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סיכומים:
 .1יחוד פעולות -נמשיך לעקוב אחר הנושא.

 .2חוק התכנון והבניה -למרות שהבחירות בפתח ויש להעריך כי הנושא ידחה לאחר הבחירות ,יש להמשיך
את מעורבות האיגוד בהתייחסות לשינויים אפשריים בחוק .הוחלט למנות צוות פנימי של האיגוד אשר
יגיש תגובותיו להצעות החדשות .חברי הצוות :אשר כהנא ,דודי גלור ,עדנה לרמן ,גיא קו-ונקי .חברים
נוספים אשר השתתפו בדיונים הקודמים מוזמנים להצטרף .החומר שהועבר לחברים ]על ידי מינהל
התכנון[ יהיה בסיס ראשוני להתייחסות.
 .3הכנס השנתי -רחל ועדנה דיווחו על ההתקדמות .חברי הועדה מנסים לקדם הזמנת מרצים מחו"ל
ומהארץ בשתוף עם עירית תל אביב ובעזרתה של תמי גבריאלי .עד כה יש רק תשובות שליליות .אנו
מקווים להזמין את מר חואן קלוז מנכ"ל  U.N Habitatיצא קול קורא להגשת מאמרים והרצאות
לכנס ,אנו מקדמים סדנא בת יום בהשתתפות טלי חתוקה מאונ' ת"א בנושא עירוניות .לאחר דיון
במוזמנים מישראל הוחלט לפנות למר ס .פישר ובמקרה והוא אכן אינו יכול לפנות למזכירתו גב .ק.
פלוג כמו כן הוצע לפנות לשלי יחימוביץ ,ליאיר לפיד ,לזאב ביילסקי לשאת דברים במליאת הכנס.
לאחר דיון הוחלט להשאר עם הזמנת האולם הגדול -סמולארש למפגש המליאה אחר הצהרים ולא
לשכור את האולם הקטן יותר המאפשר כינוס של  500איש בלבד ואין לו מבואה ,דבר שאינו מאפשר
פעילות ומפגשים בין ההרצאות.
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 .4הצעה לערב עיון עם החברה להגנת הטבע -ערב העיון שהוצע על ידי החברה להגנת הטבע בנושא
"חקיקה וכלים משפטיים להגנת המגוון הביולוגי" יתקיים בארגון של החברה להגנת הטבע ,הזמנות
יופצו לכלל חברי האיגוד .שם האיגוד יופיע על הפרסום.
 .5מושב בכנס האגודה הגיאוגרפית -בשנה שעברה האיגוד הופיע במושב מוצלח מאוד .הוחלט להשתתף
גם השנה ,במושב שיעסוק בתמורות במגזר הכפרי .ברכה ורחל תארגנה את המושב.
 .6הצעה לשינוי תקנון קבלת חברים סטודנטים -לאור מורכבות הנושא ,יתקיים דיון של ועדת הקבלה
בנוכחות עדנה ונילי.
 .7תוכנית לימודית למנהלי פרויקטים .אורח :צבי ויינשטיין -צבי הציג את פרויקט שיקום השכונות של
משרד השיכון .הועלו הצעות כיצד יוכל לקיים תוכנית לימודים בנושאי תכנון עירוני למנהלי
הפרויקטים האחראים על שיקום השכונות .במידה ויתגבש קורס רלוונטי וידרשו מרצים בנושאים
מסויימים ,האיגוד יוכל לסייע בהפצת קול קורא בין החברים לחיפוש מרצים רלוונטיים.
 .8בטאון האיגוד -נילי תעביר לחברי הועד פורמט של פרסום פרויקטים במדור "בשדה התכנון" .החברים
יעירו הערות ונילי תפיץ לחברי האיגוד בעזרת מיכל.
 .9שיתוף פעולה עם פורום מתכננים צעירים -הוצע להזמין את נציגי הפורום ל 3-ישיבות הועד הקרובות
לצורך התרשמות מפעילות האיגוד .כמו כן הוצע להפיץ ל  3-5מחברי הפורום את המידעון השבועי
והזמנות לפעילויות האיגוד .לאחר התרשמותם ניתן יהיה לבחון באילו תחומים ובאיזו צורה הם
מעוניינים לשתף פעולה עם האיגוד ולהתקבל בהמשך לחברות באיגוד.
 .10לוח ארועי האיגוד-
•

 26.10.12שישי עירוני תמורות במרחב הכפרי -באחריות ברכה אור.

•

 16.11.12שישי עירוני בבני ברק -רות פרידמן מקדמת את היוזמה מול העירייה .הציגה בפני
הועד את המגעים הראשונים ותגיש לועד בהקדם את תוכנית הסיור אשר תפורסם במידעון.

•

 - 22.11.12כנס ארצי בנושא שימור  -גיא קב -ונקי חבר בועדת ההיגוי ומייצג את האיגוד.

•

 20.12.12ערב עיון של החברה להגנת הטבע – בהשתתפות האיגוד

•

 -21-22.2.12הכנס השנתי של איגוד המתכננים -פורסם קול קורא להרצאות ופוסטרים.
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