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 16.10.18 םאיגוד המתכננים מיול ישיבת ועד פרוטוקו
 

ניר  י,ערן רזין, מיכל מיטרנ , רני מנדלבאום, נורית אלפסי, דניה וקנין,חברוני נוכחים: תמי גבריאלי, שרון בנד
 אורית נבו ,מועלם

 דגני, חנה מורן, דני מורגנשטרןרינה ועדת ביקורת: 
 רחל קטושבסקיהתנצלו: 

 נעדרו: לינור מליח
 

תמי פותחת בכך שישנם חברים שאינם מגיעים לישיבות וזוהי בעיה. עינת אלון הודיעה שלא תוכל להמשיך 
 בתפקידה בוועד..

 
הוחלט להשאיר את תעריפי דמי החבר על כנם. הפניה לתשלום תנוסח  -2019תעריפי דמי החבר לשנת  .1

אורית תעביר למיכל נוסח  -תבצורה שמסבירה לחברי האיגוד את חשיבות דמי החבר לפעילות השוטפ
 פניה.

 
בעיר העתיקה בבאר שבע. נושא הכנס: "החיים מחוץ  2019במרץ  7-8הכנס יתקיים ב  -הכנס השנתי .2

 אביב".-לתל
מיני מלאות ואחריהן  5רני מדווחת שמליאת הבוקר תתקיים במרכז הצעירים ולאחר מכן תתקיימנה 

כה קצרה מאולם המליאה. ישנן הרבה אופציות מושבים מקבילים, כל החללים נמצאים במרחק הלי
 רוע הערב טרם נקבע. ילארוחת צהריים חופשית באזור. א

לאחר הבחירות המקומיות תיקבע פגישה עם ראש העיר או עם עוזרו לבדיקת אפשרות לתמיכה כספית 
 לכנס.

 הועד אישר את ההתקשרות עם אבישג, המפיקה המקומית.
 

 סוגים: 3-רועי האיגוד השנה ליחילקה את ארועים יועדת הא -רועי האיגודיא .3
  
 מיכל מדווחת שמסקר האיגוד עולה כי חברי האיגוד מעוניינים בהכשרות  -הכשרה והעשרותרועי יא

 מספר מפגשים בנושאים אלו:פרקטיות וכן בהשתלמות בנושאי חקיקה. בתוכנית 
o )היבטים כלכליים של התחדשות עירונית )נילי שחורי ורינה דגני 
o ה ותהליכים חברתיים )בשיתוף הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית(רגולצי 
o סדנה בנושאי סטטוטוריקה ורשויות התכנון השונות -מפגש מיוחד למתכננים צעירים 
o  360סדנה בשיתוף המועצה לבניה ירוקה בנושא כלי שכונה. 

 דניה מעדכנת כי התכנית בבניה. -ים ודיוניםפלטפורמות להצפת דיבייט 
 ניר מציע שני ערבי עיון תחת מסלול זה: -נון ויצירהמסלול תכ 

o הראשונה בירושלים 38כנית התמ"א סרט אודות ת -הסרט "מבצע נפתלי" הקרנת 
o בהר שלערב כזה מפגש עם מאיירים העובדים בעיקר בעיתונות הכלכלית ובמדורי נדל"ן. הו

 כנית סדורה ומצגת מתאימה לאיורים שיוצגו.יהיה צורך לבנות ת
o יתכן כי בחודשי הקיץ ניתן יהיה להציג חומרי גלם של סדרת דוקו העוסקת  -סףבנו

 בהתחדשות עירונית ביפו בראיה ביקורתית.

 
ניר יצר קשר עם שלוחת הטכניון בשרונה וקיבלת מספר תאריכים אפשריים. ניר  -מיקום ערבי העיון

 ן את חברי הועד בשבוע הבא. צאות. יעדכריבדוק אפשרות לקבל מחיר טוב יותר עבור השכרת חדר הה
 רינה תבדוק אפשרות לקיים חלק מערבי העיון בבית קרדן ללא עלות, תברר לגבי עלויות חניה.

