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מפגש חברים והרשמה מרכז הצעירים, רחוב הרצל 12, באר שבע  09:00
מליאה מרכזית מרכז הצעירים, רחוב הרצל 12, באר שבע  09:30

דברי פתיחה: יו"ר איגוד המתכננים | מר רוביק דנילוביץ, ראש העיר באר שבע   
שיחה בשניים: ד"ר עינת קליש רותם, ראש העיר חיפה, והעיתונאית מירב מורן   

הענקת אות איגוד המתכננים לרשויות מקומיות מצטיינות | הענקת אות יקיר התכנון  
Wulf Daseking, Prof. Dipl. Ing. Arc. Former Chief Planning Officer for the City of Freiburg: The Way Freiburg came to 
be one of the Greenest Cities of the World  | Andrew Altman, Director of Global Partnerships at the MIT School of 
Advanced Urbanism: Urban Regeneration at the London 2012 Olympics and in Washington DC: Social and 
Environmental Sustainability

מיני מליאות רחבי העיר העתיקה, באר שבע   12:15
| מהי  | תמונת העתיד עם התכנית האסטרטגית לדיור  | חדשנות בתכנון ברשויות המקומיות  מנהיגות ותכנון מחוץ לקופסא 

עירוניות מחוץ לתל אביב | משנים דרך בתכנון הכפרי 

שיח מקצועי במושבים מקבילים רחבי העיר העתיקה, באר שבע    15:00
| טבע  ואוכלוסייה ערבית  | תכנון  זהות מקומית   | עירוניות בת השגה   | ואתגרים  – סוגיות  | המרחב הכפרי  עירונית  אזרחות 
מהי   | בעיר  מפגשים   | בדואית  ואוכלוסייה  תכנון   | משה  בקריית  עירונית  התחדשות   | חרדית  ואוכלוסייה  תכנון   | וסביבה 

התחדשות עירונית בפריפריה | מושב רגלי: סיור בעיר העתיקה, מנהלת העיר העתיקה, בהדרכת I love bash - בהרשמה מראש

שיח מקצועי במושבים מקבילים רחבי העיר העתיקה, באר שבע    17:00
| ניהול  מדיניות תכנון וקרקע | תכנון משתף | התחדשות עירונית | המרחב הכפרי – כלים תכנוניים | קהילות וקבוצות בעיר 
המרחב המשותף | פיתוח חדש בעיר ותיקה | תחבורה | כלים לשינוי – מרכז ופריפריה | היבטים חברתיים בהתחדשות עירונית 

מושב רגלי: סיור בעיר העתיקה, מנהלת העיר העתיקה, בהדרכת I love bash (בהרשמה מראש)

קבלת פנים ואירוע ערב חגיגי בר החלוץ 33, רחוב החלוץ 33, באר שבע   19:00
טקס הענקת פרסים לעבודות סטודנטים מצטיינות

 ,Wulf Daseking :האם תכנון בעת משבר משתלב ביעדים לטווח ארוך או מסכל אותם? מנחה: נורית אלפסי. משתתפים פאנל: 
 | מתכננת הוותמ"ל  דיקלה פרסיקו,   | ראש האגף לתכנון אסטרטגי במינהל התכנון  שחר סולר,   | בעבר מתכנן ראשי בפריבורג 

תומר גוטהלף, מתכנן מחוז דרום | משה פישר, מנכ"ל תכנון שפוי 
הופעה מוזיקלית: איתי פרל הרכב מלא, מארח את קארין צרפתי

התכנסות מרכז הצעירים, רחוב הרצל 12, באר שבע  09:00
הרצאת פתיחה: אתגרי העתיד של באר שבע והמטרופולין | רועי לביא, אדריכל העיר באר שבע  09:15

יציאה לסיורים בהרשמה מראש:  מרכז העיר והעיר העתיקה, האתגרים והאפשרויות | בין פארק היי-טק לבית חולים – סיור    11:00
בעקבות התחדשות שכונה ג  | התחדשות עירונית bottom up - קהילות עירוניות כמייצרות שינוי מלמטה | שכונות הסכמי הגג  
| אוצרותיה האדריכליים של באר שבע - נכס או נטל - סיור בעקבות מבנים בעלי ערכי שימור ובחינת מקומם בזהות המקומית 

בעיר | סיור בעיר העתיקה ובשוק העירוני  | סיור ברהט 

איגוד המתכננים בישראל שמח להזמין 
לארוע השנתי המרכזי של קהילת העוסקים בתכנון בישראל

מחיר מוזל לנרשמים עד ל-28.2.19, מחיר מיוחד לסטודנטים ולגימלאים
 www.aepi.org.il :ההרשמה באתר איגוד המתכננים

באתר זה תמצאו גם את פרטי הכנס המלאים, רשימת כל המושבים, הדוברים ושמות ההרצאות, מיקומים ומפות 

איגוד המתכננים מעודד שימוש בתחבורה ציבורית. לרשות באי הכנס יעמדו שאטלים מתחנת הרכבת המרכזית בבאר שבע ביום חמישי. 
הוראות הגעה בתח"צ וכן מפת חניונים – באתר האיגוד 


