ועידת עכו ה –  3לעירוניות
"קול קורא"  -להשתתפות בשולחנות עגולים
חשיבה והתמודדות עם אתגרים כלכליים עירוניים ואזוריים
הפורום הישראלי לעירוניות (ע"ר) ועיריית עכו בשיתוף מרכז השלטון המקומי מזמינים בזאת הצעות להשתתף
בדיונים מקדימים לקראת ועידת עכו ה ,3 -שתתקיים ב .01.06.2021 -הוועידה תתקיים בחסות הזרוע העירונית
של האו"ם  UNHABITATלקראת מפגש הכנה של הפורום העירוני העולמי ,)WORLD URBAN FORUM( wuf11
שייערך בפברואר  2022בקטוביץ' ,פולין.

הוועידה תתמקד השנה בנושאים בעלי השלכה כלכלית על הרשות המקומית והאזורית ותציע כלים
לחיזוק ולצמיחה כלכלית במציאות שאחרי הקורונה ובהתאמה ליעדי האו"ם לקיימות ה.SDG’s -
ה"קול הקורא" מזמין בזאת רשויות מקומיות ואנשי מקצוע להשתתף בשולחנות העגולים לסיעור מוחות סביב
מקרי בוחן אמיתיים .כל רשות מקומית מוזמנת לבחור עד  2נושאים המפורטים להלן .התוצרים יוצגו גם
בפורומים שונים של מרכז השלטון המקומי ,בהשתתפות ראש עיריית עכו והפורום הישראלי לעירוניות.
נרצה להתחדש ולחדש ,לבחון יחד כיצד ניתן לענות על אתגרים עירוניים כלכליים חוצי גבולות ,חידושים
טכנולוגיים ,יצירת שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות ועסקים ,ובין ממשלה לשלטון המקומי ,ארגוני החברה
האזרחית ,יזמים ,אקדמיה וכו' .השולחנות העגולים יאפשרו לרשויות מקומיות ולמשרדי הממשלה ליהנות מסיעור
מוחות בשיתוף אנשי מקצוע .
הנושאים המוצעים לשולחנות העגולים:
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.4
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.9

איך להגיע לאיזון כלכלי של היישוב?  -מנועי צמיחה ,שת"פים ,אשכולות ,חלוקת הכנסות ,תקציב (כולל
שלטון מקומי מול שלטון מרכזי).
עירוב שימושים  -כמה ,האם צריך ,האם מתאים לכל שכונה? (כולל בהתחדשות עירונית?)
פתרונות כלכליים להתחדשות עירונית -מיסוי והיטלים ,תמהיל דירות (לרבות דיור חברתי) וכד'.
היבט כלכלי של ההיערכות העירונית למשבר האקלים והפחתת פליטות  – CO2תשתיות עירוניות  :הגנה
מפני הצפות ,תחבורה ובינוי מכווני צמצום פליטת  ,CO2בניה חוסכת אנרגיה וכד'.
חידוש והחייאת מרכזי הערים  -איך גורמים להתעוררות ולשגשוג ,כולל קידום עסקים קטנים.
העיר מנקודת מבט של יזמים גדולים  -אתגרים/קשיים ,מה ימשוך אותם להשקיע בפריפריה והיכן?
קידום כלכלת היישובים הערביים – כלים לפיתוח עירוני ואזורי בחברה הערבית
תעשיה ותיירות:
אזורי תעשייה  -כלים יישומיים לתכנון ,לפיתוח ,לשיווק ,לניהול ותחזוקה של אזורי תעשייה
תיירות  -כמנוע כלכלי ומיתוגי ,האם אין מרוץ מיותר לתיירות בכל יישוב?
השפעת הקורונה על פיתוח כלכלי ,עירוני ואזורי -שינויי בהרגלי עבודה ,ביקוש נדל"ני ,היערכות לחסר
בהכנסות ,חדשנות טכנולוגית (תשתית אינטרנטית חזקה ואמינה וכד').

 הפנייה מיועדת לרשויות מקומיות ,משרדי ממשלה ומיזמים מקומיים ,המעוניינים להציג תפיסה ומדיניות
חדשניים.
 יתקיימו  3מפגשים של שיח בשולחנות העגולים 2 :מפגשים מקדימים בחודשים מרץ ואפריל ,ומפגש מסכם
בוועידת עכו לעירוניות .כל מפגש יעסוק ב 1-3 -נושאים רלוונטיים .כל מפגש ימשך  75דקות.
הצעות להשתתף בשולחנות העגולים בנושאים אלה יתקבלו עד  15.2.2021עד !12.00
באמצעות הקישור הבא לחץ כאן.
בהמשך יצא פרסומים הן להרשמה להשתתפות כללית בדיונים בשולחנות העגולים ,והן ל" -קול קורא" להרצאות
במושבים בוועידה כולה.

נשמח להשתתפותכם!
מר שמעון לנקרי
ראש עיריית עכו
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מנכ"לית קבוצת גיאוקרטוגרפיה

הפורום הישראלי לעירוניות | المنتدى المديني الإسرائيلي | Israel Urban Forum
israelurbanforum@gmail.com

