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 .1תחרות עבודות סטודנטים מצטיינות לשנת  - 2019מיכל דיווחה על העבודות שהוגשו לתחרות.
סוכם :את מסלול עבודות התיזה והדוקטורט ישפטו ערן רזין ,נילי שחורי ויגאל צ׳רני .את מסלול
עבודות התכנון ישפטו תמי גבריאלי ,נורית אלפסי ומיכל מטרני.
 .2מפגש עם פורום ״עירוניות שפויה״  -לישיבת הועד הגיעו דוד סולינו וסטלה אבידן במטרה להציג בפני
החברים את הפעילות של פורום ״עירוניות שפויה״ אשר התפצל מתוך ״הפורום לבינוי שפוי״ ולהציע
שיתוף פעולה.
מטרת הפורום ,כפי שהוצגה ,להעלות לסדר היום הציבורי את נושא ההתחדשות העירונית .מדובר
בנציגים של כ 15 -פרויקטים שונים של ״פינוי בינוי״ ברחבי הארץ  .הפורום מעוניין להוציא ,יחד עם
גורם מקצועי ,מעין ״מורה נבוכים״ אשר יפרש מושגים בסיסיים בתכנון כדי לסייע לאזרחים ולתושבים
שעוברים פינוי בינוי או התחדשות עירונית.
דיון בוועד )התקיים ללא נוכחות הפורום( :התקבלה החלטה כי יש מקול לפעול לטובת הנגשת ידע
לאזרחים וזאת תוך שמירה על נייטרליות .הוחלט על ערב עיון שיוכן על ידי האיגוד .שרון התנדבה
לארגן ערב כזה במהלך החודשים מאי -יוני .דניה הציעה לבדוק שת״פ עם החברה להגנת הטבע
שמעבירה סדנאות לכתיבת התנגדויות.
 .3ניר עדכן לגבי ערב העיון שבאריך  14.2.19 -בשלוחת הטכניון בשרונה :הערב יכלול הקרנת הסרט
״מבצע נפתלי״ ומפגש עם יוצר הסרט .מיכל תשלח לניר קישור לדף ההרשמה והוא ידאג להעביר לה
ולאורית הזמנה להפצה .יש לסגור את ההרשמה ב 55 -איש.
שמאי אסיף ועדנה לרמן מצטרפים לישיבה
 .4יוזמת ישראל ״ 100״  -שמאי מספר על היוזמה שהחלה בשנת  2017אז התאגדו  7מוסדות אקדמיים ו5-
איגודים מקצועיים במטרה לייצר חשיבה אסטרטגית ארוכת טווח בנוגע לפיתוח המואץ בישראל.
בשלב הראשון המוסדות האקדמיים התבקשו לפתח מתודולגיות בתחומים שונים שהוחלט לגביהם,
בשנת  2018נעשה סיכום של המתודולוגיות והכלים שפותחו.
עדנה מציינת כי האיגוד משתתף בתהליך עוד מראשיתו וגם בעתיד חשוב להמשיך ולקחת חלק בתהליך
זה.
ב 27.1.19-יתקיים בטכניון כנס אשר יציג את התוצרים ב 4-פאנלים שונים ושמאי פונה לאיגוד בבקשה
לשלוח לכל פאנל נציג שישתתף בשיח ויגיב על הדברים.
הפ א נ לי ם ש י תקי י מ ו:

א .תסריטים וקווים אדומים -עדנה לרמן
ב .סוגיות והשתתפות -ערן רזין
ג .שדה אורבני ,שיח ואוטופיות -מתכנן צעיר ,טרם נקבע
ד .תחבורה וטכנולוגיה -דני מורגנשטרן
שמאי יעביר את כל החומרי ואת התקצירים של ההרצאות השונות בכל אחד מהפאנלים.
ישיבת הועד הבאה תתקיים ביום ג׳ ה12.2.19 -
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