איגוד המתכננים בישראל
رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION
Igud-m-6-11
18.7.11
סיכום ישיבת ועד איגוד המתכננים בישראל )ע.ר  (580059004מיום 17.7.11
משתתפים:
עמוס ברנדייס ,עדנה לרמן ,לבנה אלונים ,גיא קב -ונקי ,רחל קטושבסקי ,נירה סידי ,ערן רזין ,ברכה אור
סיכומים:
 .1דיווח כספי -הועבר ע"י לבנה במייל לפני הישיבה .אין הערות.
 .2תשלום דמי חבר -מיכל העבירה דו"ח מעודכן .ימשכו מאמצי הגביה .הועברה פניה לדורון דרוקמן
בבקשה להפיץ לכל חברי מנהל התכנון ועובדי הלשכות המחוזיות קריאה להצטרפות לאיגוד המתכננים
וכן הודעה על כך שמשרד הפנים מחזיר את דמי החבר באיגוד לעובדיו.
לקראת אוקטובר לבנה ועמוס יכינו הצעה לקביעת הנחות בדמי החבר בתשלום מוקדם ומועד שעד
אליו יש לשלם בכל שנה.
 .3קשר עם ארגונים בחו"ל-
א.
ב.
ג.
ד.

השבוע עלה לאויר אתר האינטרנט של האיגוד באנגלית לשם חיזוק הקשר עם ארגונים מחו"ל.
מיכל תוציא על כך הודעה לכל חברי האיגוד.
רחל תוציא פניה באמצעות מיכל לכל חברי האיגוד לשלוח חומר באנגלית לשם שילובו בחלק
של אתר האינטרנט באנגלית.
רחל ונירה הכינו טבלה המרכזת שמות של ארגוני מתכננים בחו"ל עם פרטי הקשר .הטבלה
תופץ לחברי האיגוד עם בקשה לתוספת אינפורמציה.
רחל תעביר במייל את נוסח הפניה לארגונים מחו"ל להערות חברי הועד תוך מס' ימים ולאחר
מכן יופץ לארגונים.

 .4היערכות לכנס השנתי  -2012התקיימה ישיבה של ועדת הכנס לפני ישיבת הועד .עדנה ,יו"ר ועדת
הכנס ,מדווחת:
שמאי אסיף ,נציג הטכניון השתתף בישיבה .סוכם על התארגנות משותפת ומינוי אחראי בטכניון
לפעילות השוטפת .שמאי יבחן את האמצעים העומדים לרשות הכנס בטכניון ,את אפשרות השתתפות
הטכניון בהוצאות הכנס ויאשר את התאריך המוצע ) .(1-2.3.12תערך פניה מחודשת לאריאל וטרמן לגבי
אפשרות מימוש סדנת תכנון לפני הכנס בהשתתפות עיריית חיפה ובמימונה החלקי .כמו כן תיבחן
אפשרות גיוס תורמים נוספים למימוש הסדנא .נקבעה ישיבת הועדה הבאה ל .1.9.11 -עד לתאריך זה
תסוכם הפנייה הראשונה לקבלת מאמרים ולהשתתפות בתחרות פרסי הסטודנטים .שמאי יבחן
השתתפות מרצה מחו"ל שהומלץ על ידו ,במטרה לסכם ולאפשר הזמנתו עד סוף אוגוסט.
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 .5ניוזלטר -לאחר שהתקבלו מכל החברים הצעות לשמות לניוזלטר ,נשלחו  13שמות לבחירתם של חברי
האיגוד .השם הנבחר הוא "מה בתכנון" .להלן התוצאות המלאות:
שם מוצע
מה בתכנון
תכנונט
מאמ"י – מידעון איגוד מתכננים
ישראלי
תכנודע
תכנונון
Planews
תכנודעון
פלנט
מת"י – מתכננים תכנון ישראלי
פלטפורמה לתכנון
פלטפורמה למתכננים
מידענון
פרוגראמה
תכנוידע

סה"כ
88
72
43
33
32
28
25
23
16
11
10
8
7
6

עדנה עובדת מול החברה המפתחת את אתר האינטרנט של האיגוד על עיצוב הניוזלטר החדש .לישיבה
הבאה עדנה ומיכל תגשנה מודל לדוגמא.
 .6חוק הוד"לים והרפורמה בתכנון -עמוס דיווח.
 .7ועדת ברנע -התפרסמה הודעה בעיתון של הועדה שאמורה להציג את נושא החסמים במערכת התכנון.
איגוד המתכננים יקיים ב 25.7.11 -שולחן עגול בנושא זה ולאחר מכן יגיש נייר עמדה לועדה.
 .8התקן החדש לבניה ירוקה )אורחת :נועה תמרי( -נועה תמרי ,נציגת האיגוד במועצה הישראלית לבניה
ירוקה מדווחת על פעילות המועצה ועל התקן החדש שהושק לאחרונה .תעבירו למיכל לצורך הפצה
לחברי האיגוד והכנסתו לאתר האינטרנט .נועה מציעה לקיים פעילות לחשיפת חברי האיגוד לתקן
החדש .מציעה לערוך שישי עירוני הכולל הרצאה בנושא התקן +סיור בפרויקט שהוסמך .אפשרויות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

בנק לאומי ברח' רוטשילד ,ת"א
שכונת חלומות כרכור
בניין אינטל בחיפה
השכונה הירוקה ביבנה
כפר סבא -לבנה תברר אפשרות לשישי עירוני בכפר -סבא בדגש על נושא הבניה הירוקה
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 .9קשר עם האקדמיה-
א .ערן הכין רשימה של ארגונים וכנסים בינ"ל בנושאי תכנון .יעביר קישורים לכנסים רלוונטים
למיכל לצורך פרסום ב"מה בתכנון".
ב .ערן הציג הצעה להצגת הפעילות אצל מעסיקים פוטנציאלים בשוק הפרטי והציבורי בפני
סטודנטים ,כדי לחזק את הקשר בין הפרקטיקה והאקדמיה ולעזור לסטודנטים להבין טוב יותר
את העבודה בשוק ואת המצופה מהם .מוצע שמושב אחד או יותר מסוג זה ישולבו בכנס
השנתי הקרוב.
 .10כנס שימור שנתי -גיא הציג פניה של פורום מקצועי שמבקש לארגן כנס שימור שנתי /דו שנתי .כנס
ראשון צפוי בנובמבר  .2012הועד מברך וממנה את גיא להיות נציג האיגוד בועדת ההיגוי.
 .11כנס ערי ידע בחולון -עמוס מדווח על כנס ערי ידע שיערך בחולון ב 14-17 -בנובמבר .היתה פניה של
מארגני הכנס למתן חסות של האיגוד .הנושא יבדק לאחר שתועבר הצעה של מארגני הכנס .כמו כן
תינתן הנחה של  10%לחברי האיגוד.
 .12שישי עירוני בחולון -עדנה מדווחת על קידום היוזמה .עיריית חולון הציעה תוכנית ונקבע תאריך:
 .23.9.11העירייה הציעה לערוך סיור מודרך ברכב שימומן ע"י האיגוד .הועד מאשר .לבנה ומיכל
תטפלנה בנושא.
 .13אירועי האיגוד -2011
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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