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קול קורא להגשת תקצירים להרצאות

הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל
 7-8למרץ 2019

כנס איגוד המתכננים יתקיים ברחבי העיר העתיקה בבאר שבע,
בשיתוף עם עיריית באר שבע ואוניברסיטת בן–גוריון בנגב

נושא הכנס:

החיים מחוץ לתל אביב
כנס איגוד המתכננים מהווה במה מרכזית לדיון בנושאים המעסיקים את קהיליית התכנון ומשקפים את
הדילמות העומדות בפני החברה בישראל .השנה ,בחרנו להפנות זרקור להתמודדות עם הקשיים והנושאים
הכרוכים בתכנון ובחיים מחוץ למטרופולין המרכזי ,ולשפוך אור על האתגר של פיתוח מרחב בחירה
אטרקטיבי הרחק מתל אביב.
השיח בכל הקשור לפיתוח הפריפריה ויצירת ארבע ערי מטרופולין מלווה את מערכת התכנון דרך תכניות
המתאר הארציות .כיום ,תפיסה זו מהווה נדבך ביעדי התכנית האסטרטגית לדיור שאושרה בממשלה בשנת
 .2017לכן ,השאלות שנמצאות במרכז החשיבה התכנונית וצריכות ללוות קידום תכנון מחוץ לתל אביב ,הן:
מהי סביבת מגורים ראויה? מה יוצר עירוניות מקומית טובה? מהם המהלכים התכנוניים ,הכלכליים,
האירגוניים והחברתיים שיאפשרו לקדם איכות חיים גבוהה ומרחב אטרקטיבי ,שונה מתל אביב? והאם
הכלים התכנוניים הכלל ארציים רלוונטיים למרחבים שמחוץ למרכז הארץ?
כמתכננים ,אנו מחויבים לקדם דיון תכנוני ,חברתי ומרחבי השואף לכונן מדיניות מקצועית ,ערכית ואיכותית.
מיקומו של הכנס במרכז העיר באר שבע ,ברחבי העיר העתיקה ,אשר פיתוחה הינו נדבך תכנוני מורכב
וקשה ,בנוסף לסוגיות תכנוניות פנים עירוניות וחוץ עירוניות איתם מתמודדת העיר ,מחדד את השאלות
הקשורות לליבת נושא הכנס :החיים מחוץ לתל אביב.
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מכלול אירועי הכנס:
יום חמישי ה 7.3.2019 -ברחבי העיר העתיקה באר שבע
מושב מליאה מרכזי אשר יעסוק בנושא הכנס :החיים מחוץ לתל אביב
פרטים על סדר היום למליאה יימסרו בהמשך.

מושבי מיני מליאה בנושאים הבאים:
עירוניות מחוץ לתל אביב -מהי העירוניות הרלוונטית לפריפריה הישראלית?;
מנהיגות מקומית ושיתופי פעולה לקידום הפיתוח מחוץ לתל אביב;
התכנית האסטרטגית לדיור על היחס לפריפריה והיכולת להתמודד מול הביקושים באזור המרכז;
קהילות משימה -מבט מהקהילה ומחוצה לה; המרחב הכפרי (בדגש על המרחב המרוחק מתל אביב).

מושבי אחר צהריים -שני סבבים של מושבים מקבילים ומושב הפוסטרים
המושבים יכללו הרצאות ,דיונים בשולחנות עגולים ועוד.

אירוע ערב חגיגי
יוענקו פרסים לפוסטר המצטיין ולעבודות סטודנטים מצטיינות ויוענק אות יקיר התכנון.

