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        ::::משתתפיםמשתתפיםמשתתפיםמשתתפים

 -ולרי ברכיה, ברכה אור, תמי גבריאלי, ערן רזין, נילי שחורי, דודי גלור, גזברית -לבנה אלונים ,ר"יו -עדנה לרמן

   ועדת ביקורת תנציג

  ר רחל קטושבסקי"יו/ס, ונקי-גיא קבר "יו/ס :ולהתנצ

  

  מיכל שגב: כתבה

  

        ::::סיכומיםסיכומיםסיכומיםסיכומים

        

' הוחלט לפנות למח. דובר על הכנס הבא -עדנה עדכנה אודות ההתקדמות בכנס -הכנס השנתי .1

ערן רזין יברר את הנכונות מול . 2014העברית כאקדמיה המועדפת לקיום הכנס בשנת ' לגיאוגרפיה באונ

נה היא לשתף את בצלאל בארגונו הן ביומו במידה והכנס יתקיים בירושלים הכוו. ראש המחלקה

עדנה תפנה לדוד גוגנהיים ולמייק טרנר לבירור . הראשון הן ביומו השני והן באפשרות של סדנה

 .האפשרות

 

א וכן סיור של עיריית רמת "סיורים שמארגנת עיריית ת 4דווח כי בכנס הקרוב יתקיימו  -סיורים בכנס .2

 . גן ועיריית בת ים

  

הוחלט למנות כנציג האיגוד במועצה לבניה ירוקה את  -איגוד במועצה לבניה ירוקהבחירת נציג ה .3

יש להדגיש כי המינוי הוא לשנה והוא דורש נוכחות בפעילויות המועצה ודיווח . המהנדס עארף עוואדה

 .חודשים לחברי האיגוד 6 -אחת ל

  

הוא נעדר מישיבות ועדת ההיגוי נילי התנדבה לגבות את גיא במקרה ו  -נציג לועדת היגוי לכנס שימור .4

 .לכנס השימור

 

 :השלבים הראשונים. ולרי הציגה את תהליך יצירת הקוד -קוד אתי .5

  

 .סקירת הנסיון הקיים בנושא בארץ ובעולם •
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יצירת קבוצה אשר תדון במשמעות הקוד האתי ספציפית  -עבודה פנימית של אנשי האיגוד •

 .עבור מתכננים

 ).למשל מרכז האתיקה במשכנות שאננים(י גורם חיצוני העוסק בנושא "יש מקום לליווי ע •

  .תצא פניה למנהל התכנון מטעם האיגוד לקיום פגישה לצורך דיון בגיבוש קוד אתי

  :ולרי תכין הצעה לקידום הנושא אשר תכלול

 .עם רחל אלתרמןגיוס מתכנן חוקר אשר יאסוף מידע אודות נסיון רלוונטי בעולם בהתיעצות  •

התנעת העבודה . הצעה לתהליך מובנה של קבוצת עבודה אשר תתרכז בגיבוש הקוד האתי •

 .מפגש מתכננים אשר יוקדש לנושא וילווה בהרצאה מקצועית/ יתכן ותעשה ביום עיון

 

 :ארועי האיגוד .6

 סיור משותף עם איקומוס ישראל בתל מגידו 8.3.13 •

נסח מחדש את סיכום הנושא ותישלח לאלו שהתעניינו יחד ברכה ת -שולחן עגול בנושא הדיוריות •

 עם הזמנה לשולחן עגול

שולחן עגול עם נציגי האקדמיות המלמדות תכנון בנושא שיתוף פעולה וקידום מעמד  -יוני -אפריל •

  התכנון והמתכנן

      


