הכנס השנתי של

איגוד המתכננים
בישראל

איגוד המתכננים בישראל שמח להזמין

לאירוע השנתי המרכזי של קהילת העוסקים בתכנון בישראל

יום חמישי  | 15.3.18מרכז כלל
 | 09:00מפגש חברים ,קפה והרשמה
 | 11:00-9:30מיני מליאות
'מורה נבוכים' למתכננים :פתיחת צוהר לעולם החרדי | מכפר לעיירה :סוגיות מרכזיות בתכנון הישובים הערביים |
התכנסות עירונית פנימה מול התבדרות לשטחים הפתוחים | אוכלוסיות ירושלים :מפגשים במרחב הציבורי |
תחבורה ונגישות :תכנון צופה עתיד לקראת ישראל 100
 | 13:30-11:30מליאה מרכזית
דוברים מרכזיים :אדר‘ עדנה לרמן ,יו"ר איגוד המתכננים בישראל | יואב גלנט ,שר השיכון והבינוי | דלית זילבר ,ראשת
מנהל התכנון | ניר ברקת ,ראש העיר ירושלים
"ירושלים ומגוון אוכלוסיות בה" פאנל בהנחיית עפר גרידינגר ,מנהל אגף התכנון ,עיריית ירושלים
הענקת אות יקיר התכנון | אסיפה כללית

 | 16:30-15:00שיח מקצועי במושבים מקבילים
התחדשות חברתית בהקשר העירוני | בנייה לגובה | תחבורה ונגישות | מדיניות דיור | ירושלים  inside outבתכניות
עתידיות | סביבה וקיימות עירונית | המרחב הציבורי בערים | מדיניות עירונית | מרחב כפרי ויחסי עיר-כפר | תכנון
ביישובים ערביים | ,שטחים פתוחים בעולם של תכנון וביצוע | תכנון פרישת אזורי תעשיה
 | 17:15-16:30מושב פוסטרים מיוחד בלווית מזון למחשבה ולגוף

 | 18:45-17:15שיח מקצועי במושבים מקבילים
תכנון ידידותי לצעירים | פרויקטים בירושלים | התחדשות עירונית | עתידים עירוניים | התחדשות עירונית ממזרח
למערב | שטחים פתוחים וסביבה | פורום מתכננים צעירים  -בית דין לתכנון ובניה | יש חיים בשוליים :קהילות
במרחב האפור | ביחד ולחוד – עתיד המרחב הכפרי במציאות משתנה | תכנון לאוכלוסיה הבדווית | מרחבים
משותפים | מושב מתכנני מחוזות
 | 19:00אירוע ערב חגיגי | נוקטורנו
ישראל  :100כלים לתכנון אסטרטגי ל | 2048-הכרזת זוכי עבודות הסטודנטים
LIVE

יום שישי  | 16.3.18בית המודל
 | 9:00-8:30התכנסות וקפה | בית המודל ,עיריית ירושלים
 | 10:00-9:00עושים מקום  -פלייסמייקינג ירושלמי
 | 10:30-10:00ממודל ירושלים ל״חיים עצמם״ מבוא לסיורי הכנס עפר גרידינגר ,מנהל אגף התכנון ,עיריית ירושלים

 | 11:00סיורים בירושלים וסביבתה בדגש על הדילמות המעסיקות את העיר ומתכנניה
מחיר מיוחד לסטודנטים .מחיר מוזל עד 10.3.18

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

איגוד המתכננים מעודד שימוש בתחבורה ציבורית .למרכז כלל ניתן להגיע בנוחות ברכבת הקלה תחנת
"הדווידקה" .רשימת חניונים ללא תשלום באתר האיגוד .לבניין העירייה  -בית המודל ניתן להגיע ברכבת
הקלה תחנת "כיכר ספרא -העירייה"
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צלם :יהושע רעיף

תכנון למגוון אוכלוסיות

