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משתתפים:
עמוס ברנדייס ,עדנה לרמן ,לבנה אלונים ,גיא קב -ונקי ,רחל קטושבסקי ,נירה סידי ,ערן רזין ,ליטל ידין ,נילי
שחורי
סיכומים:
 .1דיווח כספי -הועבר ע"י לבנה במייל לפני הישיבה .אין הערות.
 .2תשלום דמי חבר -מיכל העבירה דיווח לפני הישיבה .מרבית החייבים דמי חבר שילמו .עמוס ימשיך
להוציא מכתבים אישיים לכל אלו שטרם שילמו דמי חבר.
הוכן מכתב פניה לעובדי לשכות התכנון המחוזיות ומנהל התכנון בקריאה להצטרף לאיגוד .רחל תבדוק
את הנוסח ומיכל תפיץ אותו לדורון עם מייל נלווה מעמוס בבקשה להפיצו לכל העובדים.
 .3קשר עם ארגונים בחו"ל -רחל ונירה הציגו הצעה לפיתוח הקשרים עם ארגונים מחו"ל ,עם מטרות,
שיתופי פעולה ודרכים להשגת המטרות .הועד מברך על התוכנית שהוצגה ומציע בנוסף:
א.
ב.
ג.
ד.

לדאוג שהאתר באנגלית יעלה בקרוב ויעודכן באופן שוטף -רחל תוציא קול קורא לחברי
האיגוד להגשת מאמרים שיועברו לפרופ' אלכסנדר וצוות הבטאון לצורך בקרה מקצועית.
המאמרים שיבחרו ע"י הועדה יועלו לאתר באנגלית.
האיגוד יבהיר שפיתוח הקשרים הבינלאומיים והאינפורמציה הניתנת הינה שרות לחברים אשר
יכולים לעשות בו שימוש ,אך האיגוד אינו אחראי לתכנים.
ערן יעביר באופן שוטף למיכל קישורים לכנסים וארועים בינלאומיים העשויים להיות
רלוונטים לחברי האיגוד .חברים נוספים שיש להם מידע אודות כנסים מעניינים בחו"ל יפנו
לערן באמצעות מיכל עם קישורים לארועים /כנסים אלו.
מידי מס' חודשים האיגוד ישלח לאיגודים איתם יתקיימו קשרים מכתב עם קישור לאתר כדי
להשאיר את האתר פעיל וחי .ליטל מתנדבת לרכז את נושא הניוזלטר ותציג דוגמא בישיבה
בחודש ספטמבר.

 .4היערכות לכנס השנתי  -2012התקיימה ישיבה של ועדת הכנס לפני ישיבת הועד .עדנה ,יו"ר ועדת
הכנס ,מדווחת:
התקבלה תשובה חיובית מהדיקן של הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון .הם מינו לאיש קשר את שמאי
אסיף .סוכם שנידע את שמאי בכל מה שסוכם עד עתה ומהישיבה הבאה הוא יצטרף לדיונים .הועלו
מס' הצעות למרצים מחו"ל וסוכם לו"ז משוער .תאריכים אפשריים כיום לקיום הכנס 1-2.3.12 :הועלה
נושא של קיום סדנת תכנון בינלאומית בשיתוף  ISOCARPלפני הכנס ,וסוכם שיעשה מאמץ לקבלת
מימון לסדנה.
 .5אות העיצוב בתכנון עירוני -עדנה מדווחת שמזה  6שנים מתקיים טקס לחלוקת האות בתחום
האדריכלות והעיצוב ,מטעם עמותה בשם זה שמאחוריה עומד היזם גיורא אוריין .עדנה שותפה ליוזמה
ולארגון לקיים אות דומה בנושא של תכנון עירוני כאשר הפניה תהיה לרשויות מקומיות ועיריות .מס'
עמותות וארגונים כבר הסכימו להשתתף ולשלוח נציג לחבר השופטים .לבקשת עדנה ,האיגוד מברך על
היוזמה ומחליט להיות שותף בנושא .עדנה מרכזת אותו מטעם האיגוד .כמו כן האיגוד מציע שבמסגרת
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 .6הרפורמה בתכנון -עמוס מעדכן כי התחדשו הדיונים בכנסת במתכונת מואצת -שני דיונים בשבוע ,עם
יו"ר ועדה חדש ,ח"כ אמנון כהן .האיגוד ממשיך להשתתף בכל הישיבות ולהציג עמדתו ,וכן להגיש מידי
שבוע נייר עמדה ביחס לסעיפים הנידונים.
 .7חוק הוד"לים -תזכיר הצעת החוק נשלח לכל חברי האיגוד .מס' חברים שלחו הערות והאיגוד הוציא
נייר עמדה מנומק לגבי החוק אשר נשלח למשרד ראש הממשלה ומשרד הפנים.
 .8קשר עם האקדמיה -ערן ואמילי יציגו הצעות להמשך ההתקדמות בנושא בישיבה הבאה .כמו כן יעלו
הצעות בנוגע למייל ששלח סטודנט בשם דן ברקוביץ בנושא זה) .הציע למצוא דרכים לחיזוק הקשר בין
האקדמיה לאיגוד בין היתר ע"י מפגשים של סטודנטים עם חברי איגוד במהלך הלימודים(.
 .9אירועי האיגוד -2011
א.
ב.
ג.
ד.

שישי עירוני במגזר הערבי -עדנה מדווחת כי הסיור היה מוצלח ומעניין מאוד.
ערב עיון בנושא תשתיות -מכיוון שלא מסתדר לקיימו בחודש יולי ומכיוון הכנס השנתי יעסוק
בנושא זה ,הועד מחליט לותר עליו.
ספטמבר -עדנה פועלת מול עיריית חולון למימוש שישי עירוני בחודש ספטמבר.
ערב עיון בנושא דיווח וסיכום רשמים מכנס  ISOCARPבסין -הנושא יבחן עם המשתתפים.
מיכל תבצע פניה למשתתפים.

ערבי עיון פוטנציאלים לאחרי החגים:
א .ערים בעולם
ב .קונפליקטים בתכנון ברטרוספקטיבה
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