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,  האיגודפעילויות , סדר יום, תודות - 2012הכנס השנתי 
 בעולם התכנון בישראל ואסיפה הכלליתמהנעשה 

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 

 ר איגוד המתכננים בישראל"יו -עמוס ברנדייס 
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 תודות לחברים שהשתתפו בארגון הכנס השנתי
ר הועדה המארגנת"יו -ומתכננת עדנה לרמן ' אדר 
ר רחל קטושבסקי"ד 
שמאי אסיף' אדר' פרופ 
אמילי סילברמן' פרופ 
ונקי-מתכנן גיא קב 
ערן רזין' פרופ 

 

יהונתן גולני' אדר, ברוך קיפניס' פרופ, 
 ועדת אות יקיר התכנון -מתכננת נירה סידי 

 

ערן רזין' פרופ, עדנה לרמן' אדר, נילי שחורי' דר  , 
 '  דר, מתכננת תמי גבריאלי, אמילי סילברמן' פרופ      
 ועדת הפרסים לעבודות הסטודנטים -דניאל אורנשטיין      

 

עורך הביטאון -ארנסט אלכסנדר ' פרופ 
מזכירת האיגוד -מיכל שגב ' גב 
הטכניון -ד ומגיסטר לתכנון דורית גרפונקל "עו 
מעצבת - ליבנוןרוני ' גב 

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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   תודות
 מארחים

 הטכניון, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
 הטכניון  , מרכז קלצניק לחקר העיר והאזור

 הטכניון, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
 ההנדסה מינהל -עיריית חיפה 

 המרכז הבהאי העולמי
 

 נותני חסות לכנס
 חסות לפרסי עבודות סטודנטים - גיאוקרטוגרפיההחטיבה הכלכלית של קבוצת 

 מ"מנורה מבטחים פנסיה בע
 מ"קבוצת חנן מור אחזקות בע

 מ"פיננסים ניהול השקעות בע הראל
 ברעם סיטי פרס

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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 תודות

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 

Alex Krieger, Professor of Urban Planning and Design, 

Harvard University Graduate School of Design,  

and Principal, Chan Krieger NBBJ, Cambridge, 

Massachusetts, USA. 

 אורחים
 

 
 ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים"מנכ, מר נחום איצקוביץ



 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 

 המשנה הבכיר לנשיא הטכניון, פייגיןפול ' פרופ     9.30 - 9.00
 הטכניון, דיקן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, יהודה קלעי' פרופ 
 הטכניון, דיקן הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, נח גליל' פרופ 
 הטכניון, ש קלצניק"ראש המרכז לחקר העיר והאזור ע, רחל אלתרמן' פרופ 
 ר איגוד המתכננים בישראל"יו, עמוס ברנדייס' אדר 
  

  ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים  "מנכ, מר נחום איצקוביץ    10.10 - 9.30
 התכנון מינהלמנהלת , מתכננת בינת שוורץ

 

 שמאי אסיף' פרופ' אדרפתיחה   11.00 -10.10
 

                       Lessons from Three ‘Big Digs’: Boston - Seoul - Shanghai 
 

Alex Krieger, Professor of Urban Planning and Design, Harvard  University Graduate 

School of Design, and Principal, Chan Krieger NBBJ, Cambridge, Massachusetts, USA. 
 

 הפסקת קפה   11.30 -11.00
 

 סדר יום
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  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 

 :צדק מרחבי ופריסה ארצית -" הויכוח הגדול"   12.20 -11.30
 ?האם להשקיע בתשתיות התחבורה במרכז או בפריפריה  
  דוברים 10עמוס ברנדייס ובהשתתפות ' בהנחיית אדר   

                         
הצגת פעילות איגוד המתכננים ומהנעשה בתחום התכנון בארץ     12.45 -12.20

 אסיפה כללית  
 

 (באופן עצמאי ברחבי הקמפוס)הפסקת צהרים    13.45 -12.45
 

 (בניין סגו)מושבים מקבילים  8 -הרצאות ב    18:30 -13.45
 

 מצב רוח ופרסים, בירה, אוכל, מוסיקה -" מסיבת מתכננים"   21:00 -18:30
 2קומה , בנין סגו, מין'אולם בנג  