 בנוסף, חלק מערבי העיון יתקיימו בגלריית "זהזהזה" במסגרת שיתוף הפעולה בין האיגוד לגלריה.
  ית תפורסם לחברי האיגוד. סוכם כי בשבועיים הקרובים ייקבעו מועדי ומיקומי הארועים והתכנ

 (רועים )ניר מיכל ודניהיעדת האו תבאחריו           
שבמסגרת שת"פ עם המועצה לבניה ירוקה האיגוד  תתמי מדווח -שת"פ עם המועצה לבניה ירוקה .4

. בכנס השנתי של המועצה יםהמרכזי יםהמרצ,  אחד  Dr. Florian Heinzelmannיקיים ערב עיון עם 
רוע. חנה מציעה שערב יבגלריית זהזהזה. אמילי סילברמן מרכזת את תכני הא 18.11.18 -יתקיים בהערב 
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תבדוק עם הנהלת הפורום. ערב העיון יהיה בנושא  -זה יתקיים בשיתוף הפורום הישראלי לעירוניות
. עוד במסגרת השת"פ, ומוטי קפלןעמוס ברנדייס  -ג'קרטה. מגיביםלמתחם חדשני בתכנית מתאר 

איגוד קיבל מקום להרצאה בכנס השנתי של המועצה, מבין ההרצאות שהוגשו המועצה בחרה ה
 ראיה כוללת בתכנון תחבורה. -בהרצאתה של חברת האיגוד רות עבהאל שפרנט בנושא

 באחריות מיכל שגב ואורית –יש לטפל בפרסום הערב בגלריה 
 
 

בביתן  23.10.18 -שנה אשר יתקיים בתמי ודניה הציגו את תכנית ערב פתיחת ה -ערב פתיחת השנה .5
 הלנה רובינשטיין במוזיאון ת"א בשיתוף פורום מתכנני ערים צעירים.

תמי תיארה את ההתנהלות הבעייתית מול המוזיאון. תמי כעת מנסה לברר דרך עיריית ת"א אפשרות 
 להוזיל את העלויות.

 
ובודקת אפשרות לארגן סיור לחברי ה מעדכנת כי היא בקשר עם אדריכל הפרויקט רינ -סיור לרוואבי .6

חנה תבדוק דרך מרכז פרס לשלום האם ניתן לארגן שנית סיור כמו זה שכבר התקיים לפני מס' האיגוד. 
 שנים לחברי האיגוד.

 
 אורית מציעה לפצל את הניוזלטר לשני חלקים: -ניוזלטר .7

 ם וכו'(יצא פעם בשבוע ויכיל מידע שימושי )כנסים, ערבי עיון, מכרזי -שימושון 
 בות, מאמרים, ועות ויציג תכנים נרחבים יותר )כתיצא פעם בכמה שב -ידיעון/ ניוזלטר

 דעות וכו'(
 שרון הציעה לסייע לאורית בעריכת הידיעון 

בישיבות הבאות יתקיים דיון לגבי יש הסכמה כללית על כך שיש צורך לפצל את הניוזלטר הנוכחי. 
 ול פורמט של בלוג, ניוזלטר וכד'.התוכן שישלח במקביל לשימושון, יש לשק

 ( את התקדמות העבודה על הידיעון13.11אורית ושרון יציגו בישיבה הבאה )
 

 
הוסכם כי אורית תסגור את עמוד הפייסבוק של האיגוד ותעבוד על החייאת הקבוצה יחד עם  -פייסבוק .8

 שאר צוות התקשורת.
 

הצוות. נושאים נוספים לישיבה הבאה  בישיבה הבאה יידון מסמך מעמד המתכנן אשר יפורסם עי .9
 יפורסמו בהמשך.
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