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משתתפים:
יו"ר עדנה לרמן ,ס/יו"ר רחל קטושבסקי ,ס/יו"ר גיא קו ונקי ,ערן רזין ,תמי גבריאלי ,דודי גלור ,ברכה אור ,נילי
שחורי ,אדם קולמן  -ועדת ביקורת ,לבנה אלונים גזברית האיגוד.
כתבה :עדנה לרמן
סיכומים:
 .1הדו"ח הכספי והמילולי של האיגוד לשנת  -2012הדו"ח הופץ לחברי הועד במייל ואושר פה אחד .לאחר
אישור ועדת הביקורת הדו"ח יועבר לאישור האסיפה הכללית באינטרנט.
 .2דו"ח ועדת ביקורת לשנת  -2012הועדה נקראת להגיש את הדו"ח בהקדם.
 .3הכנס השנתי -ועדת הכנס מסרה כי הכנס יתקיים בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים
המחלקה לגיאוגרפיה ,בתאריך  , 20,21-2-2014כמו כן יהיה שתוף פעולה עם בצלאל אשר ישתתפו ביום
השני של הכנס ובאירגון סדנא מקדימה .מוצע אירוע ערב במוזיאון ישראל ,יבחנו נושאי הכנס ,סדר
היום ,והזמנת מרצים מחו"ל ומהארץ.
 .4שולחן עגול עם נציגי האקדמיה -מארגן ערן רזין .נבחנים שני תאריכים  4.6 :ן .2.7 -ערן מתאם עם
המשתתפים ויודיע על התאריך .האיגוד יזמין חדר מתאים המרכז של א"י יפה.
 .5הועדה לקביעת אמות מידה לקבלת חברים לאיגוד -רחל דווחה על פעילות הועדה .באופן עקרוני
הועדה תומכת בפתיחת תנאי הקבלה לאיגוד והרחבת מעגל המצטרפים .א .למסיימי לימוד
באוניברסיטאות בתנאי שלמדו מספר קורסים מחייבים במקצועות תכנון וחלקם קורסי ליבה .ב .קבלת
חברים על סמך ניסיון מקצועי – ידרש ניסיון מקצועי של שנתיים בעבודה על פרויקטים בתחום
התכנון .ג .במעמד סטודנט – יוכל להתקבל כל הלומד במוסד אקדמי המקיים לימודי תכנון ,קבלתו
כחבר מלא תבחן עם סיום הלימודים בהתאם לתוכנית הלימודים .הועדה מגבשת הצעה מפורטת.
 .6ביטוח מקצועי למתכננים -תבחנה הצעות ואפשרויות עם חברות ביטוח מקצועי.
 .7במת שיח -האיגוד מחליט להרחיב את פעילותו ולקדם יזום "במת שיח" אשר תעסוק בנושאי תכנון
אקטואליים ותפנה לחברי האיגוד ולקהל מקצועי .הוחלט על ועדה לקידום במת השיח אשר ימנו
עליה :עדנה לרמן ,נילי שחורי ,תמי גבריאלי ,רחל קטושבסקי .הועלו הצעות למספר נושאי דיון .הועדה
תציג לועד תוכנית פעולה.
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 .8תמ"א  -1אגף התכנון במשרד הפנים פנה לאיגוד לארגן מפגש להצגת החשיבה והקידום של תמ"א1
לקהל מקצועי ונציגי האיגודים .הוחלט להענות לפניה ולארגן את הצגת התוכנית במסגרת מפגש ראשון
של "במת שיח" .התאריך תואם ל 30.5.2013-בערב בא"י יפה  .הודעות תצאנה לאירגונים המקצועיים
ותפורסמנה במידעון.
 .9השתתפות במימון פעילות אירגון קבוצת השימור -האיגוד התבקש לתמוך כספית במימון התארגנות
הקבוצה .הוחלט כי איגוד המתכננים הוא אירגון חברים המממן בעצמו את פעילותו ולכן אינו יכול
למממן פעילות של גורמים נוספים.
 .10ארכיון האיגוד -נדרש לעבור ולמיין את החומרים שבצטברו ולקבוע מדיניות שימור חומרים ומסמכים.
הוחלט לפנות למיכל ]לאחר תקופת לידה והחלמה[ באם ברצונה להיות אחראית על הפעולה במסגרת
שעות נוספות ולהעזר במידת הצורך בעובד/סטודנט נוסף.
 .11החלפת יו"ר ועדת קבלה -לאור פנייתו של היו"ר היוצא ברוך קיפניס למצוא לו מחליף בהקדם ,הוחלט
לפנות לחברי הועדה על מנת למנות מתוכם מחליף/ה .הוצע לפנות לשלומית שער .כמו כן עלה הצורך
למנות חבר/ה נוסף ,הוצע לפנות לשולמית דוטן.
 .12הרפורמה בתכנון -האיגוד ממשיך לעקוב אחר שינויים והתקדמות ההצעות לרפורמה ומבקש מאשר
כהנא לנסח את תגובותיו של האיגוד להצעות המעודכנות.
האיגוד מברך את מזכירת האיגוד לרגל לידתה ומאחל לה כל טוב והנאה רבה עם הרחבת המשפחה.
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