות המעסיקות את העיר ומתכנניה.
סדר היום יכלול מפגש בוקר וסיורים במתחמים ואזורים ברחבי העיר ובאזור.
בין הסיורים* :סיור במע"ר הותיק | סיור במערך השטחים הפתוחים | סיורי שכונות :שכונה ה' ,ברוטליזם
שכונה ג' | סיור בישובי הבדואים | סיורים של ארגונים שונים :קק"ל ,החברה להגנת הטבע ,כי"ל | סיור
בקמפוס האוניברסיטה :סיור תכנוני-אדריכלי החושף את פניני המודרניזם החבויות בקמפוס

* רשימת זו הינה ראשונית ונתונה לשינויים
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הערה :מרצים בכנס ,אשר אינם חברי איגוד ,משלמים דמי השתתפות על-פי תעריף חבר איגוד

פרטים נוספים והרשמה לכנס באתר איגוד המתכננים בישראל

www.aepi.org.il
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