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19.3.14 

 1411.3.ועד איגוד המתכננים מיום  פגישתסכום 

 
 :משתתפים

 
די ברסלר, דודי נקי ס/יו"ר, תמי גבריאלי, ערן רזין, גיו -בר,  רחל קטושבסקי ס/יו"ר,  גיא קעדנה לרמן, יו"

 גזברית אלונים נהועדת ביקורת, לב -דני מורגנשטייןגלור, ברכה אור, 
 התנצלו: נורית אלפסי, נילי שחורי.

 
 

 עיקרי הדיון והסכומים:

  
ועדת  –גידי ברסלר, דני מורגנשטיין :הוצגו חברי הועד החדשים -דברי ברכה לקדנציה הנוכחית של הועד .1

דודי גלור, נילי שחורי, והודה להם על תרומתם המתמשכת  –הועד נפרד מחברי הועד היוצאים .ביקורת
 איגוד.לפעילות ה

 

הועלו הערות לגבי הקדנציה שעברה והועלו הצעות של  -בשנה האחרונה עילות האיגודעל פודיון  סקירה .2
 להלן עיקרי הדברים:, רי הועד לגבי פעילות השנה הבאהחב לכ

 
 שישי עירוני"-דרישה לחזק את פעילות ימי העיון ואת הסיורים ב" 
 רים גם על ידי פעילות יזומהלהרחיב את מעגל חברי האיגוד ולצרף צעי 
 די לשכות התכנון במשה"פ ובעיריותלהביא לפעילות האיגוד ובמיוחד לכנס את עוב 
 הצורך בגיוס מתנדבים נוספים להעשרת פעילויות האיגוד 
 תוף עם האקדמיהיהצורך בקידום מעמד המתכננים בש 
  הצורך בפעילות הסברה להגברת המודעות בין חברי הקהילה המקצועית לפעילות האיגוד

 וחשיבותה למעמד המתכננים
 שותו למכרזי תכנון ולמשרות המשך טיפול שוטף בנושאים הקשורים לחיזוק מעמד המתכנן ונגי

 תכנון
 חקיקה בכנסת בנושאי תכנוןב ך מעורבותהמש 
 לניהול דיונים בנושאי תכנון העומדים על סדר היום התכנוניפעילות האיגוד כבמה  קידום 

 

תתפים הן בהרצאות, התגובות הרבות והטובות שהתקבלו מכוונים רבים, היקף המש -סכום הכנס השנתי .3
 של הכנס.  רוע הערב, העידו על הצלחתו הרבה בסיורים ובאיבפנל דיונים, 

ערן רזין ומזכירת  -, נציג האוניברסיטהבראש ועדת הכנס האיגוד מודה לכל מארגני הכנס ובמיוחד לעומדים
לדויד גוגנהיים תם הגדולה לארגון הכנס והצלחתו, דפנה, מזכירת האיגוד מיכל שגב, על תרומ –הפקולטה

דינגר נציג עירית ירושלים על תרומתם הם, בלעדי עבודת הצוות של כל המשתתפים ינציג בצלאל ולעופר גר
לא היינו יכולים להרים כנס כה גדול, עתיר פעילויות , מחשבה ושעות רבות מזמנם, אשר הקדישו מאמצים

 וענין.
 איש. 650-, סה"כ כאיש ששילמו דמי השתתפות בנוסף למוזמנים ועוזרים 610בכנס השתתפו 

 ש"ח. 77.000 -הרווח כ₪,  113.000 -ההוצאות כ₪,  190.000 –ת מהכנס היוההכנסו
לאפרת מהאוניברסיטה על ₪  800 -למיכל שגב מזכירת האיגוד ו₪  1000של ישי הוחלט להעניק בונוס א
 תרומתן לאירגון הכנס.

 
 רגון הכנס ותובנות לכנס הבא:הערות החברים לא

 יש לחשוב מחדש אם נדרש לקיים סדנא ובאיזה פורמט 
 אפשר לערוך סדנא מוקדמת לקראת הכנס ולהציג את תוצריה בכנס 
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 מקומיים על נושאים שעומדים על סדר היום התכנוני יש להזמין גם מרצים 
  קא מתחומי התכנוןוענין כלליים ולאו דו נושאיבאפשר להזמין גם מרצים 
  יותר  גבוההיש להשקיע בכיבוד ברמה 
  צריך לשים לב לארגון האסיפה בצורה שתאפשר דיון כולל העברת חומרים בזמן טרם הדיון

 ע מוכניםבאסיפה על מנת לאפשר לחברים להגי
  בקול הקורא לבקש מושבים מגוונים ולא רק כאלה המעלים נושא אחדכדאי 
  יש להמשיך ולקדם את יחסי הציבור על מנת להגיע למודעות גבוהה יותר לפעילות האיגוד

 ולמעמדם של המתכננים

 

רית בן גוריון ועי 'תוף עם אוניבבאר שבע בש תקייםשהכנס השנתי הבא יהוחלט  -2015הכנס השנתי לשנת  .4
שנות פעילות.  יש למצוא דרך למנף  50 -הוא גם כנס היובל של האיגוד שמגיע ל 2015הכנס השנתי ב. ב"ש

רדכי הצעה ללווי לבקש ממוני מ –החלטה .את הכנס על מנת להדגיש את שנת היובל ולקידום האיגוד
 פעילות האיגוד השוטפת ולקידום הכנס הבא.

 

 חלוקת תפקידים בין החברים: .5

 
 ברכה אור, גידי ברסלר –ארגון שישי עירוני 
 ונקי, דודי גלור -בתמי גבריאלי, גיא ק –רגון ערבי עיוןא 
 בן גוריון 'עדנה לרמן, רחל קטושבסקי ונורית אלפסי כנציגת אונ –הכנס השנתי 
 ערן רזין –קשר עם האקדמיה 
 עדנה ורחל –פנקס המתכננים 
 ונקי -בגיא ק –יחסי ציבור 
  הועד אישר את מועמדותה של רינה דגני כחברת הועדה, ההחלטה תופץ בין  –ועדת ביקורת

 החברים על מנת לאשרה כנדרש

 

הוחלט להמשיך  עדנה ותמי דווחו על המפגש עם נציגי פורום הצעירים ועל פעילותם. -קשר עם הצעירים .6
עורבותם בפעילות את הדיאלוג עם פורום מתכננים צעירים, לקיים פגישה משותפת נוספת ולגבש הצעה למ

 האיגוד.

 

ערב עיון נוסף  :ה על הפעילות המתוכננת עם הגלריהתמי דווח -זהזהזה תפעילות משותפת עם גלרי .7
לקיים סדרה של ערבי עיון  -כוונים נוספים בהתאם להצעת עדנהכמו כן מתוכנן לפתח  1.5.2014 -מתוכנן ל
 תוף עם משה"פ. יכניות מתאר עירוניות בשלהצגת ת

 

 .סיורים "שישי עירוני" 3 -ערבי עיון בשנה  ו 5 הוחלט לקיים -הפעילויות המתוכננת לשנה הקרובה היקף .8

 
 

 רשמה: עדנה לרמן
 


