איגוד המתכננים בישראל
رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION
פרוטוקול ישיבת ועד איגוד המתכננים מיום 17.5.16
נוכחים :יו"ר עדנה לרמן ,ס/יו"ר רחל קטושבסקי ,ס/יו"ר תמי גבריאלי ,ערן רזין ,נורית אלפסי ,גידי ברסלר,
איל פדר ,נציג הצעירים אחישלום אלמוג ועדת ביקורת :רינה דגני  ,חנה מורן ,דוברת האיגוד אורית נבו.
התנצלו :דני מורגנשטיין ,רני מנדלבאום
סכום ועיקרי דברים:
 .1השקת פנקס המתכננים -יערך במסגרת ערב חגיגי ב 7.7.16-בא"י יפה .עדנה סקרה את התקדמות
הפעילות
סוכם :סדר היום לארוע ההשקה:
פתיחה וארוח חגיגי -קפה וכבוד
הצגת פנקס המתכננים -עדנה לרמן
הצגת תהליך הקרדיטיזציה והתאום עם נציגי האוינברסיטאות -ערן רזין
חשיבות הפנקס והרישום בו ללימודי התכנון בארץ -נורית אלפסי
הרצאת אורח -תכנון ערים בסין
לבנה הגזברית תחליט על התפריט והתקציב לערב.
האירוע יהיה ללא תשלום אולם יש להירשם מראש.
רחל קטושבסקי תבדוק שינויים נדרשים בתקנון .הודעה על השינויים תופץ לחברים לפני האירוע.
לאירוע יוזמנו חברי האיגוד ומתכננים נוספים ,כמו כן יוזמנו נציגי האקדמיות בהם קיימים לימודי
תכנון ,נציגי מנהל התכנון ,נציגי משרדי ממשלה רלוונטיים ,נציגי השלטון המקומי ,חברי ארגונים
מקצועיים נוספים.
יוזמנו לשאת ברכות :בינת שורץ -ראש מנהל התכנון ,נציג ארגון השלטון המקומי ,אבנר אקרמן יו"ר
איגוד מהנדסי ערים.
נייר מסכם המציג את עקרונות הפנקס יוכן על בסיס הטיוטה שהוצגה בישיבה ,יופץ לחברים בשבוע
הקרוב ויצורף להזמנה ולפרסום -אחריות אייל
פרסום הערב -אורית נבו תכין אסטרטגיה לקידום ופרסום הפנקס ,ופרסום ערב העיון .תוכן הזמנה
מעוצבת [אחריות אורית] ויפורסם במידעון האיגוד ,המידעונים של ארגונים נוספים ובערוצי קשר
נוספים.
ועדת הרישום בפנקס המתכננים בראשות נורית אלפסי תגבש מסמך מפורט לדרכי ניהולו של הפנקס,
הפצתו והשימוש בו .הנייר יופץ ויוצג לחברים בערב העיון.
 .2ועדת לימודי הליבה -בחודש הקרוב ועדת לימודי הליבה בראשות ערן רזין ,תתכנס ותסכם את נושא
הבחינה של מסלולי לימוד באקדמיות השונות ואת אפשרות רישומם בפנקס המתכננים .ערן דווח כי
התקבלו תכניות הלימוד מהמוסדות השונים ,תידרשנה שתי פגישות לסכום [פגישה נקבעה ל.]29.5.16
המסקנות יפורסמו ויוצגו על ידי ערן בערב השקת פנקס המתכננים ב. 7.7.16-
הוחלט כי לא יהיה כרטיס לרשומים בפנקס .הועדה תבחן דרכי רישום חלופיות.
 .3שדרוג אתר אינטרנט והמידעון  -דווח ע"י אייל ואורית כי נערכה בחינה של אפשרויות שונות לשדרוג
האתר והמידעון בהתאם לספציפיקציות שהתבקשו .הובהר כי יש יתרונות רבים לעבודה עם אותו ספק.
התקבלה הצעה בסך של  8500ש"ח פלוס מע"מ מהספק הנוכחי.
סוכם :הצעת השדרוג של הספק הנוכחי מאושרת ,אייל ואורית ימשיכו ללוות את העבודה .טיוטות
תועברנה לאישור עדנה.
 .4הקלטות הר צאות וחומרים של האיגוד והעלאתם ליוטיוב -הועלו כמה אפשרויות
סוכם – אחישלום יבחן את האפשרויות ויציגן בישיבת הועד הקרובה.
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 .5שתוף פעולה עם אתר מדל"ן -הוצגו האפשרויות לשת"פ ונערך דיון ,הוחלט בשלב זה לדחות את
ההצעות עד לקבלת הצעה מחודשת  .אחראית אורית נבו
 .6פעילות משותפת עם גלריה זהזהזה – תמי גבריאלי הציגה את האפשרויות וההצעות שקודמו בשיח
עם נדב.
סוכם  -יערך ערב עיון ב  16.6.16בגלריה אשר יעסוק בשני ישובים ערבים העוברים תכנון מתארי:
סחנין ואום אל פחם .אחישלום יעזור בארגון הערב.
תערך פגישה מיוחדת לנושא המשך שיתוף פעולה עם גלריה זהזהזה ,תמי תתאם את המפגש.
 .7שישי עירוני – גידי ברסלר הציע שני נושאים לסיור והרצאה:
נמל אשדוד והעיר אשדוד
שישי כפרי בשתוף האחוד החקלאי
סוכם – יש לקדם את שני המפגשים כאשר הראשון שיקודם יתקיים בחודש ספטמבר.
מפגש הועד הבא יתקיים ביום  14.6.16ויתחיל בשעה שבע לאור בקשה מיוחדת לאפשר לרני להשתתף .לפני
המפגש תתקיים פגישה ראשונה של ועדת הכנס השנתי.
רשמה  :עדנה לרמן
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