
 

مؤ�ر بعنوانכנס בנושא

מרחב חיים משותף בגליל 
حيز حياة مشرتك يف الجليل

כלים למעורבות בתהליכי תכנון אזוריים 
آليات التداخل يف مراحل التخطيط االقليمي

תוכנית הכנס
דברי פתיחה 9:00

אדר‘ גל גבריאל מנכ״לית עמותת מרחב, התנועה לעירוניות בישראל     
מר משה קונינסקי ראש עיריית כרמיאל ויו“ר האשכול  

חלק ראשון: סדרת הרצאות   9:30
העירוניות והאזוריות החדשה   9:30

אדר‘ גל גבריאל

תכנון פוגש מציאות באשכול בית הכרם 9:50
גב‘ רונית עובדיה מנכ“לית אשכול בית הכרם

פיתוח עסקים קטנים וכלכלה מקומית ואזורית 10:10
מר יהודה עירוני  

- הפסקה -   10:30
פיתוח זהות מקומית במרחבי היום יום 10:40

אדר׳ מאיר בן שושן

ניידות ותחבורה בת קיימא 11:00
פרופ׳ חיים אבירם יו“ר תחבורה היום ומחר   

מעורבות חברתית במרחב הציבורי 11:20
אדר‘ ומתכננת חברתית אשרת הולנד  

תחושת שייכות במרחב הציבורי 11:40
פרופ‘ ראסם חמאיסי  

- הפסקה -  12:00
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בתמיכת המשרד להגנת הסביבה לפרטים נוספים: 04-8276500

ההשתתפות מותנית 
בהרשמה מראש

מהי איכות חיים בגליל והאם הפיתוח 
העתידי יאפשר את קיומה? 

על שאלות אלה ועוד נדון ביום עיון וחשיבה בתחומים 
כלכלה, תעסוקה, תחבורה וחברה. 

הכנס הינו קריאה לשיתוף פעולה רחב ליצירת 
השתתפות אזרחית פעילה בתהליכי תכנון.

10/12 יום שלישי
14:00-9:00 בין השעות: 

במרכז הדרכה של אשכול בית הכרם 
רח‘ משגב 16 כרמיאל  חנייה ברח‘ רמים 23

מרחב  ועמותת  הכרם  בית  אשכול 
שמחים להזמינכם לכנס שיערך ב:

לפרטים נוספים: 

להרשמה

ما هي جودة الحياة يف الجليل وهل التطور ما هي جودة الحياة يف الجليل وهل التطور 
املستقبيل �كن ان يضمن وجودها؟املستقبيل �كن ان يضمن وجودها؟

عىل هذه االسئلة واخرى �كن التحاور يف اليوم الخاص حول 
االقتصاد، الع�لة، املواصالت والنهضة االجت�عية.

التعاون الواسع واملشاركة الج�هرية  اليوم هو  هدفنا من 
الفعالة يف مراحل التخطيط.

אנו מזמינים את כלל הציבור לבוא להשתתף, לשמוע, להביע דעה ולהשפיע!

12:10   חלק שני: סדנאות חשיבה

דיון מסכם - במה לרעיונות ותובנות משותפות 13:15

”כי האדם הוא העיר“  משחק תכנון

תחבורה ציבורית זיהוי חסמים ואתגרים

מתחושות למאפיינים פיתוח זהות אזורית

ניידות במרחב זיהוי דפוסי ניידות במרחב

עסקים קטנים, יזמות ותעשיה זעירה כלכלה מקומית


