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 18.12.18 םמיו (580059004)ע"ר  איגוד המתכנניםל ישיבת ועד פרוטוקו
 

 סיגל גבאיערן רזין, , רני מנדלבאום, חברוני שרון בנד רחל קטושבסקי, נוכחים: תמי גבריאלי,
 אורית נבו

 
 

גזברית האיגוד, לינור מליח הודיעה כי מסיבות אישיות לא תוכל להמשיך  -מינוי גזברית חדשה לאיגוד .1
לכהן בתפקיד. ועד האיגוד פנה לחברים בבקשה להציע עצמם לתפקיד זה. חברת האיגוד סיגל גבאי 
נבחרה לתפקיד והיא הגזברית החדשה של האיגוד. מיכל שגב תדאג לפרוטוקול מורשה חתימה חדש 
 יחד עם אשר כהנא ולביצוע הפעולות הנדרשות בחשבון הבנק של האיגוד להחלפת חתימת האיגוד.

 
הוחלט כי בהתאם לתקנון העמותה, מורשי החתימה של העמותה יהיו  -י פרוטוקול מורשי חתימהשינו .2

יחד עם  51977841כדלקמן: חתימת יו"ר משותף של האיגוד, תמר גבריאלי, ת.ז.  20.2.18 -החל מה
ז. וכן חתימת יו"ר משותף של האיגוד, רחל קטושבסקי ת. 029040094, ת.ז. סיגל גבאיחתימת הגזברית, 

 יחייבו את העמותה לכל דבר ועניין. 029040094, ת.ז. סיגל גבאייחד עם חתימת הגזברית,  59080903
 

הערכות מוניציפלית גוד בשלוחת הטכניון בשרונה בנושא: התקיים ערב עיון של אי 13.12.18 -ב .3
 חיצוניים. חברי איגוד ומשתתפים 30. הערב היה מוצלח ביותר ולקחו בו חלק מעל להתחדשות עירונית

אביב תכנוני. מדעי יתקיים ערב עיון בשיתוף גלריית זהזהזה בנושא: " 3.1.19 -תמי מעדכנת כי ב .4
". שרון הסכימה לקחת על עצמה את הנחיית 21-הנתונים ודמוקרטיזציה של תהליכי התכנון במאה ה

 הארוע.
 

החתירה על הירקון. נושא במועד זה יתקיים ערב הוקרה לאדר' עדנה לרמן במרכז  -29.1.19ערב עיון  .5
עם עינת גנון מהרשות להתחדשות  20.12.19 -הערב יהיה התחדשות עירונית, תמי ורחל יפגשו ב

 עירונית ויחליטו על התכנים. 
 

טובי ערכה את המסמך והטמיעה את ההערות שהועברו. מיכל תשלח את  -מסמך בנושא מעמד המתכנן .6
 המסמך לכל חברי הועד.

 

דע לה שהרשות להתחדשות עירונית פרסמה לאחרונה מכרז בו הוכנס כתנאי סף רחל עידכנה כי נו .7
 רישום בפנקס המתכננים.

 
 

 ואת מיקומם: 2018-2019רועי האיגוד המתוכננים ל יסיכמה את ארועים יועדת הא -רועי האיגודיא .8
 

 התקיים -ערב פתיחת שנה בשיתוף פורום מתכנני ערים צעירים  23.10.18
 ביתן הלנה רובנשטיין

 
, בהשתתפות תכנית מתאר "מנהטן הירוקה" לג'קרטה -מפגש עם אדר' פלוריאן הייזלמאן 18.11.18

 התקיים -עמוס ברנדס ומוטי קפלן ובניהול והנחיה של אמילי סילברמן
 גלריה זהזהזה

 
 התקיים -הערכות מוניציפלית להתחדשות עירונית 13.12.18

 שלוחת הטכניון בשרונה, נילי שחורי וליאת איזקוב
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 21-אביב תכנוני. מדעי הנתונים ודמוקרטיזציה של תהליכי התכנון במאה ה 3.1.19
 גלריית זהזהזה

  
 ערב הוקרה לעדנה לרמן בשיתוף הרשות להתחדשות עירונית 29.1.19

 מרכז החתירה על הירקון
 

  מפגש עם יוצרי הסרט -"מבצע נפתלי" 14.2.19
 השלוחת הטכניון בשרונ

 
 איגוד "החיים מחוץ לתל אביב"ההכנס 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

 
 360נושא כלי שכונה סדנה בשיתוף המועצה לבניה ירוקה ב 2019מאי 

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

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