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 .1ארועי האיגוד  -מיכל דיווחה על ההרשמה לסדנת ״שכונה 360״ ולערב למתכננים צעירים.
 .2ערב עיון בגלריית זהזהזה  -מיכל תוציא הודעה על אסיפה כללית אשר תערך לפני ערב העיון ותפנה
לניר לקבלת חומרים לפרסום הזמנה.
 .3מינוי נציגים בוועדות  -תמי מעדכנת כי האיגוד והתאחדות האדריכלים גיבשו רשימה משותפת של
מועמדים לוועדות אשר הוגשה למנהל התכנון.
 .4מעמד המתכנן  -כפי שנקבע מראש ,ישיבה זו תוקדש לדיון נרחב בנושא מעמד המתכנן על היבטיו
השונים ,לישיבה מצטרף עו״ד אשר כהנא.
גובש מסמך המסביר מהו מתכנן ערים והתקיימו מס׳ פגישות עם בעלי תפקידים כדי להציג להם את
הנושא )עיריית ירושלים ,עיריית ת״א( .טובי תעבור על רשימת בעלי התפקידים ותבדוק האם יש
מתנדבים מהוועד להמשיך בסדרת הפגישות.
אשר נתן הקדמה קצרה של ההיסטוריה של הסטטוטוריקה וייחוד הפעולות בתחום.

]רחל [1עם הערות :דיברנו שלא יהיה פרוט הליכים מציעה
גם לא לכתוב אופציות.

ערן ואשר סקרו בקצרה את מעמד המתכנן בארצות אחרות בהתבסס על הידע האישי שלהם.

] [TG2R1עם הערות :מסכימה – הסבה היא כדי לא לרמז
לאחרים על תכניותינו

סיכום:
.1האיגוד יערוך מחקר מסודר כדי להבין את המצב לאשורו במדינות שונות.
טובי תעזור במציאת חוקר/ת מתאים/ה אשר ירכז את החומר מהארגונים השונים ויערוך סקירה
השוואתית .יש להקדיש תקציב לנושא – .לבדיקה של גזברית האיגוד.
 .2טובי ,ערן ,נורית וניר יכתבו דף הנחיות כדי למקד את המחקר ואת התוצרים הנדרשים.
ישיבת הועד הבאה תתקיים ביום ג׳ ה18.6.19 -
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