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מהי עירונית בישראל? מהם הפרמטרים המגדירים
מקום כעירוני או לא עירוני? כיצד ניתן לקדם עירוניות
משגשגת ,צודקת ויעילה יותר? מי מרוויח ומי מפסיד
מדפוסי העירוניות בישראל ,ומי צפוי להרוויח ממנה
בעתיד? מהם סיפורי ההצלחה של עירוניות ישראלית,
איך עירוניות ישראלית דומה או שונה מעירוניות
במקומות אחרים בעולם ומה ניתן ללמוד מהניסיון בין-
לאומי? כיצד ניתן להעצים את השלטון המקומי למינוף
ערי ישראל?
ועידת העירוניות הישראלית מתקיימת תחת חסות ארגון
 HABITATשל האו"ם כחלק מאירועי ההכנה לוועידת
 HABITAT IIIשתתקיים בקיטו ב .2016-מטרת הועידה
לשפוך אור ולקדם את נושא העירוניות בארץ ,להצביע
על הפוטנציאל הממומש והגלום בה ,לשתף בתהליכים
ודוגמאות ,ולהוות במה לגיבוש והצגת מתווה למדיניות
עירונית בישראל .בוועידה יתקיימו מספר פאנלים עם
דוברים מרכזיים ,אשר ישמשו בסיס לפיתוח יוזמות חדשות
בתחום העירוניות ,בנושאים כגון תחבורה ,תחזוקה ,דיור,
קיימות וחינוך .במקביל יערכו דיונים ,הרצאות ,סדנאות,
סיורים ,אירועים ותערוכות בתחום.
הועידה תערך במתחמים שונים בעיר עכו (כגון המצודה,
אולמות האבירים ועוד) וצפויים להשתתף בה כ1,000-

אגודת האדריכלים • אוניברסיטת בן גוריון • איגוד המתכננים •
אוניברסיטת תל אביב • בצלאל • האוניברסיטה העברית • האיגוד
הישראלי של אדריכלי הנוף • החברה להגנת הטבע • הטכניון • המועצה
לבנייה ירוקה • המועצה לישראל יפה • המרכז האקדמי ויצ"ו חיפה
• המרכז היהודי ערבי באוניברסיטת חיפה • המרכז הערבי לתכנון
אלטרנטיבי • המרכז לעירוניות ותרבות ים-תיכונית בת ים • המשרד
להגנת הסביבה • השדולה העירונית • חיים וסביבה • מרכז השלטון
המקומי • משרד החוץ • משרד הפנים • משרד הרווחה • נגישות לעסקים
• עיריית תל אביב–יפו • עמותת מרחב • פורום ה • 15-קרן אדנאאור
• קרן ירושלים הירוקה • רשות העתיקות • רשת ערים בריאות • UPF

איש .אנו מבקשים הצעות לעבודות שיוצגו במהלך ימי
הועידה לקהל הרחב ולאורחי הועידה  -נציגי שלטון מקומי
מהארץ ומחו"ל ,נציגי ממשלה ,אנשי אקדמיה ,מעצבים,
מתכנני ערים ,יזמים חברתיים ועסקיים ועוד .תוצרי
הוועידה ,כמו גם התערוכות המוצגות בה ,יופיעו לאחר מכן
באתר ובפרסומים שונים.

קווים מנחים |
נושא מרכזי של הועידה הוא עירוניות הוגנת – כיצד
הופכים את העיר למנוע לפיתוח ולשגשוג עבור כל
שכבות ומגזרי האוכלוסייה? כיצד מנצלים את הכוחות
הגלומים בעיר לטובת כל תושביה? איך מודדים ומעריכים
הוגנות בעיר? אילו קריטריונים יש לקחת בחשבון?
אילו כלים נדרשים כדי להגדיל את ההוגנות בעיר? אילו
פרויקטים קיימים עוזרים לקדם הוגנות עירונית? ואילו
פרויקטים מן העבר תרמו לכך? מיהם השותפים והתהליכים
שמביאים להצלחת הפרויקטים הללו ,ומי מרוויח מהם
במיוחד? האם יש מפסידים מעירוניות הוגנת?
נושאים נוספים בתחום :תחבורה ,קיימות ,חינוך ,דיור,
עיר חכמה ,חקלאות אורבאנית ,חדשנות עירוניות ,כלכלה
מקומית ועוד .מידע נוסף ניתן למצוא באתר הועידה
הבינלאומית .HABITAT III

פרטים להשתתפות |
 1ניתן להגיש הצעות כגון :כרזות ,מודלים ,תצלומים ,הדמיות ,סרטונים ,מיצגים
אינטראקטיביים וגם תערוכות מוכנות בנושא.
 2ניתן להגיש מספר הצעות ואין הגבלה על טכניקה או מידות.
 3מיקום והתאמה לחללים תעשה בהתאם לצרכים ומגבלות המקום (יחד עם הנחיות היוצר/ת).
 4כל העלויות הכרוכות בשינוע ,ביצוע והקמה הן באחריות היוצר/ת בלבד.
 5אין לנציגי הוועדה כל אחריות על העבודות ,ובכלל זאת בלאי ,נזקים ,גניבה וכיו"ב.
 6לשאלות ופרטים נוספים.israelurbanforum@gmail.com :

תאריך אחרון להגשת הצעות:

 21ספטמבר 2015

מפיקים :עיריית עכו ,משרד הבינוי ,הפורום העירוני הישראלי.
אוצרות הועידה:
ד"ר אלס ורבקל ,ר' התכנית לתואר שני בעיצוב אורבני בבצלאל
נורית מילוא ,שותפה-מייסדת בחברת whys service design

לחצו לטופס ההגשה

