איגוד המתכננים בישראל
رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION
Igud-m-7-11
4.9.11
סיכום ישיבת ועד איגוד המתכננים בישראל )ע.ר  (580059004מיום 1.9.11
משתתפים:
עמוס ברנדייס ,עדנה לרמן ,לבנה אלונים ,גיא קב -ונקי ,רחל קטושבסקי ,נירה סידי ,ערן רזין ,אמילי סילברמן,
ליטל ידין ,לאה שמיר
סיכומים:
 .1דיווח כספי -הועבר ע"י לבנה במייל לפני הישיבה .אין הערות.
 .2תשלום דמי חבר -הועבר ע"י מיכל במייל לפני הישיבה .אין הערות.
 .3הרפורמה בתכנון ,ועדת ברנע ,ועדת טרכטנברג -האיגוד הכין ניירות עמדה לשלושת הועדות והציג בפני
ועדת טרכטנברג ב ,25.8.11 -בפני ועדת ברנע ב 1.9.11 -ובאופן קבוע בדיונים בנושא הרפורמה בכנסת.
עמוס דיווח על הדיונים ועל הצגת החומר בפני הועדות .התקיים דיון על פעילות האיגוד והשפעתו.
 .4דיון באקטואליה -אמילי מדווחת על הנעשה בתחום מחאת הדיור ועל הפעילות של הועדה
האלטרנטיבית לועדת טרכטנברג בנושא דיור ,תחבורה ,תכנון וקרקעות .הועדה מכינה ניירות עמדה
אשר יופצו ע"י אמילי לחברי האיגוד לצורך קבלת התייחסויות ,בעיתוי שיוחלט ע"י הועדה
האלטרנטיבית .תיבחן על ידי אמילי אפשרות לקיים ערב עיון בנושא לחברי האיגוד.
 .5היערכות לכנס השנתי  -2012עדנה מדווחת על פעילות ועדת הכנס .ועד האיגוד מחליט לשמור על
עצמאות הכנס ככנס המקצועי השנתי של איגוד המתכננים ,אשר בשנה זו גם יהיה כנס העשור לחידוש
כנסי האיגוד .ע"פ הצעתו של שמאי ,האיגוד מברך ומזמין את הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
בטכניון לשתף פעולה בכנס .כמו כן עדנה תוציא את הקול הקורא להגשת הרצאות לכנס גם לאיגודים
המקצועיים האחרים.
 .6ועדת אות יקיר התכנון -ועד האיגוד פונה לברוך קיפניס ,יהונתן גולני ונירה סידי לשמש כועדת אות
יקיר התכנון  .2012מבקשים מברוך לשמש יו"ר הועדה .מיכל תעביר פניה אליהם יחד עם תקנון אות
יקיר התכנון ונאמן האיגוד ותבקש מהועדה לטפל בנושא.
 .7ועדות דיור לאומיות -ועד האיגוד מציע שעם בחירתם של נציגים לוד"לים )אישור משרד הפנים(,
האיגוד יערוך להם היכרות עם ניירות העמדה שהוציא.
 .8קשר עם האקדמיה-
א .ערן יארגן מושב בכנס איגוד המתכננים שיהיה מיועד לסטודנטים ואנשי מקצוע צעירים
בתחום התכנון ,במטרה להפגישם עם מעסיקים מהשוק הפרטי והציבורי ,כדי להסביר את
ההזדמנויות ,הציפיות והעולם המקצועי של העבודה במשרדים.
ב .ד"ר שוקי עמרני ציין בדיוני ועדת ברנע שנערכו היום ,שהוא מעוניין בשיתוף פעולה עם
האיגוד בבניית מסלולי הכשרה מקצועיים .תתואם פגישה איתו אשר ישתתפו בה :אמילי ,רחל
קטושבסקי ,ערן ועמוס.
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 .9מידעון האיגוד ,בולטין אלקטרוני ,דף פייסבוק לאיגוד ,ערך בויקיפדיה-
א.
ב.

ג.
ד.

מידעון האיגוד -עדנה אישרה את העיצוב ומיכל תטפל בהעלאת הניוזלטר תחת השם "מה
בתכנון" .מעתה והלאה הניוזלטר ישלח בפורמט החדש.
בולטין באנגלית -הועד מברך על דוגמת הבולטין שהכינה ליטל .הכוונה שיצא בתדירות של
אחת לרבעון וישלח לאנשי מקצוע וארגונים מחו"ל .יכלול איפורמציה עדכנית באנגלית בלבד
על הנעשה בתחום התכנון בישראל .ליטל תרכז אותו ,יותאם גרפית לפורמט של המידעון
בעברית )באחריות מיכל(.
ויקיפדיה -ועד האיגוד בעד כתיבת ערך אודות האיגוד בויקיפדיה .יצא קול קורא לחברים
לכתיבת ערך.
דף פייסבוק -באותו קול קורא יתבקש מתנדב לבנות ולתחזק דף פייסבוק לאיגוד.

 .10אירועי האיגוד -2011
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

 -23.9.11שישי עירוני בחולון .עדנה תבדוק שהנושא סגור מול העירייה ותוציא הזמנה לחברים.
ערב עיון בנושא דיווח וסיכום רשמים מכנס  ISOCARPבסין -הנושא יבחן עם המשתתפים.
מיכל תבצע פניה למשתתפים.
שישי עירוני בנושא התקן החדש לבניה ירוקה -לבנה מדווחת שיש היענות בנושא זה מצד
עיריית כפ"ס .תוכנית לסיור בנושא תיבנה ע"י עדנה ונועה תמרי ,נציגת האיגוד במועצה לבניה
ירוקה.
ערב עיון בנובמבר -ידון בישיבה הבאה .גיא מרכז את הנושא.
 29.12.11כנס אות העיצוב העירוני -ידון בישיבה הבאה .עדנה מרכזת את הנושא.
מושב של האיגוד בכנס האגודה הגאוגרפית ) -(25-27.12.11האגודה הגיאוגרפית פנתה לאיגוד
בבקשה לארגן מושב .האיגוד מברך על היוזמה וישמח לעשות זאת ,רחל וערן יארגנו את
המושב .המושב יתייחס למערכת התכנון ויתבסס על ניירות העמדה שהוצגו בפורמים השונים
בשנה האחרונה .רחל וערן יציגו רשימת נושאים ודוברים.
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