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 13.11.18 םאיגוד המתכננים מיול ישיבת ועד פרוטוקו
 

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

 דגני, דני מורגנשטרןרינה ועדת ביקורת: 
 נעדרו: לינור מליח

 
טובי, ערן ונורית  הציגו את המסמך שגובש והופץ לחברי הועד לפני  -ד המתכנן ופנקס המתכנניםמעמ .1

 הישיבה. הכוונה היא להגיע לנוסח סופי ואז לקבוע פגישות עם בעלי תפקידים ומקבלי החלטות.
 הערות שעלו:

אופרטיביים וצעדים  "שורות תחתונות"יש צורך להכניס פסקות  פותחות ומסכמות למסמך ובהן   -
 אשר   ניתן להציג לבעלי התפקידים איתם נפגשים.

 מוצע להכניס פסקת פתיחה אשר תעורר סקרנות ותפרט על אילו בעיות המסמך עונה.  -
ניר מציע להעביר את המסמך לתרשים זרימה על מנת לפשט את דרך הצגת המידע ולצרף למסמך   -

 עצמו.
ורית. הוסכם שמהלך כזה עלול לפגוע במוסדות המלמדים התקיים דיון קצר בנושא של הסדרה סטטוט

תכנון ובחלק מהמתכננים ונותן לרשויות מקום להתערב בתוכניות הלימוד, במבחני ההסמכה, ברישום, 
 הנושא יידון בהמשך. עדיין לא גובשה החלטה בנושא. –רישוי וכו'. 

גובשה בעבר רשימה עם  -קידיםלאחר שיגובש הנוסח הסופי של המסמך תיקבענה פגישות על בעלי תפ
 שמות רלוונטיים. הוסכם שחשוב לנסות שבכל פגישה ישתתף מתכנן מהאקדמיה ומתכנן מהפרקטיקה.

 
חברי הועד מתבקשים לשלוח לטובי במייל אילו נושאים והמלצות הם מציעים להכניס בפסקת הסיום 

 22.11אנא העבירו הצעות עד  -המסמך.האופרטיבית שתסכם את 
 

 רשימת גופים אשר איתם יש להיפגש:  להלן
 

 משרד התחבורה -קרן טרנר
 משרד האוצר -אדית בר

 עירית ת"א -אורלי הראל
 ם-עירית י -עופר גרדינגר

 
 איתם יש להעביר לטובי שמות גופים נוספים אשר לדעתכם נכון להיפגש

 
ערב  יכלול דיון בנושא הבינואר במרכז החתירה.  29 -ב כנראה הערב יתקיים -ערב הוקרה לעדנה לרמן .2

יכלול הערב דברי בנוסף  .הרשות הממשלתית להתחדשות עירוניתהתחדשות עירונית ויתקיים בשיתוף 
 הוקרה ליו"ר האיגוד היוצאת, עדנה לרמן. 

 
  ., בשיתוף עם עדנהטרני מול הרשותיומיכל מ , רחל התכנים המקצועיים שיוצגו יתואמו ע"י תמי

 מול מרכז החתירה. סטיקההלוגימיכל שגב תתאם את 
 

רחל עדכנה על ההתקדמות בארגון הכנס. הכנס יפתח במליאה במרכז הצעירים, לאחר  -הכנס השנתי .3
אשר יהווה את מוקד ההתכנסות בכנס שם יהיו הדוכנים השונים, הכיבוד, מכן יעבור לרחבת הפרינג' 

. ישנה כל המושבים המקבילים ו מיני מליאות 5יתקיימו עמדת הרשמה וכו'. בסביבת מרכז הפרינג' 
. כמו כן נבדקת אפשרות לקיים טביב )המפיקה( גאבישבבדיקתה של  -"33רוע ערב ב"חלוץ יאופציה לא

במקביל לכנס )מס' סיורים או אותו סיור מס' פעמים(. יומו השני של הכנס,  ברחבי העיר העתיקהסיור 
 יאורגן על ידי עיריית באר שבע. יום הסיורים, 

יטרינג ועובדת על מפה אשר תציג את כל המקומות באזור בהם ניתן יבודקת אפשרויות לקאבישג 
 לאכול בצהריים.

 קול הקורא להרצאות יצא בימים הקרובים. 
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)כפי שסוכם בישיבה( רחל תרכז אותם  16.11-שישי היועברו עד יום  ותמיני מליאנושאים להצעות ל

 .ותעביר לבחירת וועדת הכנס
 

אין כלל חסויות לכנס, יש להחליט בהקדם האם לשכור שרותיו של מוני מרדכי או יחצ"ן  נכון לעכשיו
 18/11/18לפיכך נשמח להצעות עד יום ראשון  אחר לצורך השגת חסויות.

 
 ואת מיקומם: 2018-2019רועי האיגוד המתוכננים ל יסיכמה את ארועים יועדת הא -רועי האיגודיא .4

 
 התקיים -וף פורום מתכנני ערים צעירים ערב פתיחת שנה בשית 23.10.18

 ביתן הלנה רובנשטיין
 

, בהשתתפות תכנית מתאר "מנהטן הירוקה" לג'קרטה -מפגש עם אדר' פלוריאן הייזלמאן 18.11.18
 עמוס ברנדס ומוטי קפלן ובניהול והנחיה של אמילי סילברמן

 גלריה זהזהזה
 

 נילי שחורי וליאת איזקוב – הערכות מוניציפלית להתחדשות עירונית 13.12.18
 שלוחת הטכניון בשרונה

  
 ערב הוקרה לעדנה לרמן בשיתוף הרשות להתחדשות עירונית)לא סופי(  29.1.19

 מרכז החתירה על הירקון
 

  מפגש עם יוצרי הסרט -"מבצע נפתלי" 14.2.19
 שלוחת הטכניון בשרונה

 
 ביב"איגוד "החיים מחוץ לתל אההכנס השנתי של  -2019במרץ  7-8

 העיר העתיקה, באר שבע
 

 כל מה שרצית לדעת על העולם הסטטוטורי ולא העזת לשאול 2019אפריל 
 ונקי-מפגש מיוחד למתכננים צעירים בהנחית דר' מיכל מיטרני ומתכנן גיא קב

 
 360סדנה בשיתוף המועצה לבניה ירוקה בנושא כלי שכונה  2019מאי 

 
 דר' רינה דגני-התחדשות עירונית היבטים כלכליים וחברתיים של  2019מאי 

 
 פגישה עם יוצרים דוקומנטרים -ג'נטריפיקציה בישראל -סדרת יוצרים 2019יוני 

 
 . מיכל תכניס לשימושון הקרוב את לוח הארועים

בהרשמה מוקדמת. לאחר  לאורח. ₪ 40 -לחבר איגוד ו ₪ 30הוחלט כי דמי ההרשמה לארועים יהיו 
 לאורח 60איגוד ו לחבר  ₪ 45מכן יהיה המחיר 
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