יום שישי  8.3.19סיורים בדגש על תכנון בבאר שבע ובסביבתה
סדר היום יכלול מפגש בוקר וסיורים במתחמים ואזורים ברחבי העיר ובקרבתה .הסיורים יערכו
בהשתתפות עיריית באר שבע ויתמקדו בדיון בדילמות המעסיקות את העיר והמרחב הדרומי
ומתכנניהם.
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פניה להצעת הרצאות למושבי הבוקר ואחה"צ ופוסטרים
אנו קוראים לחברות וחברי האיגוד ולכל המעוניין ,להעביר לוועדה המארגנת הצעות להשתתפות
במושבים המקבילים ,במיני מליאות ובתצוגת הפוסטרים:

 .1הצעות להרצאות במושבי הבוקר ובמושבים המקבילים אחה"צ
ניתן להציע תקצירים בנושאים המרכזיים של הכנס ,למיני מליאות ולשני הסבבים של המושבים
המקבילים.
ניתן להציע תקצירים בנושאים כגון:
 החיים מחוץ לתל אביב :סגנונות חיים ומרחבי הזדמנויות
 תהליכי תכנון מחוץ לאזורי הביקוש
 המרחב הבדווי –שינויים ומגמות
 התחדשות עירונית :האם אפשרית גם בפריפריה?
 בניה בצפיפות בישובים מחוץ למטרופולין למול הביקוש לבנייה צמודת קרקע
 מפגש בין אוכלוסיות בשולי המטרופולין :היכן וכיצד
 פיתוח כלכלי ,תעסוקה וכלכלה מקומית
 המרחב הכפרי :האם התפרברות היא בלתי נמנעת?
 בין יוממות לנגישות להזדמנויות :אתגרי התחבורה מחוץ למטרופולין
 תשתיות ותעשייה :חיים ליד ה NIMBY-של המרכז
 שירותים כבסיס לאיכות חיים :איך סוגרים את הפער?
 תכנון איכותי :לתקן את שגיאות העבר
 וכן :נושאים הקשורים לתכנון ופיתוח במרחב העירוני והכפרי בצפון הארץ ובדרומה

שימו לב :מתכונת המושבים המקבילים ומושבי המיני מליאה תיקבע לאחר קבלת ההצעות ותוכל לכלול
הרצאות ,פאנל ,דיוני שולחנות עגולים ,דיבייט וכו' .התקצירים ייבחנו ע"י וועדת הכנס מבחינת התאמתם
לנושא ולמתכונת המושב .אין אפשרות להגיש הצעות למושב שלם וכן לא מובטח שכל ההצעות
שתוגשנה תוכלנה להכלל במושבי המיני מליאה או במושבים המקבילים.

 .2הצעות לתערוכה ולמושב פוסטרים
הכנס כולל מושב פוסטרים מיוחד ,שיתנהל כתערוכה של עבודות תכנון ,תוצאות מחקר ועבודות
סטודנטים .ניתן להציע תקצירים בכל תחומי התכנון .הפוסטרים יוצגו בחלל מרכזי ויוקצב מושב
ייעודי לעיון בפוסטרים ולשיחה עם עורכיהם.

תקצירי ההרצאות יכללו בחוברת הכנס
תשלום עבור ההשתתפות בכנס יגבה מכל המשתתפים לרבות המרצים
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את התקצירים וההצעות יש לשלוח עד לתאריך  20.12.18לכתובת הדוא"ל:
igud2019@gmail.com
בעת משלוח התקציר ,יש לציין בנושא ההודעה את שם המגיש ואת שם ההרצאה
יש לשלוח את התקציר בפורמט  wordולא ב pdf -על מנת שניתן יהיה להכניסו לחוברת הכנס

יש להקפיד על כללי עריכת התקציר כמפורט להלן:
את התקצירים יש להדפיס בגופן דוד ,ברווח בודד .בשורה העליונה תופיע כותרת התקציר
באותיות מושחרות בגודל  . 14לאחר מכן שורה רווח; בשורה השלישית יופיעו שמות המחברים
באותיות מושחרות בגודל  . 12בשורה הרביעית (ללא רווח) יופיע השיוך המוסדי/מקום העבודה
של המחברים כולל כתובת הדוא"ל (פונט רגיל גודל  ,)12ולאחר מכן שורה רווח וגוף התקציר
בפונט רגיל גודל  .12גוף הטקסט ייושר באופן דו-צדדי ואילו שורות הכותרת ימורכזו .התקציר לא
יעלה באורכו על עמוד אחד.

נשמח להשתתפותכם הפעילה!
הוועדה המארגנת :נורית אלפסי ,שרון בנד ,תמי גבריאלי ,מיכל מטרני ,רני מנדלבאום ,רחל
קטושבסקי ,ערן רזין

