איגוד המתכננים בישראל
رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION
פרוטוקול פגישת ועד איגוד המתכננים מיום 10.11.2015
נוכחים :עדנה לרמן יו"ר ,רחל קטושבסקי ס/יו"ר ,תמי גבריאלי ,ברכה אור ,ערן רזין ,נורית אלפסי.
ועדת ביקורת  -דני מורגנשטרן ,גזברית  -לבנה אלונים ,דוברות  -אורית נבו
התנצלו :גיא קב -ונקי ,גידי ברסלר.
עיקרי הדיון וההחלטות:
 .1דמי חבר לשנת  -2016נערך דיון על ההוצאות הצפויות לשנה הקרובה ,לבנה הגזברית התריעה כי היא
לא רואה מקורות הכנסה נוספים וכי ההוצאות וההתחייבויות של האיגוד גדלות במיוחד לאור ההחלטה
לקיים את הכנס השנתי בתחנה המרכזית דבר הכרוך בעלויות רבות .מצד שני החברים שמו דגש על
הצורך בשמירה על החברים הקיימים ועל החשש כי העלאת דמי החבר תרתיע חברים חדשים.
הוחלט לאור הדיון כי לא יועלו דמי החבר לשנה הקרובה .יש לצאת עם הרשמה לקראת סוף השנה
ולפרסם במידעון ולהדגיש כי דמי החבר נשארו בעינם.
 .2תעריפי הרשמה לכנס השנתי -הוחלט על התעריפים הבאים:
חבר איגוד הרשמה מוקדמת  240ש"ח
חבר איגוד הרשמה מוקדמת  320שח
 300ש"ח
אורח הרשמה מוקדמת
 370ש"ח
אורח הרשמה מאוחרת
 120ש"ח
סטודנט הרשמה מוקדמת
 180ש"ח
סטודנט הרשמה מאוחרת
 200ש"ח
גמלאי הרשמה מוקדמת
 280ש"ח
גמלאי הרשמה מאוחרת
 .3דוברים בשם האיגוד -אורית מסרה כי ישנה כבר רשימה של דוברים בשם האיגוד לנושאים השונים.
הוחלט להמשיך לפרסם את הפניה לחברי האיגוד לגיוס דוברים נוספים.
 .4ועדת שיפוט לתחרות עבודות סטודנטים מצטיינות -הוחלט כי חברי הועדה מהשנים הקודמות ימשיכו
בתפקידם בהתאם להרכב הבא:
שיפוט עבודות מחקר (תזות ועבודות ד"ר) -מרכז ערן רזין ,אמילי סילברמן ,נילי שחורי ,דני אורנשטיין
[יש לקבל אישור מהחברים המוצעים].
שיפוט עבודות תכנון -עדנה לרמן ,תמי גבריאלי ,נורית אלפסי.
 .5אישור תקנון האיגוד המעודכן -הוחלט כי הגרסה המעודכנת של התקנון תופץ לחברים לקראת האספה
הכללית שתתקיים במהלך הכנס ,יתבקשו התייחסויות והערות מהחברים ותערך הצבעה באסיפה
הכללית.
 .6השקת פנקס המתכננים המעודכן -יערך אירוע מיוחד [ערב עיון] במועד מאוחר יותר שיכלול את
השקת הפנקס במתכונתו החדשה והרצאה על נושא העומד על סדר היום התכנוני .לקראת האירוע
יופץ המידע על הפנקס ,מטרותיו ,דרכי הרישום בו והשימוש המתוכנן.
 .7הפורום לדמוקרטיה בתכנון -עדנה סקרה את הפעילות עד כה ,הוגשו על ידי החברה להגנת הטבע
שלוש עתירות הדנות בתוכניות ותמ"ליות .איגוד המתכננים ואיגוד אדריכלי הנוף הצטרפו לעתירות.
יערך מעקב אחר המשך הפעילות בנוגע לעתירות ותיאום פעילות המשכית.
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 .8התייחסות האיגוד לתמ"א  -38הועלה נושא השינויים המוצעים בתמ"א  ,38נערך דיון בקשר לעמדת
האיגוד והצורך בהתייחסות האיגוד לשינויים אלה .הוחלט להגיש נייר התייחסות המציג את האיגוד
בקשר לתמ"א על שינוייה והמדגיש כי הצעות השינויים חורגות מהגדרת מטרות התוכנית וכי אין
לראות בתמ"א תוכנית להתחדשות עירונית ,וכן להדגיש את ההשלכות מהפרשנות המורחבת
לאפשרויות הבינוי.
 .9כנס האיגוד -ועדת הכנס סקרה את התקדמות ארגון הכנס ופרסומו .מועד קבלת ההרצאות לכנס
הורחב עד לסוף החודש וכן מועד הגשת עבודות לתחרות הסטודנטים .אושר כי ברכה תפנה בהתאם
להצעתה לאיקומוס ותציע שתוף פעולה בהזמנת מרצה לכנס .הוחלט להוציא תרגום לאנגלית של
תיאור הכנס ומטרותיו.
רשמה  :עדנה לרמן
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