
 

 

 

 

 

              
 

ויו"ר ועדות  המקומיותכנס הארצי למהנדסי ערים ברשויות ה
 מרחביות

 תשתית לאומית –רקמה עירונית בנושא: 
 , מלון "מג'יק פלאס" אילת2017במרץ  30-27ג' ניסן, -חמישי, כ"ט אדר-בימים שני 

 
 

 2017במרץ  27יום שני,  
 

 קליטה, רישום, וביקור בתערוכה  16:00 - 13:00

 בוד עשיר כי 16:00 – 15:00

 פתיחה וברכות 16:30 – 16:00
   יו"ר אגוד מהנדסי ערים בישראל ומהנדס עיריית נתניה, אדר' אבנר אקרמן  
          יו"ר יושבי ראש הועדות המרחביותרון מוסקוביץ,   

 

 מהנדס העיר אילת, אסף אריכא, אילת בין חזון לתכנון  18:00 – 16:30

 נדס עיריית אילת, מה: אסף אריכאאחראי המושב

 

 תשתית לאומית -רקמה מקומית  18:45 – 18:00
 כרמל יערי , גמר במסלול אדריכלות נוף בטכניון חיפה הצגת מספר פרויקטי                           

 , מתכננת מחוז ת"אאנג'לנעמי : המושב תאחראי

 

 כאשר דרך ארצית פוגשת מרקם עירוני  20:00 – 18:45
 דרך בין עירונית החוצה מרקם עירוני אתגרים בתכנון

 דמיטרי מזו פרופ' אדר' ,15תת"ל  – 531מסילת השרון ודרך 
   גלי דולבאדר' , ב מבשרת ציוןושחיבור שני חלקי הי – 1מנהרת הראל, כביש מס. 

  , מהנדס עיריית פרדיסמחמיד מחמוד ,40כביש  -פארדיס 

 מתכננת הות"ל     ,נאוה אלינסקי רדעי ,סיכום

 זמורה מהנדסת הוועדה ,אדר' נעה אוירבך אבן: אחראית מושב   

 

 ארוחת ערב   20:00

 קוקטייל ובילוי חופשי –בילוי ערב   21:00

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

              
 

 2017במרץ  28, שלישייום  
 

 פירוט בהמשך -פעילות ספורט  8:00 - 7:00

 ארוחת בוקר 9:15 - 7:00

 העיר והרכבת   10:30 – 09:30

 מנהל מוזיאון הרכבת , חן מלינג ,הקרונות הסיפורים שמאחורי

  סמנכ"ל הפיתוח של הרכבת, גןקוראובן  ,קונפליקטים בין רשויות מקומיות לרכבת

 הכנסת נת"צים, שבילי אופניים ורק"ל לרחובות במרקם עירוני קיים

 אדריכל העיר תל אביב  ,אדר' יואב דוד , ומה עם הולכי הרגל?

 , היבטים אורבניים-הרכבת הכבדה בכניסה לעירעל הרק"ל בירושלים ופרויקט 

 אדריכל העיר ירושלים  אדר' עופר מנור,

 : חנה חרמשאחראית מושב

 תשתית לאומית –: רקמה עירונית מרכזי מושב   11:45 – 10:30

 ציפוף עירוני ותשתית לאומית כיצד חיים זה לצד זה, 
-אחרים לבין תשתיות לאומיותהצטלבויות וממשקים בין סביבות עם שימושים עירוניים ו

 קונפליקט או הזדמנות  
 

 רעות ויו"ר מרכז שלטון מקומי-מכבים-ראש עיריית מודיעין – מר חיים ביבס               

 ראש עיריית אילת -  מאיר יצחק הלוי               
 מ"מ מנהלת מינהל התכנון   -עו"ד שירה ברנד              

  יו"ר יושבי ראש ועדות מרחביות –וסקוביץ רון מ               
 מתכננת הות"ל     - גב' נאוה אלינסקי רדעי              
 יו"ר אגוד מהנדסי ערים -אדר' אבנר אקרמן                 

 אבן -נעה אוירבך אחראית מושב:

 וביקור בתערוכההפסקת קפה ועוגה   12:15 – 11:45

12:15 – 00:13  TED אקרשטיין, משכ"ל - תחברות מציגו 

 : בני ממקהאחראי מושב

 אדר' אריה קוץ ,תחבורה ציבורית כמערכת כוללנית –יפן   13:30 – 13:00

 חנה חרמש אחראית מושב: 

 

 ביקור בתערוכהארוחת צהריים ו  13:30

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

              
 

 

 

  

 וביקור בתערוכה קפה ועוגה 16:30- 16:00

 ורה מקרה מדרידניהול תחב –המדינה או העיר   18:00 -16:30

,to the Community State moving from 

Professor Carlos Cristobal-Pinto, exdirector of Planning and External Affairs. 

