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כנס סח'נין לחדשנות תיכנונית
פיתוח כלכלי במגזר הערבי

ימים רביעי - חמישי

 2-3.5.2012
במרכז פיס קהילתי- סח'נין

مؤمتر سخنني للتخطيط املبتكر  
التطوير االقتصادي  في البلدات العربية



כנס סח'נין לחדשנות תיכנונית - פיתוח כלכלי במיגזר הערבי
יום רביעי 2.5.2012 
התכנסות והרשמה  9:30

מושב פתיחה וברכות:  10:00
ד"ר חוסיין טרביה - מנהל איגוד ערים לאיכות סביבה אגן בית נטופה ויו"ר "שכנים"  

מאזן גנאיים - ראש העיר סח'נין    
אורית נוקד - שרת החקלאות  

עו"ד אלונה שפר-קארו - מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה  
אדר' דרור גרשון - עמותת "מרחב"  

אינג' סלימן עוסמאן - מהנדס העיר סח'נין- סחנין בתנופת פיתוח  10:45
פרופ' ראסם חמאיסי - החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה

בניה רוויה- האומנם? אתגרים בעיור הישובים הערביים 
ד"ר נילי שחורי - מתכננת ויועצת לפיתוח כלכלי - פיתוח איזורי תעסוקה משותפים  

ד"ר נגה קולינס-קריינר - החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והמרכז לחקר התיירות, 
אוניברסיטת חיפה  - תיירות כפרית, חקלאית ואקולוגית כמנוף לפיתוח 

איימן סייף - מנכ"ל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי במשרד ראש 
הממשלה - פרויקטים מחוללי שינוי ברשויות המקומיות 

סיור בסח'נין, ארוחת צהרים עצמאית בעיר   12:30
סדנאות מקבילות  15:00

הרשות המקומית כמחוללת שינוי כלכלי  .1
רן חקלאי, כלכלן וגיאוגרף, לשעבר ס' ממונה על התקציבים באוצר (יו"ר)  

בנייה רוויה –אתגר העיור בישובים הערביים  .2
אדר' משה אדם, אדריכל ומתכנן - הטכניון (יו"ר)  

קידום חקלאות ותיירות אקולוגית כמנוף לפיתוח כלכלי   .3
ד"ר חוסיין טרביה, מנהל איגוד ערים לאיכות סביבה אגן בית נטופה (יו"ר)   

פיתוח אזורי תעסוקה משותפים   .4
ד"ר נילי שחורי, מתכננת ויועצת לפיתוח כלכלי (יו"ר)    

מושב חגיגי בהשתתפות שר השיכון והבינוי - אריאל אטיאס, ד"ר שוקי אמרני – משנה  17:30
למנכ"ל משרד הפנים, מאזן גאניים - ראש עיריית סח'נין  ונכבדים  

ארוחת ערב.  19:30
הצגה – "גדר חיה"- מחזה מקורי  בנושא ועדות הקבלה בישובים הקהילתיים  20:30

+ שיחה עם היוצרים   

יום חמישי 3.5.2012 
מושב בוקר    9:30

פרופ' שמאי אסיף -אדריכל ובונה ערים,פרופסור בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים  
בטכניון – ממחאה חברתית לצדק מרחבי.  

הפסקה  10:30
סדנאות מקבילות -המשך    10:45

ארוחת צהרים    13:30
"סודות בגליל" -סיור   14:30

סיכום העבודה בסדנאות  (צוותים מצומצמים)  14:30
הפסקה   16:00

מושב נעילה, הצגת ממצאי הסדנאות –יו"ר הסדנאות  16:30

مؤمتر سخنني للتخطيط املبتكر- التطوير االقتصادي  في البلدات العربية

يوم األربعاء 2.5.2012
تسجيل + ضيافة  9:30

جلسة االفتتاح وكلمات ترحيب  10:00
د. حسني طربيه - مدير احتاد مدن جلودة البيئة حوض البطوف ورئيس الهيئة االدارية جلمعية "جيران"   

