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פרוטוקול ישיבת ועד איגוד המתכננים )ע"ר  (580059004מיום 25.6.19
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א ס פה כללית  -האסיפה שתתכנס ב ,27.6.19 -תתבקש לאשר את התקנון )הכולל את כל השינויים שנעשו במהלך
השנים ואושרו באספות הכלליות( ,דו"ח וועדת ביקורת והדו"ח הכספי .כמו כן תוצג הפעילות של השנה
החולפת.
ערב "תח נה ס ופית״  -יתקיים לאחר האספה הכללית .עלה עניין הקושי ברישום לאירוע וכן קושי ברישום במחיר
חבר איגוד .סוכם כי לקראת האירוע הבא תיבדק חלופת רישום.
מ עמ ד המ תכנן -הוועד עודכן לגבי תחילת עבודתה של איילת עמיתי במחקר בינלאומי משווה בנושא פעילות של
איגודים מקצועיים של מתכננים והמעמד הסטטוטורי של מתכננים במדינות נבחרות ,בהתאם לסיכום בישיבה
הקודמת .אחריות – צוות מעמד המתכנן
ע רב י ע י ו ן ב ס פ ט מ ב ר  -דצ מ ב ר:
 12.9.19 oערב עיון בנושא תכנון לזקנה ,ביוזמת ורד סלומון ,אדריכלית ראשית של משהב"ש .ריכוז הערב
מטעם האיגוד :מיכל מיטרני וחנה מורן
 oערב פתיחת השנה -מוצע במתכונת דומה לערב שנערך באוקטובר  2018בביתן הלנה רובינשטיין .הנושא
המוצע -תכנון ואומנות :ערב בנושא גרפיטי בארגון ניר מועלם .מקום ייקבע בהמשך.
 oנובמבר או דצמבר -ערב בנושא תסקיר חברתי ,ביוזמת מירב אהרון גוטמן .ריכוז מטעם האיגוד :רינה
דגני.
תכנית שנתית לא ירועי השנה הבא ה -הכנה באחריות תמי ומיכל מיטרני תוך תאום עם צוות האירועים.
לקחים מאירועי השנה שעברה:
 oבזכות הפעילות של צוות האירועים של האיגוד קיימנו השנה אירוע בכל חודש.
 oיש לשפר את כל נושא הגרפיקה ,פרסום והפצה של האירועים.
 oיש חשיבות בהרשמה בתשלום מראש ,וזאת לאור הפער בין מספר הנרשמים למגיעים בפועל כאשר אין
דמי הרשמה.
 oהוצע לנסות ולהרחיב את אירועי האיגוד למקומות נוספים פרט לתל אביב .כצעד ראשון סוכם שרני
ורחל תארגנה ערב בבאר שבע.
 oיש לפעול לפי הנוהל שהכינה דניה לגבי כל הנדרש לאירוע.
הצוות הנוכחי ממשיך לשנה הבאה ויכלול את :תמי ורחל ,מיכל מ ,ניר ,שרון ,ועזרה מדניה בכל הקשור
לתקשורת ופרסום .לכל אירוע יהיה אחראי אחד.

 .6קידום ברשתות ח ברתיות  -דניה רחל ותמי נפגשו עם אנשי ניו מדיה .יגישו בשבוע הבא הצעה מודולרית עם
מרכיבים שונים לעבודת קידום במדיה חברתית.
 .7כנס ים -לאור אי השתתפותנו בכנס דה מרקר ,התחדד הצורך בריכוז רשימת אירועים וכנסים .אורית תכין בסיס
וחברי הועד יוסיפו אירועים .שרון תפנה לרשת המתכננים בשלטון המקומי שיוסיפו אירועים שהם מכירים וכך
גם אנשי האקדמיה .אחריות כוללת -אורית.
 .8ס יור מ קצועי לח ו״ל -תערך פגישה עם חברת אידאה לגבי אפשרות של סיור מקצועי לחו״ל .עולים רעיונות
לשותפים נוספים :הגר צור -הולנד ,אשר וטורי ,המועצה לבניה ירוקה.
 .9ועידת הא קלים -אורית מדווחת על אירוע של ארגון הגג ״חיים וסביבה״ במקביל לוועידת האקלים ,האיגוד
הוזמן להצטרף לוועדת ההיגוי ולוועדת התכנים .נציגות האיגוד יהיו רחל ,תמי ואורית  .אחריות  -אורית
 .10כנס  - 2020כנס  2019יצא ברווח הנמוך אי פעם ,היה מאוד קרוב להפסד בשל אופי הכנס ,לכן החליט הוועד כי
האירוע בשנה הבאה חייב להיות ללא עלות .האפשרויות הנבחנות כעת הן:
א .שדרות והמרחב הכפרי מסביבה .העירייה מאוד מעוניינת ,עולה שאלת הביטחון ,וכן שאלת
מקומות לינה.
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ב .אזור עמק יזרעאל ,עפולה ,נצרת והמרחב הכפרי סביבן ,כולל המגזר הערבי .עדיין אין הצעה קונקרטית
וחסות למימון.
סוכם להמשיך בשלב זה לבחון את האפשרויות בשדרות.
חברי ועדת הכנס  : 2020תמי ,רחל ,שרון  ,ערן ,רני ,אורית ,נורית ומיכל.
ישיבת הועד הבאה תתקיים ביום ג׳ ה16.7.19 -
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