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  .תלבנה אלונים גזברי, נילי שחורי, תמי גבריאלי, ערן רזין, ונקי -בר גיא ק"יו/ס,  ר עדנה לרמן"יו
  דודי גלור, רחל קטושבסקי: ל"נמצאים בחו, ברכה אור: התנצלו
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, ווה הכללי של הכנסאושר המת: עדנה וערן דווחו על ההתקדמות -2014התארגנות לכנס האיגוד  .1
יתוף עם הכנס יערך בירושלים בש. והמועדיםהמיקום , "תכנון עם קצוות פתוחים" -הנושא המוביל

האוניברסיטה בועדת  איש הקשר ונציגערן רזין ישמש . העברית ירושלים 'המחלקה  לגיאוגרפיה באונ
בצלאל תשתתף בארגון סדנא מוקדמת והרצאות וסיורים  וב עירוני באקדמיההמחלקה לעיצ.  הכנס

 . בהר הצופיםערן דאג להבטחת האולם וחדרי ההרצאות הנדרשים . ביום השני של הכנס ביום שישי

 

קיום ערב מיוחד ל ,הוסכם לקדם את הצעתו של נועם ראש המחלקה לגיאוגרפיה -אירוע ערב בכנס .2
. השלכות הקמת מוזיאונים יחודיים על הפיתוח העירוני -נושא הערב. במסגרת הכנס במוזיאון ישראל

תבחן הזמנת ראש המוזיאון לעיצוב בלונדון להרצאה ולהשתתפות בפנל דיונים עם ראשי מוזיאונים 
  .ועלויות בדקנה אפשרויות הגשת כיבוד במקוםת. מהארץ

  

קידום שתופי : הנושאים לדיון. י יפה"בא 17.00ה בשע 2.7-יתקיים ב -גי האקדמיהשולחן עגול עם נצי .3
, חיזוק מעמד המתכנן :פעולה בין האקדמיה העוסקת במקצועות התכנון לבין איגוד המתכננים שמטרתו

ותפות עם האיגוד אפשרות להצגת עמדות מש, קיום דיון משותף בנושאי תכנון אשר על סדר היום
  .סדר יום למפגש יוכן על ידי ערן ויופץ לפני המועד .בנושאים אלה

 

נילי מסרה כי הועדה העוסקת בנושא  -מעמד המתכנן וקבלת מתכננים וסטודנטים לשורות האיגוד .4
. צותיה לקראת ישיבת הועד הקרובהעומדת להגיש את המל, קבלת חברים ושרחל עומדת בראשה

 .  שטרן הדן בנושאים אלה ויבחן הצורך בעדכונם הוחלט כי יבחנו ניירות עבודה קודמים כולל מסמך
  

דווח על ידי עדנה כי האירוע הראשון במסגרת בימת  -ערב עיון ומינוי נציגים, בימת שיח -1א "תמ .5
, התקיימה הצגת הגישה. איש 50-נוכחו כ, הערב היה מוצלח. 1א "השיח היה ערב העיון על תמ

האיגוד מודה . לשאלות החברים והתנהל דיון ותגובהא "ות ודוגמאות לתהליך גיבוש התמהעקרונ
דורון הציע כי נציגי האיגוד . קוטוק על הצגתם הבהירה והמעניינת למוטי קפלן ולעודד, לדורון דרוקמן

הוחלט לצאת בפניה לחברים המעוניינים לקחת חלק . בפורום המלווה את הכנת התוכניתישתתפו 
 . ד לפורום המיעץבפורום אשר מבינהם יבחרו נציגי האיגו
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בעקבות פרישתו של ברוך קיפניס מראשות הועדה האיגוד מחפש מועמד  -ועדת קבלת חברים לאיגוד .6
 .גיא יפנה למספר מועמדים אפשריים על מנת להרחיב את המעל המשתתפים בפעילות. מתאים

 

א "כון של תמבמסגרת המשך פעילות במת שיח הוחלט לקיים ערב נוסף להצגת העד -35א "ערב עיון תמ .7
עדנה תפנה [הצגת התוכנית תהיה על ידי משרד הפנים . ודיון תכנוני תוך הצגת מספר עמדות בנושא 35

שמות אפשריים נציג גופים . כמו כן הוצע להזמין דוברים נוספים להצגת מגוון דעות] לירון טוראל
עדנה תפנה לירון  .]גיא ידבר[ראובן כוגן  מהאוצר ] תמי תדבר, איתן עטיה[ 15-נציג פורום ה , ירוקים

 .טוראל בכתב לקידום המפגש

 

 .הדיון נדחה עקב העדרותה של ברכה -ל"נסיעות לחו, ביטוח מקצועי .8

 

מוצע . לאור הצעתו של פקיד היערות יתקיים ערב לדיון והדרכה בנושא -הדרכה בנושא הגנה על עצים .9
 .ונקי -ות גיא קבאחרי. תת האדריכלים ואת אדריכלי הנוףלהזמין את חברי עמו

  

על יד הרשות השתתפותם של בעקבות פנייתנו אושרה  -מכרז הקשות להסדרת התיישבות הבדואים .10
 .מתכננים בעלי נסיון כמציעים המכרז

  
  
  