السيد مازن غنامي - رئيس بلدية سخنني  
السيده اوريت نوكيد - وزيرة الزراعة   

احملامية الونا شفر- كارو - املديره العامة لوزارة حماية البيئة   
املهندس درور جرشون - جمعية "مرحاف"   

املهندس سليمان عثمان - مهندس بلدية سخنني - زخم التطوير في مدينة سخنني  10:45
بروفيسور راسم خمايسي- قسم اجلغرافيا والبيئة جامعة حيفا -  البناء املكثف - احًقا؟- حتديات  

التمدن بالبلدات العربية  
د. نيلي شحوري - مخططه ومستشاره للتطوير االقتصادي -  تطوير مناطق التشغيل املشتركة    

د. نوجا كولينس كرينيير- - قسم اجلغرافيا والبيئة ومركز دراسات السياحة – جامعة حيفا  -  
السياحة القروية والزراعية والبيئية كدافع للتطوير     

السيد أمين سيف- مدير عام مصلحة التطوير االقتصادي في الوسط العربي, الدرزي والشركسي  
مبكتب رئيس احلكومة - املشاريع داعمة التغيير في السلطات احمللية  

جولة في املدينة ووجبة غذاء حره باملدينة      12:30
ورشات العمل:  15:00

السلطة احمللية كمؤسسة لدعم التغيير االقتصادي  .1  
ران حكلئي, مختص في االقتصاد واجلغرافية, نائب املسؤول عن امليزانيات في وزارة املالية (رئيس)  

البناء املكثف- حتدي التمدن بالبلدات العربية  .2
موشيه ادم, مهندس معماري ومخطط مدن- التخنيون (رئيس)   

تطوير الزراعة والسياحة البيئية لدعم التطوير االقتصادي    .3  
د. حسني طربيه - مدير احتاد مدن جلودة البيئة حوض البطوف (رئيس)  

تطوير مناطق التشغيل املشتركة    .4  
د. نيلي شحوري - مخططه ومستشاره للتطوير االقتصادي -  تطوير مناطق التشغيل املشتركة(رئيسه)   

جلسة احتفالية مبشاركة  وزير البناء واالسكان– السيد اريئيل اتياس د. شوكي عمراني – نائب مدير عام  17:30
وزارة الداخلية السيد مازن غنامي - رئيس بلدية سخنني ووجهاء  

وجبة عشاء   19:30
عرض فني لفرقة  "اجلدار احلي" حول جلان القبول بالبلدات اجلماهيرية – نقاش مع املنتجني    20:30

يوم اخلميس 3.5.2012 
اجللسة الصباحيه - البرفيسور شماي اسيف - مهندس معماري ومخطط مدن, بروفيسور بكلية الهندسة  9:30

املعمارية وتخطيط املدن - التخنيون  - من االعتصام االجتماعي للعدل احليزي  
استراحة   10:30

استمرار العمل في ورشات العمل  10:45
استراحة غذاء   13:30

جولة في منطقة "قلب اجلليل"   14:30
تلخيص الورشات (الطواقم املصغره)  14:30

استراحة   16:00
جلسة اختتام املؤمتر - رئيس اجللسه  16:30
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הרשמה       
עלות השתתפות: 150 ₪.

עלות בהרשמה מוקדמת 100 ₪, עד יום 27.4.2012
התשלום יתבצע ביום הכנס בצ'ק או במזומן.

 www.neighbors.org.il  "הרשמה באתר עמותת "שכנים
או בטלפון:  6755500 – 052

תחבורה
קו "אגד" מס. 169 ממרכזיית המפרץ (חיפה).

קו "אגד" מס.68 מעכו - רח' דרך הארבעה/עצמאות (ליד הרכבת).

www.neighbors.org.il   :פרטים נוספים באתר

עיר
עתיקה

מרכז 
סביבתי

מתחם עיריית 
סח‘נין

מרכז פיס קהילתי


