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יום שני  – 62.1.6102י"ח באדר ב' תשע"ו
130::-170::

התכנסות ,רישום ,כיבוד קל ,ביקור בתערוכה

170::-1703:

פתיחת הכנס בהשתתפות0
ראש עיריית אילת
אביגדור יצחקי
מנכ"ל משרד השיכון
אדר' אבנר אקרמן  -יו"ר האיגוד

1703:-180::
180::-190::

190::-1:03:

עדכונים  -יו''ר האיגוד
אסיפה כללית שלא מן המניין
תיקון  010כמנוף לחיזוק האיכות האדריכלית,
מנחה :אדר' אבנר אקרמן ,יו"ר האיגוד ומהנדס העיר נתניה
גב' בינת שוורץ  -מסקנות והפקת לקחים מאז אוגוסט  1:14ועד היום.
מר אביגדור יצחקי
האיכות האדריכלית כאינטרס ציבורי  -סקירת מסמכי מדיניות
אדר' גנית מייזליץ כסיף -
מצרפת ,הולנד ובריטניה.
אדר' עודד גבולי  -תל אביב  -פרויקטים ללא הפסקה בעיר ללא הפסקה.

1:03:

ארוחת ערב

1103:-140::

ערב מוסיקה איכותית ומפגש חברים ,הופעה במלון

יום שלישי  – 62.1.6102י"ט באדר ב' תשע"ו
:603:-:80::

פעילות ספורט מאורגנת ,ספינינג סביב הבריכה ,צעידה על החוף

:70::-:903:

ארוחת בוקר
התחדשות עירונית  -באיכות אדריכלית
המרצים :אריאל וטרמן מה''ע חיפה  -התחדשות העיר חיפה
אדריכל ארז אלה  -התחדשות עירונית  -מפלס הרחוב

:903:-1:03:

תחת הכותרת ''התחדשות עירונית'' נכללים פרויקטים מסוגים שונים ומסדרי גודל שונים .לא רק תמ''א  38או
פינוי בינוי .כל פרויקט המשפיע על שינוי פני הישוב ,השכונה או הרחוב הינו התחדשות עירונית.
במושב זה יוצגו פרויקטים ביוזמת העירייה המחוללים שינוי מהותי בעיר.
יש להעלות את חשיבות ההשקעה בתכנון איכותי שיתבצע על ידי הרשות ובכך יינתן מענה הולם להיבט
הציבורי ולצרכי התושבים.

1:03:-110::

הצגת מציגים בתערוכה

110::-1103:

הפסקת קפה

1103:-1303:

הדור הבא  2( 2001מרצים  01דקות)
פרויקטים מוצגים ע"י אדריכלים ומהנדסי עיר שטרם הכרתם 0אודי כרמלי/אביתר ביטון/
שירה מור יוסף/גיא דוננפלד/אורית מרץ/אסף וכנר
מנחה 0אדריכלית אורה שדות

1303:

ביקור בתערוכה וארוחת צהרים

1603:-170::

קפה וכיבוד קל ,ביקור בתערוכה
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''מהנדס העיר כמתכלל התכנון העירוני'' ( 1מושבים מקבילים)0
 .0המגזר הכפרי  -המועצות האיזוריות  -מנהל מושב :אינג' איתי פרס  -ידון בנושא היחידה
השלישית; תכנית מתאר כוללנית במועצות האזוריות ועוד.

170::-1803:

 .6המגזר הערבי  -מנהל מושב :ד''ר שיבל  -דיון בהשתתפות מהנדסים אורחים מעקבה.
1803:-190::

הצגת מציגים בתערוכה
פרויקטים מחוללי שינוי בעיר  -תכנון משולב בכלכלה  -פאנל מומחים.
המושב יעסוק בדרכים ובאמצעים לייצר הכנסות כספיות לרשות תוך כדי מתן דגש מקביל על איכות אדריכלית
כמרכיב מרכזי בהצלחת המיזמים.

190::-1:03:

בהשתתפות עו''ד יהודה רווה  ,ד"ר רינה דגני  -גיאוקרטוגרפיה ,דניאלה פז  -פז הנדסה
וכלכלה
מנחה:

1:03:-110::

ארוחת ערב חגיגית מחוץ למלון

יום רביעי  – 11.1.6102כ' באדר ב' תשע"ו
:70::-160::

סיור לעקבה – פירוט בהמשך
השתתפות חברי איגוד בלבד

170::-1703:

הפסקת קפה.

1703:-1:0::

אסיפה כללית ובחירות לועד

190::-1:0::

 -Architecture Is A Public Interestהרצאת אורח אדר' Darron Hayloch
ממשרד פוסטר ,לונדון
מנחה :אדריכל אבנר ישר

1:0::-1:03:

סיום הליך הבחירות ופרסום התוצאות.

1:03:

ארוחת ערב  -מסיבת ריקודים

יום חמישי  – 10.1.6102כ"א באדר ב' תשע"ו
:80::-:603:

פעילות ספורט מאורגנת ,ספינינג סביב הבריכה ,צעידה על החוף

:70::-1:0::

ארוחת בוקר ופינוי חדרים

1:0::-110::

הרצאה0סדנא בנושא העצמה

110::-110::

שיחת סיכום
פיזור

במהלך הכנס תתקיים פעילות עבור בני  0בנות זוג – מועדים ונושאים יפורסמו בהמשך.
***יתכנו שינויים לתכנית

