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תיאטרון חיפה

8:00

מפגש חברים והרשמה

 09:30מיני מליאות:
מקומן של קהילות בהתחדשות וחידוש עירוני | חיפה-מפרץ-תעשייה :משולש נצחי או אסון סביבתי? | שכונות הענק
בשולי הערים והשלכותיהן | חיפה והמרחב הימי של ישראל
 11:30מליאה מרכזית:
דוברים :אדר‘ עדנה לרמן ,יו"ר האיגוד; מר יונה יהב ,ראש עיריית חיפה
דברים לזכרו של פרופ‘ ברוך קיפניס
בדרך ל 2048-בין תכנון לכאוס :דיון בהשתתפות בכירים מעולם התכנון
הענקת אותות יקיר התכנון
ישראל  :100יוזמת תכנון

מדעטק

 15:00שיח מקצועי במושבים מקבילים:
חיפה והים | תכנון בר קיימא | התחדשות וצמיחה עירונית | תעסוקה נגישה ומעוגנת במרחב | סוגיות תכנון במגזר הערבי
בואכה  | 2048איזונים ובלמים במערכת התכנון במצבי משבר | תחבורה ,העידן החדש | מה למדנו בהביטאט  3קיטו ? | תכנון
בעידן "משבר הדיור" – הותמ"ל – הסיפור השלם | בזכות ולא בחסד – תכנון לדור ללא דירה | תשתיות לאומיות בחיפה ,נכס
או נטל?
 16:30מושב פוסטרים מיוחד – בליווית מזון למחשבה ולגוף
 17:15שיח מקצועי במושבים מקבילים:
משבר הדיור והשלכותיו על התכנון בישראל | טבע ועיר | ערים ותיקות ,גישות חדשות | ירושלים – האתגר התכנוני | שיתוף
במידע ככלי תכנוני חדש | אסטרטגיות לחידוש מגורים עירוניים | התחדשות עירונית כאתגר עיצובי | מגמות וכלים בתכנון
| כלים ניתוח והשפעה על שוק הדיור | תכנון לילדים | בחינת תמ"א  :38נקודות מבט שונות | התפתחות עירונית במטרופולין
חיפה :מעשה ומחשבות | מפת דרכים לתכנון וניהול קרקע ביישובים הערביים
 18:45קבלת פנים ואירוע ערב חגיגי
פתיחת תערוכת "להעיר" של מינהל התכנון .בהשתתפות הגב' שירה ברנד ,מ"מ ראש מינהל התכנון
הכרזת הזוכים בפרסים לעבודות סטודנטים מצטיינות בחסות קבוצת גיאוקרטוגרפיה
הענקת פרסים לזוכים בתחרות הפוסטרים
מופע :אליק קורפו " -גן מוסיקלי"  -ליצירה משותפת בכל עיר
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חיפה בין עבר לעתיד :מהנדס העיר אריאל וטרמן
מגוון סיורים בחיפה והסביבה בדגש על הדילמות המעסיקות את העיר ומתכנניה ופיתוח המרחב האזורי :סיור רגלי במושבה הגרמנית
ובואדי ניסנאס ,סיור בעקבות השריפה בכרמל ועבודות השיקום ,מעורבות קהילות בהדר הכרמל ,באוהאוס חיפאי ,סיור בעקבות פרויקטים
נבחרים בעיר ,מבט על התעשיה במפרץ ,סיור להמחשת הדילמות בין שטחים פתוחים לפיתוח ,שיקום נחל הקישון ופיתוחו לרווחת הציבור

מחיר מיוחד לסטודנטים .מחיר מוזל עד 25.2.17

ההרשמה באתר איגוד המתכננים:
http://www.aepi.org.il

ההרשמה לפנקס המתכננים החדש בעיצומה .הפנקס ישמש כמקור המידע המסודר על המתכננים בישראל,
וככלי בידי הרשויות והגורמים הפועלים והמעסיקים בתחום .הפנקס פתוח לרישום למתכננים העומדים בתנאיו.
למידע והרשמה igudm1@gmail.com
ʸʥʦʠʤʥ ʸʩʲʤ ʸʷʧʬ ʦʫʸʮʤ
ʷʩʰʶʬʷ ʬʺʠʥ ʴʩʬʩʴ ʹ"ʲ

ʭʩʸʲ ʩʥʰʩʡʥ ʤʸʥʨʷʨʩʫʸʠʬ ʤʨʬʥʷʴʤ

שירותי מידע הנדסי גיאוגרפי וצילומי אוויר

