
  בישראל כנס איגוד המתכננים

 "החיים מחוץ לתל אביב"
 להרשמה לכנס לחצו כאן

 7/3/19יום חמישי 
 

 מליאה מרכזית
 

 (לחצו כאןוהסדרי לינה  להוראות הגעה, באר שבע 12הרצל  ׳רח)במרכז הצעירים באר שבע  מפגש חברים והרשמה 9:30-9:00

 

  מליאה 9:30-11:30
 

 אות איגוד המתכננים לרשויות מקומיות מצטיינות #  הענקת פרסים לעבודות סטודנטים מצטיינות# דברי פתיחה יו"ר איגוד המתכננים

, והעיתונאית ראש העיר חיפהשיחה בשניים של ד"ר עינת קליש רותם, #  ביק דנילוביץ, ראש העיר באר שבערומר # ברכות  בתכנון

Architect. Former Chief Planning . Professor Dipl. Ing, Wulf Daseking -# הרצאות אורחים מחו"ל  מירב מורן
Officer for the City of Freiburg 

 

 (באר שבע, בלוק אחד ממרכז הצעירים 15)אנילביץ כיבוד ברחבת תאטרון הפרינג' , הפסקה 11:30-12:15

 

 מיני מליאות
 

 והמרצים מיני המליאותלפירוט מלא של שמות  מיני מליאות ברחבי העיר העתיקה 13:45-12:15

 

האסטרטגית לדיור # מהי עירוניות מחוץ לתל אביב # משנים דרך בתכנון הכפרי # מנהיגות ותכנון מחוץ תמונת העתיד עם התכנית 

 לקופסא # חדשנות בתכנון ברשויות המקומיות

 

 העיר יברחב הפסקת צהריים 14:00-15:00

 

  מושבים מקבילים

 

 לפירוט מלא של שמות ההרצאות והמרצים ברחבי העיר העתיקה ראשון סבב מושבים מקבילים 15:00-:3016
 

סוגיות ואתגרים # עירוניות בת השגה # זהות מקומית # תכנון ואוכלוסייה ערבית # טבע  –המרחב הכפרי אזרחות עירונית # 

יה בדואית # מפגשים בעיר # מהי בקריית משה # תכנון ואוכלוסיהתחדשות עירונית תכנון ואוכלוסייה חרדית #  וסביבה #

 תחדשות עירונית בפריפריהה
 (נא לציין בסעיף ״הערות״ -בהרשמה מראש) I love bashסיור בעיר העתיקה, מנהלת העיר העתיקה, בהדרכת  –מושב רגלי 

 

 הפסקה -16:30-17:00

 

 לפירוט מלא של שמות ההרצאות והמרצים ברחבי העיר העתיקה סבב מושבים מקבילים שני :18:45-0017
 

קהילות וקבוצות בעיר # ניהול כלים תכנוניים #  –מדיניות תכנון וקרקע # תכנון משתף # התחדשות עירונית # המרחב הכפרי 

  מרכז ופריפריה # היבטים חברתיים בהתחדשות עירונית –המרחב המשותף # פיתוח חדש בעיר ותיקה # תחבורה # כלים לשינוי 
 (נא לציין בסעיף ״הערות״ -בהרשמה מראש) I love bashסיור בעיר העתיקה, מנהלת העיר העתיקה, בהדרכת  –מושב רגלי 

 

 אירוע ערב

 

 באר שבע( 33החלוץ רח׳ ) 33בבר החלוץ  קבלת פנים ואירוע ערב חגיגי 19:00

  האם תכנון בעת משבר משתלב ביעדים לטווח ארוך או מסכל אותם? -פאנל

 -דיקלה פרסיקו ;ראש האגף לתכנון אסטרטגי במינהל התכנון -שחר סולר ;בר מתכנן ראשי בפריבורגעב -משתתפים: וולף דסקינג

 מנחה נורית אלפסי.  .מנכ"ל תכנון שפוי -משה פישר; מתכנן מחוז דרום -תומר גוטהלף ;מתכננת הוותמ"ל
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 אות יקיר התכנון לאדר׳ עדנה לרמןטקס הענקת 

 

 

 הרכב מלא, מארח את קארין צרפתיב איתי פרל -הופעה מוזיקלית

 

 
 

 

 להרשמה לכנס לחצו כאן

 8/3/19יום שישי 
 מליאת בוקר 

 

 (לחצו כאןלהוראות הגעה , באר שבע 12הרצל  ׳רח)במרכז הצעירים בעיר העתיקה  התכנסות 9:15-9:00
 

  בוקר מליאת9:15-10:30  

 רועי לביא, אדריכל העיר באר שבע -״אתגרי העתיד של באר שבע והמטרופולין״

 

 סיורים

 (יש לציין בשדה ״הערות״ את מס׳ הסיור המבוקש בהרשמה מראש)  לפירוט מלא של הסיורים יציאה לסיורים 11:00

. #3  'ג סיור בעקבות התחדשות שכונה - טק לבית חולים-בין פארק היי. #2  רכז העיר והעיר העתיקה, האתגרים והאפשרויות. מ1

אוצרותיה האדריכליים . #5  גשכונות הסכמי הג. #4  הקהילות עירוניות כמייצרות שינוי מלמט  - bottom upהתחדשות עירונית

סיור בעיר העתיקה . #6  הות המקומית בעירסיור בעקבות מבנים בעלי ערכי שימור ובחינת מקומם בז -נכס או נטל  -של באר שבע 

 סיור ברהט. #7  יובשוק העירונ

 :ההרשמה לסיורים נעשית מראש, מספר המקומות מוגבל. משתתפים בכנס אשר כבר שילמו את דמי הרישום ישלחו דוא"ל למיכל

igudm1@gmail.com בקישור  אליו הם רוצים להירשם. המעוניינים להשתתף וטרם שילמו, יעשו זאתהסיור  ויציינו את מספר

 .ויציינו בשדה "הערות" את מס' הסיור המבוקש זה

 

 להרשמה לכנס לחצו כאן

 ,מלווה בנגנים מהטובים בארץ ,במופע החדש

 יבצע פרל משירי האלבום האחרון לצד שירים

  ,אהובים מאלבומים קודמים

שפירא קארין )צרפתי(  -אורחת הכבוד עם 

 .שתתארח בהופעה
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