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עדכון תמ"א  -54נ ייר עמדה של איגוד המתכננים -עדנה דווחה על הגשת נייר העמדה [הופץ לחברי
הועד ולחברי האיגוד] 1התקיימה ישיבת מועצה ארצית בנושא עדכון תמ"א  ,54לאור התנגדות גורמים
רבים -השלטון המקומי ,הירוקים ,חלק ממשרדי ממשלה והאיגודים המקצועיים כולל עמותת
האדריכלים ואיגוד המתכננים החליטה מועצה לדחות את התיקונים שהוצעו לתמ"א בהתאם לעמדתנו1
קידום שתוף פעולה עם האקדמיה -ערן דווח על הישיבה האחרונה של הועדה בראשותו ,התקבלו
שינויים מינוריים בהגדרת לימודי הליבה המתחייבים לצורך הגדרת לימודי התכנון ,נקבע מועד לישיבה
מסכמת1
רישום בפנקס המתכננים -הודגשה חשיבות קידומו של פנקס המתכננים ככלי לרישום עצמי 1חנה מורן
ודני מורגנשטיין אחראים לריכוז החומרים הקיימים ולהצגתם בישיבה הבאה כרקע לדיון בנושא איך
נכון לקדם את הפנקס1
הכנס השנתי -עדנה הציגה את עיקרי הדיונים בועדת הכנס על נושאי הכנס ,הרצאות מוזמנות
וההצעות לדיונים במליא ה 1אושרה ההצעה להזמין את הסופר דויד גרוסמן [בתשלום] להרצאה בערב
הקשורה לנושא הכנס1
סדנא מקדימה של הטכניון  -אושרה הצעתם של הטכניון להשתתפות האיגוד בסדנא מקדימה שמארגן
הטכניון ושתערך מספר ימים לפני הכנס וכן לדיון במושב שיעסוק בנושא המוצע על ידם כולל הרצאת
פתיחה של רחל אלתרמן והצגת סכום הסדנא1
ערבי עיון בשתוף עם גלריה זהזהזה – תמי הציגה את שתוף הפעולה עם הגלריה 1תתקיים סדרה של
ערבי עיון על תכניות מתאר עירוניות 1הערב הראשון יתקיים ב  ,951.01.5-יום חמישי לאחר סוכות1
הערב הראשון יעסוק בתוכניות המתאר של חיפה ובאר שבע 1הערב הבא מתוכנן לחודש דצמבר1
שישי עירוני -גידי מקדם מפגש שישי עירוני בראשון לציון יחד עם אדריכלית העיר ורד סלומון להצגת
דילמות תכנוניות המעסיקות את העיר ותוכנית המתאר המקודמת 1הסיור מתוכנן לחודש נובמבר1
מוצע לקדם גם אירוע יום שישי בנושא שביל סובב כנרת -גידי יבדוק את הנושא ומועדים אפשריים1
אות יקיר התכנון -הוצע שבראש הועדה לאות יקיר התכנון ונאמן האיגוד יעמוד פרופ אלי שטרן
והחברים יהיו מתכנן גיא קב-ונקי ופרופ' ערן רזין1
פרסי סטודנטים -נקבע מבנה חברי ועדות שיפוט פרסי עבודות סטודנטים 1לעבודות מחקר -ערן רזין,
נילי שחורי ,אמילי סילברמן ,דניאל אורנשטיין 1לעבודות תכנון -עדנה לרמן ,תמי גבריאלי ,נורית אלפסי1
ערב עיון -שינוי  .0.לחוק התכנון והבניה -גיא קב -ונקי בשיתוף עם משרד הפנים יארגן ערב עיון
בנושא השינוי1
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