איגוד המתכננים בישראל
رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

פרוטוקול ישיבת ועד איגוד המתכננים מיום 14.6.2016
נוכחים :יו"ר עדנה לרמן ,ס/יו"ר רחל קטושבסקי ,ס/יו"ר תמי גבריאלי ,ערן רזין ,נורית אלפסי ,גידי ברסלר ,איל
פדר ,נציגי הצעירים אחישלום אלמוג ,רני מנדלבאום
ועדת ביקורת :יו"ר דני מורגנשטרן ,רינה דגני  ,חנה מורן
דוברת האיגוד אורית נבו
סכום ועיקרי דברים:
השקת פנקס המתכננים -דווח על התקדמות ארגון ערב ההשקה החגיגי ב 7.7.16-בא"י יפה .אושרה השתתפותן
של בינת שורץ ראש מינהל התכנון ,ח"כ תמר זנדברג אש תשאנה דברים לכבוד הארוע.
סדר היום לארוע ההשקה:
 6.30 – 6.00פתיחה וארוח חגיגי –קפה וכבוד
6.45– 6.30
7.15 - 6.45
7.45 - 7.15
8.30 - 7.45

ברכות ח"כ תמר זנדברג
בינת שוורץ ראש מינהל התכנון
הצגת פנקס המתכננים – עדנה לרמן  -יו"ר האיגוד
בחינת לימודי הליבה  -פרופ .ערן רזין
חשיבות פנקס המתכננים ללימודי התכנון – דר .נורית אלפסי
הרצאת אורח – תכנון ערים בסין
פנל מתכננים צעירים  -תפקידו של המתכנן במציאות דינמית משתנה

אושר התקציב שהוצע ע"י לבנה הגזברית לתפריט לערב.
הארוע יהיה פתוח לכולם וללא תשלום אולם יש להרשם מראש.
תפקיד ועדת פנקס המתכננים– הועדה בוחנת את הפניות להרשמה לפנקס ומאשרת אותן בהתאם
לקריטריונים שגיבושו ע"י ועדת לימודי ליבה .מזכירות האיגוד מבצעת את הרישום בפועל ומתן התעודה.
הועדה דואגת להפצה ,פרסום והפעלת הפנקס בפורומים השונים .הועדה תדאג בשתוף עם ועדת לימודי ליבה,
לגבש רשימת מסמכים נדרשים לרישום בפנקס ותציע נוסח רישום אשר יאושר על ידי ועד האיגוד.
הועדה תדאג להפצת הפנקס בין הגורמים המתאימים [באמצעות המזכירות] ,תקדם ותעודד את השימוש בו.
תהיה הודעה מתגלגלת במידעון להרשמה לפנקס.
ועדת לימודי ליבה– ערן רזין סכם את עבודת ועדת לימודי הליבה והציג את מסקנותיה .נערכו שני מפגשים,
נשלחו בקשות הבהרה והתקבלו תשובות לאורן נבחנו העמידה בלימודי ליבה במוסדות השונים .מכתבים עם
תוצאות עבודת הועדה יופצו למוסדות.
רישום בפנקס -סוכם שהרישום יהיה באתר האיגוד [דף באתר] ותסופק תעודה לנרשמים .לא ינופק כרטיס.
הרישום יחודש מדי שנה עם תשלום דמי חבר באיגוד או דמי ניהול הפנקס .הועדה תגבש את נוהל הרישום
החוזר ותדאג להפעלתו עם מזכירת האיגוד .יערך מעקב אחר החברות והתשלום על ידי מיכל מזכירת האיגוד.
פרסום ערב ההשקה– מיכל מזכירת האיגוד תשלח הודעות אישיות לכל חברי האיגוד עם ההזמנה המעוצבת
ולרשימת תפוצה מורחבת .תהיה פניה אישית של חברי הועד למתכננים ואנשי אוניברסיטה העוסקים בתכנון
להשתתף הערב ההשקה .יופץ מנשר לסטודנטים בכל האוניברסיטאות המלמדות תכנון עם הסבר על הפנקס
וערב ההשקה.
יש להפיץ ברשויות המקומיות את דבר ערב ההשקה – נורית ומיכל
הוצע לקיים את הפתיחה על גג הירוק של מבנה א"י יפה .נדרשנו לתשלום משמעותי .דני מורגנשטרן יבדוק
אפשרויות.
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הזמנה מעוצבת לאירוע ההשקה תועבר לכל חברי הועד להפצה ,תשלח ע"י מיכל בתפוצה רחבה .תופץ ע"י
אורית ברשימת תפוצה רחבה בפייסבוק.
הכנס השנתי– דווח על התקדמות ארגון הכנס השנתי אשר יערך בפברואר  2017בחיפה.
עדנה דווחה על נכונותו של מהנדס העיר חיפה  -אריאל וטרמן ,לקחת חלק ולתמוך בכנס ועל הצעתו לקיים את
הכנס בנמל חיפה בהנגאר המחודש .תמי הציעה לבדוק אפשרות קיום הכנס בהדר הכרמל באזור בי"ס בוסמת
ולב הדר או בשוק תלפיות הישן .יערך סיור לבחינת שני האתרים ואפשרות קיום הכנס במקומות אלה .עדנה
מקדמת את הסיור בנמל .תמי מקדמת את הסיור בהדר הכרמל.
הודגש הצורך לקדם חסויות לכנס כבר משלב זה .אורית תבחן אפשרויות בשיתוף עם מוני.
יי צוג האיגוד בפורומים שונים– תמי הציגה הצעה בכתב לאפשר ייצוג מסודר ע"י חברים תמורת תשלום אשר
ישתתפו בישיבות ויציגו את עמדות האיגוד בפורומים כגון בכנסת בועדות שונות ועוד .נערך דיון רחב .
סוכם– לאור משאביו המצומצמים של האיגוד וכן מהיותו מייצג את כל חבריו ולכן גם מגוון דעות רחב יש
להזהר הן בהבעת עמדות והן במימון נציגים בפורומים שונים .אין מקום לאישור תקציב להשתתפות וייצוג
האיגוד ,כל נושא יבחן לגופו ויוקצה ,במידה ויוחלט על כך ,תקציב מיוחד כדוגמת אישור יצוג האיגוד בשכר
בנושא עתירה למינוי נציגים למועצה הארצית ,נושאים החשובים לביצור מעמד המתכננים וכו'
פעילות משותפת עם גלריה זהזהזה – הערב הקרוב יוקדש לתוכניות המתאר של אום אל פחם ושל סכנין,
בארגון תמי גבריאלי עם נדב.
תערך פגישה מיוחדת לנושא המשך שיתוף פעולה עם גלריה זהזהזה ,תמי תתאם את המפגש.
שדרוג האתר והמידעון -לא היתה התקדמות מאחר והחברת לא התחילה לעבוד .יש לבדוק מצב הדברים
ולקדם את נושא השדרוג .אחריות אייל ,מיכל ואורית.
קוד אתי לאיגוד המתכננים– עדנה העלתה את הצעת ולרי ברכיה לגיבוש קוד אתי לאיגוד .הוחלט לבחון את
התהליך המוצע ולקדם.
מפגש הועד הבא יתקיים ביום  12.7.16ויתחיל בשעה שבע לאור בקשה מיוחדת לאפשר לרני להשתתף .לפני
המפגש תתקיים פגישה של ועדת הכנס השנתי.
רשמה  :עדנה לרמן
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