 Director de Relaciones Externas              Consorcio Regional de  

 adridM Transportes de  
 

 מרים ארז אחראית מושב:

 

18:00 – 18:30  TED את ניצןאלו " – תחברות מציגו" 

  מפגש  בין מדע אומנות ואדריכלות -שדות של השראה  20:00 – 18:30
 חוקרת  – פאינרו -פרופ' רונית סצ'י                        
 אדר' תגית כלימור                        

פרספקטיבה של שאלות אקולוגיות ומדעיות  –מדע ואומנות כשדות השראה לאדריכלות 
 השהיוו בסיס לעבודה משותפת בביאנלה לאדריכלות בוונצי

 

 : נעה אוירבך אבןאחראית מושב

 ערב ארוחת   20:00

  פרוביזורי  - מופע ערב      21:30

ג משעשע בו הקהל מאתגר את האומנים בדמויות מופע בידור שכולו מאולתר תוך  דיאלו

 ומצבים והשחקנים נזרקים אל הדמיון ויוצרים, על המקום , מערכונים מאולתרים. 

 ערן איווניר, עידן אלתרמן, דביר בנדק, יפית אסולין ולואי נופי. משתתפים:

 קלידים גיא הדרי    

 
 2017במרץ  29, רביעייום  

 
 ארוחת בוקר 9:15 - 7:00

 פעילות חוץ תחרותית   13:00 – 09:30

 יש להצטייד בטלפון סלולרי ובנעליים נוחות  

 ארוחת צהריים וביקור בתערוכה  13:15

 וביקור בתערוכה קפה ועוגה 16:30- 16:00

 פרוזדור תשתיות לאומיות  וקונפליקטים של פיתוח, תיאום ושימור קרקע  17:30 -16:30
 נדס העיר מודיעין מכבים רעות מה ,אדר' צחי כץ ,פרוזדור ירוק  
 מנכ"ל מפ"י  ,רונן רגב ,מיפוי ותיאום תשתיות  

   יו"ר אגוד מהנדסי ערים בישראל ומהנדס עיריית נתניהאדר' אבנר אקרמן, אחראי מושב:

 

 מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ,שלמה דולברגעבודת מטה מקצועי של מש"מ,    18:00 – 17:30

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://www.facebook.com/pages/Consorcio-Regional-de-Transportes-de-Madrid/388607031276827?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/Consorcio-Regional-de-Transportes-de-Madrid/388607031276827?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/Consorcio-Regional-de-Transportes-de-Madrid/388607031276827?ref=br_rs


 

 

 

 

 

              
 
 
 
 
 
 

 פה כללית ודיון פתוחאסי 18:30 – 18:00
 .דו"ח כללי ע"י יו"ר האגוד 1
 גזבר האגוד   -2016.דו"ח כספי לשנת 2
 והסמכת הועד לקבוע את שכרו. 2017.מינוי רו"ח לעמותה לשנת 3
 2017מינוי רו"ח במקום ועדת ביקורת לשנת    

 התחדשות עירונית  19:30 – 18:30

 מנהל אגף תכנון עיריית ירושליםגר, מר עפר גריידינ שיתוף ציבור וכלים נוספים,  

מהנדס העיר  ,אדר' קיריל קוזיול, התחדשות עירונית כמשימה לאומית -רמת אליהו 

 לציון ראשון

 יו"ר אגוד מהנדסי ערים בישראל ומהנדס עיריית נתניה  ,אבנר אקרמן : אדר'אחראי מושב

 

 יציאה מרוכזת לאירוע הערב   20:15

  מחוץ למלון,ושקע מיוחד ומ ערב אירוע 21:00

 
 

 2017במרץ  30, חמישייום  
 

 פירוט בהמשך -פעילות ספורט  8:00 - 7:00

 ופינוי חדרים ארוחת בוקר 10:00 - 7:00

 וינרים, לוזרים ומה שביניהם -מפתחות ההצלחה    11:30 - 10:00
 "קבוצת לדעת"מר ניב פרן, 

  
   סיכום, מילוי משובים וחלוקת תעודות 12:00- 11:30


