באר-שבע :מפריפריה למטרופולין?
היבטים תכנוניים ,חברתיים ופוליטיים
כנס לציון עשרים שנה לפטירתו של יצחק (איז'ו) רגר ז"ל
ראש העיר בשנים 1997 – 1989

הנכם מוזמנים

לכנס באר-שבע :מפריפריה למטרופולין?
היבטים תכנוניים ,חברתיים ופוליטיים
לציון עשרים שנה לפטירתו של יצחק (איז'ו) רגר ז"ל
ראש העיר בשנים 1997 – 1989

ביום רביעי ,כ"ז בסיון תשע"ז21.6.2017 ,
באולם ע"ש שרה תדמור  -בניין דייכמן למעורבות חברתית
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

התכנסות
		 9:30-9:00
דברי פתיחה ,פרופ' ברכה רגר
		
				
פרופ' רבקה כרמי (מוקלט)
		

הרצאת פתיחה ,רוביק דנילוביץ' ,ראש העיר באר-שבע

11:00-10:15
			
			
			
			

מושב ראשון :יצחק רגר – פועלו ותרומתו בראשות העיר באר-שבע
דיון בהנחיית צביקה אלוש
אבישג אבטובי
אנדריי אוזן
צבי טל יוסף

12:00-11:00
			
			
			
			

מושב שני :באר-שבע – זהות ,תכנון והשלכותיהם
טל אל על | פיתוח באר-שבע :עבר ,הווה ,עתיד
אסתר מאיר | פוליטיקת הזהויות בבאר-שבע
אורן יפתחאל ורני מנדלבאום | באר-שבע ותפיסת העיר הצודקת
נופר אבני | הסטודנטים בבירת הנגב

13:00-12:00
14:00-13:00
			
			
			
			
			

הפסקת צהריים– ארוחה קלה
מושב שלישי :באר-שבע  -היבטים מטרופוליניים
אלי שטרן | מרגיופוליס למטרופוליס
יצחק (קיקי) אהרונוביץ | ערי הפיתוח והמטרופולין
איסמעיל אבו סעד | בדווים ויהודים באזור באר-שבע
היבטים חברתיים-כלכליים
ארז צפדיה | צהלה בנגב :תכנון ופיתוח בין שוק ,חברה ולאום

14:30-14:00
15:00-14:30
16:00-15:00
			
			
			
			
			

עדי וולפסון | מטמון ,שירים ומסלולי טיול בבאר-שבע
הפסקת קפה
מושב רביעי :לקראת אופק חדש
עמי שנער | באר-שבע :מאוסף שכונות לעיר?
תומר דקל |רשת החברה האזרחית והמרחב הבדואי
איתמר בן דוד|ההתיישבות החדשה במטרופולין :חיזוק או החלשה?
סולטן אבו-עובייד | קהילות הבדווים במטרופולין באר שבע :שייכות או ניכור?
נורית אלפסי | מטרופולין של פערים חברתיים

17:00-16:00
		

סיכום ומסקנות
ערן פייטלסון | מטרופולין רביעית או עיר בפריפריה?

			
סיום:

כיבוד

הוועדה המארגנת :פרופ' אורן יפתחאל ,פרופ' נורית אלפסי ,פרופ' ברכה רגר,
עמית ריינגולד ,שוש הכט-מלול
			

** ייתכנו שינויים בתכנית

