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פרוטוקול ישיבת ועד איגוד המתכננים )ע"ר  (580059004מיום 2.4.19
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• ב 23.5.19 -יתקיים ערב למתכננים צעירים במאז״ה  .9הערב הוא יוזמה משותפת של האיגוד ושל
פורום מתכננים צעירים .ההרשמה לערב זה היא ללא עלות -מיכל תדאג לנושא.
• סדנת שכונה  360תתקיים במהלך חודש מאי בשיתוף המועצה לבניה ירוקה .מיכל מטרני תבדוק
מול רינה תאריכים אפשריים לקיום הסדנה במשרדי חברת גיאוקרטוגרפיה.
• ניר הציע  3אירועים עתידיים בכוונה לקיים אחד מהם במהלך חודש יוני )ככל הנראה :(27.6.19
 oהקרנת סרט תיעודי בנושא התחנה המרכזית
 oהקרנת הסרט התיעודי ״המדריך לג׳נטריפיקציה״ ,נבחנת אפשרות לשת״פ עם עזרה וביצרון
 oערב בנושא ציורי קיר בשיתוף אחת הדוקטורנטיות של ניר
ניר יבדוק אפשרות לקיים את הערב בשלוחת הטכניון בשרונה ,במידה וזה לא יתאפשר ,יצור קשר עם
גלריית זהזהזה.
• רינה מציעה לקיים בחודש יולי ערב עיון בנושא התחדשות עירונית /שימושים מעורבים .לאחר
דיון קצר הוסכם כי הנושא השני אטרקטיבי יותר ,רינה תבדוק באיזה תאריך ניתן לקיים את הערב
בחברת גיאוקרטוגרפיה )עם העדפה ל(18.7.19 -
 .2נציגים מקצועיים בועדות התכנון  -עד כה הוגשו מספר מועמדויות בהמשך לקול הקורא שיצא .מיכל
תוציא תזכורת לכל חברי האיגוד .בהמשך יבחרו מועמדים ותגובש רשימה מומלצת למנהל התכנון יחד
עם התאחדות האדריכלים.
 .3מעמד המתכנן  -הוחלט כי ישיבת הועד של חודש מאי תוקדש כולה לדיון בנושא .מיכל תזמין את עו״ד
אשר כהנא לדיון.
 .4גביית דמי חבר  - 2019מיכל עדכנה לגבי מצב תשלום דמי החבר .עד עתה שילמו  40%מחברי האיגוד.
הוחלט כי מיכל תשלח מכתבי תזכורת לאותם חברים שטרם שילמו.
 .5סיכום כנס  - 2019לישיבה מצטרפים רן אקסטרמן ,נציג עיריית באר שבע בכנס וכן אבישג טביב,
מפיקת הכנס:
• רחל סקרה את ממצאי משוב הכנס אשר דניה ריכזה .באופן כללי ניתן לומר שהתגובות טובות
מאוד ושהפידבקים שהתקבלו בסקר וכן בע״פ היו חיוביים.
• המליאה המרכזית היא החלק הפחות מוצלח של הכנס -צריך לחשוב איך ניתן לקיים אותה
בשינויים מסויימים.
• התקיים דיון על פורמטים מגוונים במושבים המקבילים -בנוסף להרצאות לשלב פאנלים ,שולחנות
עגולים ,הקרנת סרטים וכד׳.
אבישג המפיקה ציינה כמה נושאים שכדאי לטפל בהם בהתארגנות לכנס הבא:
• הגדלת כמות הסדרנים
• גרפיקה -החלטה על אחראי אחד שעובד מול הגרפיקאית ומול המפיקה וכן הקדמת לוחות הזמנים
של הפקת התוצרים כדי לא להגיע לרגע האחרון
• הדפסות -בהמשך לגרפיקה ,לא להמתין לרגע האחרון
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סיגל הגזברית סקרה את מאזן הכנס ,ישנן כמה הוצאות שצריך להוסיף אולם באופן כללי ניתן לומר
שהכנס יצא ברווח של  80-90אלף ש״ח .סיגל תכין את המאזן הסופי ותעביר לחברי הועד.
התקיים דיון בענייני הפקה ,לוגיסטיקה וארגון ,וכן בנוגע לפרסום של הכנס וסיקור עיתונאי .הוחלט
שחברי ועדת הכנס הבאה יקיימו דיון מעמיק יותר בנושא.
 . 6הכנס השנתי  - 2020מיכל הציגה את האפשרויות לאירוח הכנס:
•
•
•
•

כנס במרחב הכפרי שיתקיים במ.א יזרעאל או מ.א גליל עליון
כנס במטה יהודה
כנס ברחובות בשיתוף החברה לפיתוח רחובות
בתל אביב )שהיא העיר הבאה בסבב הערים בה הכנס אמור להתקיים(

תמי ורחל תיפגשנה עם נציגי העירייה ולאחר מכן יתקיים דיון בוועדת הכנס לקביעת מיקום הכנס
ומועדו.
הוסכם כי יש לקבל החלטה בהקדם -השנה אנו מעוניינים להוציא ״שמור את התאריך״ עוד בקיץ וכן
להפיץ את הקול הקורא לפני חגי תשרי.

ישיבת הועד הבאה תתקיים ביום ג׳ ה14.5.19 -
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