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 לרשויות מקומיות קטנות ובינוניות  קול קורא
  התכנוניים  האתגרים  על עיון    ערבי   - בין שתי ערים 

 הייחודיים לערים הקטנות והבינוניות  
 

 במסגרת איגוד המתכננים בישראל 
 

ע  ליף מידאיגוד המתכננים בישראל ממשיך במסורת של מפגשי עיון בתחום התכנון האורבני במטרה להח

 ולהעשיר את הידע של העוסקים בעשיה התכנונית, על כל סוגיה וגווניה. 

מאז תחילת משבר הקורונה מפגשי העיון נערכים באמצעות תכנת "זום " ומושכים אליהם מאות משתתפים  

מבין קהילת המתכננים והמתעניינים בתכנון בישראל. המפגשים נערכים בדרך כלל בשעות הערב ואורכים  

 יים. כשעת

 

מפגשים שכותרתה:  "בין שתי ערים", שיתקיימו  במהלך החודשים    3מסגרת זו מכריז האיגוד על סדרה של ב

. הסדרה  תעסוק בהתמודדות ובאתגרים התכנוניים והכלכליים של ערים קטנות ובינוניות  2021אפריל  -ינואר 

 בפרויקטים המשמעותיים המקודמים בימים אלה בתחומן.  ובארץ 

 שתי ערים. לכל אחת מהן תינתן מסגרת של כשעה כולל זמן לשאלות.  וגגש יציבכל מפ

העירייה ו/או    ית/ההצגה של כל עיר תעשה על ידי נציגות בכירה של הרשות המקומית:  ראש העיר, מנכ"ל

ינתן עדיפות להצגת  תתינתן עדיפות ליותר מנציג אחד מרשות וכן  אגף תכנון. ת/ל מנהעיר / ית/ לאדריכ/מה"ע

 .   , חברתי , סביבתי וכדומה(תכנון פיזי, כלכלי)למשל  רב תחומיים יםתכנוני היבטים

אלף תושבים(, המעוניינת  לקחת חלק בפרויקט חשוב זה   150  -רשות עירונית קטנה ובינונית )המונה עד כ

לשלוח אלינו  פניה ובה פרוט  של עיקרי הנושאים שיועלו על ידי נציגי הרשות המקומית. הפניה תכיל     תמוזמנ

 את הפרטים הבאים: 

 . שם הרשות 1

 . שם הדוברים מטעם הרשות2

 . תקציר של עיקרי הנושאים והסוגיות שאנשי הרשות ירצו להציג בפני המשתתפים. 3

 . . הצעות לאופן ההצגה  ואמצעים נלווים4

 igudm1@gmail.comאת הפניות  יש להעביר במייל למזכירות איגוד המתכננים 

 30.9.2020עד ל 

 במידה ויש שאלות ניתן להפנות דרך מייל איגוד המתכננים לידי חדוה פיניש .  

 
 בברכה

 חדוה פיניש    י קרחל קטושבס                תמי גבריאלי     
                                                  מי העיוןמרכזת י                            יו"ר משותף                      יו"ר משותף 

                        איגוד המתכננים בישראלחברת ועד               איגוד המתכננים בישראל      המתכננים בישראל איגוד  

mailto:tamigav@gmail.com
mailto:Krachel@bgu.ac.il
mailto:igudm1@gmail.com
http://www.aepi.org.il/
mailto:igudm1@gmail.com

