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ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

ס כום פגישת ועד האיגוד מיום 5..1.51
משתתפים :יו"ר עדנה לרמן ,ס/יו"ר גיא קב-ונקי ,ס/יו"ר רחל קטושבסקי ,גיזברית :לבנה אלונים ,תמי גבריאלי,
נורית אלפסי ,ברכה אור ועדת ביקורת :יו"ר דני מורגנשטיין ,חנה מורן ,רינה דגני
התנצל :גידי ברסלר
עיקרי הדיון וההחלטות:
 .5סיכום הכנס השנתי -הייתה השתפות ערה בכנס ביום חמישי למרות תנאי מזג האויר והמגבלות
של תושבי ירושלים ,היו  284משתתפים משלמים בנוסף לכמה אורחים וסטודנטים פעילים .הערב
ביום חמישי היה מצומצם ,שוב לאור מזג האויר נשארו מעט משתתפים בבאר שבע .המפגש ביום
שישי אף הוא היה מצומצם .האירוח של העיר באר שבע היה מעולה– המיקום ,הכיבוד ,הצגת
נושאי התכנון וארגון הסיורים שאומנם סבלו ממזג האויר הקיצוני ,אבל הציגו עשיה רבה בעיר.
מושבי המליאה היו מעניינים כולל המרצה מחו"ל ופנל הדיונים אחר הצהריים ,הוחלט לבחון
לכנסים נוספים אפשרות הזמנת מרצה מוביל מהארץ.
בחירת המסלולים הנושאיים להרצאות בכנס הייתה מוצלחת ,אולם הוחלט כי ועדת הכנס היא
שצריכה לקבוע את ההרצאות המשתתפות ואת סדר ההצגה .ראשי המסלולים יכולים להשתלב
לאחר קביעת סדר ההרצאות.
לאור ריבוי ההרצאות והרגשת הגודש של התכנים המוצעים ,הועלתה השאלה אם ראוי לפצל את
הרצאות הכנס ליומיים על מנת לאפשר למשתתפים רבים יותר להיחשף לתכני הכנס .ועדת הכנס
הבאה תידרש להחליט אם לשמור על מבנה הכנסים המקובל בארבע השנים האחרונות או לשנותו.
הוצע לשקול אפשרות של כנס שנמשך יום אחד ולוותר על מושב מליאה אחד לטובת מושבי
הרצאות מקבילים.
מתוכנן מאגר  P.D.Fלהרצאות הכנס שתופצנה בצורת דיסקט למשתתפים ותכללנה בספריה של
אתר האיגוד .רחל קטושבסקי ונורית ידאגו להעברת החומרים למיכל מזכירת האיגוד .לכנס הבא
נבקש שליחת חומרים מוקדם על מנת שנוכל לכללם הדיסקט ולחלקם למשתתפים .כמו כן הוצע
ל שקול לבקש מהמשתתפים תיאור הרצאתם בשנים שלושה עמודים והוצאת פרסום מסודר מפורט
יותר מהמופיע בחוברת הכנס.
הוצע לערוך סקר בין חברי האיגוד לקבלת משוב מהכנס – שביעות רצון מהתכנים ,העדפות
ושינויים אפשריים בעבר הפצנו שאלון סקר ,מיכל מזכירת האיגוד תעבירו לחברים לעדכון
ולהפצה.
הוצע לחשוב על חלוקת פרסים באחד ממושבי היום ולא בערב כאשר הנוכחות מצומצמת.
הוצע לשקול מיקומים נוספים לכנסים אם כי צויין כי השיתוף עם האוניברסיטה מקנה יוקרה
לכנס ,מאפשר שימוש במתקנים ועזרה משמעותית בארגון.
לכנס הבא יש לשקול הרחבה ניכרת של נושא הפרסום ,הפצת נושאי הכנס וגיוס החסויות.
 .4פנקס המתכננים -הוחלט לדחות את נושא הדיון בפנקס המתכננים ,ברישום חברים ובעדכונים
לתקנון ,לישיבה מיוחדת שתוקדש לנושאים אלה.
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 .1תגובו ת האיגוד להצעות לעדכון תמ"א  -18הוחלט לקיים דיון נפרד בנושא ולהזמין את ערן
פיטלסון שהעלה את הנושא לדיון.
 .2שינוי תקנות להגנה על עצים -הוחלט שהאיגוד יכין נייר עמדה עצמאי בו יציג את השגותיו לגבי
העדכון המוצע ,גיא קב ונקי יכין טיוטה להפצה לחברי הועד לפני העברתה לשר הפנים.
 .1שתוף פעולה עם גלריה זהזהזה -ערב העיון הבא יעסוק בתוכניות המתאר של בת-ים ובני-ברק
אחראית :תמי גבריאלי
 .6שישי עירוני -הוחלט לדחות את הסיור הקרוב לאשדוד עקב מיעוט נרשמים.
 ..סיור שיקום מחצבות -יש לתכנן את הסיור ,לקבוע מסלול ותאריך .אחראי :גידי ברסלר.
רשמה– עדנה לרמן יו"ר

______________________________________________________________________________________________

יו"ר :אדר' עדנה לרמן דוא"ל edna@lerman.co.il :טל 03-6959893 :פקס03-6960299:
מזכירות :מיכל שגב דוא"לigudm1@gmail.com :
כתובת :איגוד המתכננים בישראל ,ת.ד 1111 .כוכב יאיר
אתר האיגודwww.aepi.org.il :

