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ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION
.1.1.1
סכום פגישת ועד האיגוד מיום 41.21.9
משתתפים :עדנה לרמן יו"ר ,רחל קטושבסקי ס/יו"ר ,גיא קב -ונקי ס/יו"ר ,ערן רזין ,נורית אלפסי ,תמי גבריאלי,
לבנה אלונים גיזברית ,דני מורגנשטיין ,רינה דגני וחנה מורן ועדת ביקורת
עיקרי הדיון וההחלטות:
 1.שינוי ת1ד של האיגוד -בישיבת הועד מה 2.1.11.9 -הוחלט להעביר את תא הדואר של האיגוד
מכפר סבא לת1ד אחר בכוכב יאיר 1בזמן שנותר עד הכנס יתבצע שרות "דואר עוקב" וזאת כדי לא
לסבך את משלוח החומרים לכנס 1ועד האיגוד מייפה את כוחה של מיכל שגב ת1ז  131414001לבצע
פעולה זו בדואר ישראל ולחתום בשם איגוד המתכננים על כל מסמך הנדרש לכך וזאת תוך הצגת
מסמכים מתאימים מעו"ד כפי שנדרש1
 12חברות באיגוד ורישום בפנקס המתכננים -חנה מורן סקרה את האפשרויות של השימוש בפנקס
המתכננים לטובת קידום מעמדם של המתכננים 1נערך דיון על אופן הרישום בפנקס ועל צורת
עריכתו 1סוכם שחנה מורן תגיש נייר המסכם את המטרות והאפשרויות לקראת דיון מפורט וקבלת
החלטה בנושא הפנקס 1הנייר יופץ לחברי הועד לקראת הדיון 1פרסום הפנקס והכנתו יערכו במהלך
השנה הקרובה תוך ידוע החברים 1במידה ותידרש החלטה של האספה הכללית היא תובא לאישור
באספה הבאה בשנת 121.3
 10הכנס השנתי -דווח כי ארגון הכנס השנתי מתקדם ,הוגשו כ .11 -הצעות להרצאות אשר נבחנות
כיום על ידי ראשי המסלולים וועדת הכנס 1בתחילת ינואר תוצג התוכנית המלאה 1בכנס תתקיימנה
שתי ישיבות מליאה 1בראשונה ישא דברים ראש העיר באר שבע ותתקיים הרצאת אורח ,במליאה
השניה יצויין אירוע  11שנה לאיגוד בנוכחות כל ראשי האיגוד לדורותיהם ,כמו כן יערך פנל בנושא
המרכזי של הכנס בהשתתפות נציגים מעולם התכנון והחברה ,ביום שישי יערך מפגש בו נציגי
ה עיר באר שבע יציגו את הנושאים העומדים על סדר היום התכנוני בעיר ויערכו סיורים בעיר
ובסביבתה 1פרסום ההרצאות שיתקיימו בכנס -מגישי ההרצאות שהשתתפותם תאושר בכנס
יתבקשו להגיש מצגות לקראת הכנס על מנת שניתן יהיה להעלותן על דיסק ולהפיצן למשתתפים1
 19עדכון תקנון האיגוד -לאור העובדה כי התקנון הקיים אינו עדכני ואינו משקף את מהות פעילות
האיגוד וכי נדרשנו על ידי רשם העמותות לעדכן את התקנון ,הוקמה ועדה לגיבוש נוסח חדש
לתקנון [הוחלט בישיבה הקודמת] הוחלט כי לאור הזמן הקצר עד כינוס הקרוב של האסיפה והצורך
בעבודה רצינית ומעמיקה ,הפצה לחברים ואישור נוסח התקנון החדש יתקיים בכנוס האסיפה
הכללית הבאה בשנת  21.3או באסיפה ייעודית שתיוחד לנושא1
 11נציג למועצה לבניה ירוקה -הוחלט כי האיגוד יצטרף למועצה לבניה ירוקה ,חנה מורן לקחה על
עצמה להיות נציגת האיגוד 1אושר להעביר את תשלום דמי החבר למועצה1
 13שתוף פעולה עם גלריה זהזהזה -תמי גבריאלי דווחה על קיומו של ערב נוסף ב .1.121.1-בגלריה
אשר יעסוק בתוכניות המתאר של ג'סר זרקא ושל עתלית 1הערב הבא מתוכנן להיערך בסוף חודש
ינואר או בתחילת חודש מרץ ויעסוק שוב בשתי תכניות מתאר עירוניות1
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 17אירועי שישי עירוני -נדרש לקדם את אירועי שישי עירוני ,יש לברר על אפשרות קיומו של האירוע
שתוכנן עם עירית ראשון לציון ולהציע מספר אפשרויות נוספות 1כמו כן מוצע לבדוק את ההצעה
לקיום סיור עם נציגי הקרן לשיקום מחצבות 1באחריות גידי ברסלר1
רשמה– עדנה לרמן יו"ר
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