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סיכומים:
 .1דו"חות כספיים -הדו"ח הכספי המילולי הופץ לועד ואושר ע"י ועדת הביקורת היוצאת והנכנסת .הדו"ח
הכספי והמילולי יועברו לאישור האסיפה הכללית בהצבעה אלקטרונית ויוגשו לרשם העמותות.

 .2נוהל קבלת סטודנטים לאיגוד -בהמשך לבקשתה של רחל אלתרמן לדיון בנושא ובתמיכתו של יו"ר
ועדת הקבלה ,ברוך קיפניס ,הועד מאשר כי סטודנטים לתואר שני במקצועות המתאימים פטורים
מהגשת המלצות לועדת הקבלה .הועד מבקש מ ברוך קיפניס לנסח טיוטת החלטה לקבלת חברים-
סטודנטים חאיגוד.
 .3שיתוף פעולה עם ארגונים מקצועיים -עדנה דווחה לועד על הדיונים עם עמותת האדריכלים ,התקיים
דיון בנושא שתוף פעולה .הנושא הועלה על ידי נציגי שני האירגונים במטרה להגיע להסכמות ולשתוף
פעולה בנושאים כמו ההתייחסות לרפורמה ,קידום מעמד מקצועות התכנון והאדריכלות .בדיון עלה
הנושא של יחוד פעולות למקצוע האדריכלות וההתנגשות האפשרית עם תחומי העיסוק של המתכננים.
הוחלט כי האיגוד ימנה צוות מצומצם להמשך דיון בנושא וישתתפו בו עדנה לרמן ,גיא קו ונקי ,רחל
קטושבסקי ,לדיונים יצטרף עו"ד אשר כהנא ויערכו התייעצויות עם חברים נוספים.
 .4בטאון האיגוד ,דיון בהשתתפות אורח :פרופ' אלכסנדר -אלכסנדר מדווח שבכנס הבא נגיע לכרך ה10 -
של החוברת "תכנון" .השינוים התוכניים המוצעים על ידי העורכים והעומדים על הפרק :המערכת דנה
בארגון שונה של המדורים על מנת להפוך את הבטאון ליותר משתף וכולל מידע על העבודה הנעשית
בתחומי התכנון בארץ .ועדת המערכת נפגשה ודנה בהרחבת הכוחות המעורבים בהפקת הביטאון .הרכב
חברי המערכת הנוכחית :עורך ראשי -ארנסט אלכסנדר ,עורכים :איריס האן ,נילי שחורי ,אליה
ורצברגר .ועדת המערכת :לביאה אפלבאום ,נעמי כרמון ,מיכאל מאיר -ברודניץ ,חיים פיאלקוף ,דניאל
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פלזנשטיין ,ברוך קיפניס ,שאול קרקובר ,אלי שטרן.
המטרה הינה חיזוק הועדה ויצירת משרה של עורך -מנהל שאחראי על כל הפעילות האדמינסטרטיבית
הכרוכה בעריכת הבטאון .הועדה מצאה המליצה על נילי שחורי כמתאימה לתפקיד ואלכסנדר מעביר
אליה בימים אלה את הסמכויות המנהלתיות של עריכת הבטאון .כמו כן ,תוכל נילי במקרה הצורך
למלא זמנית את תפקיד עורך הבטאון בפועל.
הוחלט כי ברוך קיפניס יצטרף לנילי שחורי בעריכת המדור "בשדה התכנון" שיקודם כמדור לפרסום
פרויקטים ספציפיים ,מיכל תוציא לכל חברי האיגוד קול קורא במייל לפרסום פרויקטים במדור.
הוחלט כי בכנס השנתי הקרוב ,יצויין בקול הקורא לתקצירים כי ישנה אפשרות להגיש מאמר לביטאון
בנושא ההרצאה בנוסף לתקציר.
אלכס מבקש לחפש מתנדב לכתיבת מדור "תכנון ומשפט" בבטאון .הפניה תתפרסם במידעון .כמו כן
תערך פניה אישית על ידי העורכים לגיוס אנשים נוספם במקום חברי מערכת שאינם נוטלים חלק פעיל
בפעילות.
 .5הרפורמה בתכנון -עדנה סקרה את הפעילות בנושא הרפורמה ואת העבודה המשותפת עם "מטה לא זו
הדרך ",יחד עם אירגונים וחברים נוספים .לאחר עבודה משותפת בעיקר של הצוות האדריכלי העוסק
בנושא הרישוי ,מטה "לא זו הדרך" הגיש למנהל התכנון הצעה לתיקון פרק הרישוי בחוק הרפורמה
בתכנון.
 .6הכנס השנתי -עדנה ורחל מדווחות כי נערכו פגישות עם דר' טלי חתוקה וסוכם על שתוף פעולה עם
אוניברסיטת תל אביב לארוח הכנס באוניברסיטה בשתוף עם המחלקה לגיאוגרפיה .בנוסף אנו מקדמים
שתוף פעולה גם עם הפקולטה לאדריכלות בראשות דר ערן נוימן .נושא הכנס יתמקד ב"איכות החיים
העירונית" .הכנס יתקיים במתכונת של יומיים ]חמישי ושישי[ בהתאם לנוסח שגובש בארבעת הכנסים
האחרונים .בנוסף תתקיים סדנת תכנון למתכננים ,אדריכלים וסטודנטים במקצועות אלה .הסדנא
תתקיים ביומיים שלפני הכנס ותוצריה יוצגו בכנס .נקבע תאריך לכנס בחופשת הסמסטר של המוסדות
האקדמים בסוף חודש פברואר  .2013למפגש אחה"צ של המליאה שוריין אולם סמולארש ולמפגשי
הבוקר והמושבים המקבילים הובטח בניין מקסיקו המכיל מבואה רחבת ידיים ,חדרי הרצאות בגדלים
שונים וכן אולם של  250איש.
 .7השתלמויות -ברכה תברר אילו השתלמויות המיועדות למתכננים נעשות היום ,ובאילו נושאים ,על מנת
לבדוק המשך פעולה של האיגוד בנושא זה.
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 .8תוכנית ארועי האיגוד:
א .ב 18.7.12 -יתקיים אירוע "קווים אדומים בקו הכחול" -גיא ותמי מדווחים על ערב עיון של
איגוד המתכננים בשיתוף פורום מתכננים צעירים בנושא תכנון ומוסר .הערב יתקיים בבית
הצעירים בת"א ,במחיר סמלי  ,נדרשת הרשמה מראש.
ב .אוקטובר  -2012שישי עירני במגזר הכפרי -ברכה קידמה יחד עם ועדה מקומית יזרעלים את
האפשרות לקיים כנס בתחומם וסוכם על שיתוף פעולה.
ג .ב 25.11.12 -יתקיים כנס ארצי ראשון בנושא שימור -גיא קב-ונקי הינו נציג האיגוד בועדת
ההיגוי.
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