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סיכומים:
 .1סיכום הכנס השנתי  -2013התגובות על הכנס היו טובות מאוד .עלו שאלות היקף המושבים המקבילים
והחלוקה בין מושבי הבוקר ואחה"צ .לקראת הכנס הבא ידונו נושאים אלו .נידונה האפשרות למיקוד
נושא הכנס.

 .2התארגנות לכנס האיגוד  -2014ערן הודיע בשם המכון ללימודים עירוניים ואזוריים באונ' העברית
בירושלים על נכונותם לארח את הכנס השנתי בשנת  .2014עדנה דיווחה על נכונות ראשונית הן מצד
נציגי עיריית ירושלים והן מצד נציגי בצלאל להשתתף בכנס .חברי ועדת הכנס :ערן רזין ונציגים נוספים
מהאונ' העברית .מהאיגוד ימשיכו רחל קטושבסקי עדנה לרמן ותמי גבריאלי ויצטרף גם דודי גלור.
האיגוד יפנה לבצלאל למח' לעיצוב עירוני לצירוף אדם מטעמם לועדת הכנס וכן יצור קשר עם עיריית
ירושלים .ישיבת ועדת הכנס הראשונה תתקיים לאחר הפסח .תאריך מוצע לכנס 13-14.2.14 :יש לבדוק
את התאריך מול מס' גורמים.
 .3שולחן עגול בנושא דיוריות -הוחלט לקיים שולחן עגול בנושא דיוריות ביום חמישי ה 18.4.13 -בשעה
 18:00בישראל יפה .מיכל תדאג להזמנת החדר .ברכה תעביר רשימה של אלו שהגיבו למייל בנושא
וישלח אליהם זימון .בנוסף יוזמנו חברי איגוד המעוניינים בכך.
 .4שולחן עגול עם נציגי האקדמיה -ערן יפנה לטכניון ולאונ' בן גוריון על מנת לתאם מועד לפגישה .מועד
מוצע9.6.13 -
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 .5נציג האיגוד במפגש הקמת פורום מבא"ת -ברכה אור תיצג את האיגוד במפגש .מיכל תפנה לעו"ד אשר
כהנא לבדוק האם יש מניעה כי גם אדם קולמן ,חבר ועדת ביקורת ,ייצג את האיגוד במפגש זה.
 .6תגובה למכרז של חברת "תחנות יצור חשמל חדשות" -בתנאי המכרז של הפרויקט החברה קבעה כי
מנהל הפרויקט צריך להיות מהנדס חשמל רשום .להצעתו של עו"ד אשר כהנא ישלח מכתב המתריע כי
מכרז זה צריך להיות פתוח גם למתכננים.
 .7פניית מנהל התכנון להשתתפות במפגש בנושא תמ"א  -1עדנה תמי וברכה תייצגנה את האיגוד במפגש
זה.
 .8ביטוח מקצועי למתכננים -האיגוד יוציא לחברים קול קורא ובו פניה להתנדבות בטיפול קידום פוליסת
ביטוח מקצועי למתכננים מול חברת הביטוח שפי.
 .9המשך פעילות האיגוד בנושא עירוניות -עדנה רחל ותמי תסכמנה את הסדנה ותעברנה את החומרים
לידיעת חברי הועד והמשתתפים בסדנה .החומר יפורסם באתר האיגוד ויוחלט על כיווני המשך
אפשריים .תיקבע פגישה בשיתוף אמילי סילברמן להמשך דיון ביוזמה לעירוניות משגשגת.
 .10ארועי האיגוד:
•

 8.3.13סיור משותף עם איקומוס ישראל בתל מגידו

•

 18.4.13שולחן עגול בנושא הדיוריות -ברכה תנסח מחדש את סיכום הנושא ותישלח לאלו
שהתעניינו יחד עם הזמנה לשולחן עגול

•

 -9.6.13שולחן עגול עם נציגי האקדמיות המלמדות תכנון בנושא שיתוף פעולה וקידום מעמד
התכנון והמתכנן
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