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הוחלט לתת לאמילי במה . עדנה ורחל דיווחו על ההתקדמות בהיערכות לכנס השנתי -הכנס השנתי .1

אולם לא להקדיש לנושא זמן רב בכנס מאחר ועדיין , להכריז על הכוונה להקים את הפורום לעירוניות

 .יך להציג את הנושא בכנסולא ברור א אין מספיק תכנים

 

לבנה הציגה את התקציב המתוכנן לכנס ועמדה על כך כי יש צורך לצמצם בהוצאות  -תקציב הכנס .2

ה את הצורך בגיוס עזרה כמו כן לבנה הדגיש. מאחר והתקציב כמו שהוא נראה עכשיו הינו גרעוני

עדנה מסרה כי נערכה  .א בהפקת הכנס"ול בכל ההיבטים התפעוליים והקשר עם אונ תטכנית לטיפ

 .פניה דחופה לערן נוימן אשר הבטיח לעזור בגיוס אדם מתאים

 

ב בהמלצתה של טלי חתוקה אשר יתן "אושרה השתתפותו של מרצה מארה -הזמנת מרצים לכנס .3

. ותתכן השתתפותו גם בסדנא המוקדמת ]במליאה מוצע כהרצאה ראשונה[ הרצאה במליאת הכנס

אשר יציג את הנסיון בתכנון ערים , משנחאי בהמלצתו של ערן נוימןהשתתפותו של מרצה  אושרה

עד היום לא התקבלה תשובה חיובית מהמרצה ]. מוצע כהרצאה אחרונה במליאה[חדשות בסין 

לאור עומס סדר היום המתוכנן במליאה והעובדה שהאיגוד לא יוכל לעמוד בהוצאות , שבהמלצת אמילי

 .לותר על השתתפותו הוחלו, הזמנה של יותר משני מרצים
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מביע את רצונו להיות לקידום העירוניות ומכיר בחשיבותו של הפורום המוצע האיגוד  -קידום הפורום .4

של האיגוד עם אמילי סילברמן ויוזמי הפורום  ם ערב עיוןמוצע לקיי .מעורב ולעזור בהקמת הפורום

  .ניות ותפקיד האיגוד בהקמתולעירו הפורוםמטרות לפיתוח הדיון סביב  ,"ראות"בשיתוף מכון ו

 

ברוך קיפניס לגבי נוהלי קבלת חברים  'הוצגה עמדתו של פרופ -נוהל קבלת חברים וסטודנטים לאיגוד .5

כמו כן הוצגה בקשתו של ברוך קיפניס לפרוש  .לאיגוד וההשלכות האפשריות על מבנה האיגוד ופעולתו

ל הפרישה לאור עבודתו המסורה והיעילה של ברוך בקבלת הועד הביע את צערו ע. מועדת הקבלה

הועד מבקש מברוך קיפניס להמשיך . חברים והביע את הערכתו הרבה ותודתו לברוך על פועלו עד היום

נוהלי קבלה ובחינת נערך דיון ובו הוצגו דעות שונות לגבי . בתפקידו זה עד למינוי מחליף מתאים

וחלט להקים צוות ה. רות באיגוד ומהן דרישות הקבלה לגביהםמועמדים אפשריים לחבהתאמתם של 

רחל קטושבסקי תרכז את הצוות בו תהיה חברה גם נילי . תנאי הקבלה לאיגודועקרונות הלבחינת 

  .תבוצענה פניות לחברי איגוד נוספים מדיסיפלינות שונות לקחת חלק בצוות זה. שחורי

  

  -לוח ארועי האיגוד .6

  

חברים מושב מטעם איגוד  4בכנס האגודה הגיאוגרפית הציגו  -נושא שימורכנס ארצי ב 9.12.12 •

 .היתה התעניינות ודיון פורה בנושא. המתכננים

 בהשתתפות חברי איגוד -ערב עיון של החברה להגנת הטבע 0.12.122 •

 .יתקיים בארגונה של רות פרידמן -שישי עירוני בבני ברק 28.12.12 •

 יגוד המתכנניםהכנס השנתי של א -22.2.12-21 •

 נבחנת אפשרות לקיום ערב עיון משותף עם איקומוס -מרץ •

 נמשיך במתכונת שישי עירוני בנושאי תכנון שונים -המשך תוכנית הארועים •

  

  

  