 
 
 

 (המשך)סדר יום 
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  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 

 התכנסות באולם הכנסים במרכז הבאהי       9.00 - 8.30
   

 ברכות       9.15 - 9.00
 מנהל המרכז הבאהי - ר אלברט לינקולן"ד  
 ר איגוד המתכננים בישראל"יו -עדנה לרמן ' אדר  
 מ ראש העיר חיפה ומחזיקת תיק ההנדסה"מ -חדווה אלמוג ' גב  

 
 הצגת סוגיות תיכנוניות מרכזיות בחיפה 11.00 - 9.15

 אריאל וטרמן ומתכננים מהצוות העירוני' אדר, מהנדס העיר  
   

 סיורים בעיר חיפה   7   13.30 -11.00
 

 יום שישי -סדר יום 
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 מהו איגוד המתכננים
 

 .שחברים בו מרבית העוסקים בתכנון עירוני ואזורי בישראלאיגוד מקצועי 
 

 .הציבורי והאקדמי, הפרטיחברים מהסקטור 
 

 .שנה 45 -נוסד לפני למעלה מ
 

לפעול , מבחינה מקצועית את ציבור המתכננים בישראל לייצגמטרת האיגוד 
הרחבת והפצת הידע וכן לתרום ל, וחיזוק מעמדוקידום המקצוע למען 

 .המקצועי בתחום התכנון
 

בהתאם  " עמותה ללא מטרת רווח"כוהוא פועל " אמנת מתכננים"לאיגוד 
 .לתקנון שאושר על ידי האסיפה הכללית ועל ידי רשם העמותות

 

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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 החברים באיגוד

 .ערים ואזוריםתואר שני בתכנון בעלי  . א
אשר עבדו  ( לרבות באדריכלות ובהנדסה)תואר ראשון בעלי  . ב

 .ערים ואזוריםשבע שנים בתכנון לפחות 
לרבות )לתכנון ערים ואזורים תואר שני במקצוע קרוב בעלי  .   ג

 .ערים ואזוריםשלוש שנים בתכנון אשר עבדו לפחות ( גיאוגרפיה
 

 .או חבר עמית, ניתן להתקבל גם במעמד סטודנט 
 

 בכדי להתקבל לאיגוד יש לשלוח הטופס המצוי בתיק הכנס או באתר 
 .ברוך קיפניס' ר ועדת הקבלה פרופ"ליו, (www.aepi.org.il)האיגוד 

 

 .  סטודנטים 90 -חברים באיגוד ועוד כ 375 -כיום כ
 ...אך גם בכמותנו, כוחנו באיכותנו            

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 

http://www.aepi.org.il/
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 התקבלו לאיגוד ב- 2011 
 (ר הועדה"יו, ברוך קיפניס' פרופ: ח ועדת קבלה"דו)

 

 

 

 52 חברים חדשים 
 22 חברים סטודנטים חדשים 
 1  בקשה לחברות נמצאת בטיפול 

 
 !חברים חדשים בשנה אחת 75כ "סה

 

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 



 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 
 2012-2006מספר החברים באיגוד המתכננים בשנים 

   60% -גידול של כ
 למרות הפסקת חברותם של עשרות רבות של חברים שלא שילמו דמי חבר
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 עמוס ברנדייס -     ר  "יו
 עדנה לרמן -     ר  "סגן יו
 ונקי-גיא קב -     ר  "סגן יו

 לבנה אלונים -     גזברית  
 ליטל ידין -     ועד  

 נירה סידי -     
 אמילי סילברמן -     
 רחל קטושבסקי -     
 ערן רזין -    

 ברכה אור -ביקורת    . ו
 נילי שחורי -     
 לאה שמיר שנאן -     
 יהונתן גולני -     בית הדין  
 אברהם בן עזרא -     
 מוחמד שיבל -     

 (ר"יו)ברוך קיפניס  -      קבלה. ו
 אשר כהנא -יועץ משפטי

 מיכל שגב -מזכירת האיגוד 
 אילן קמיל ודורון קופמן -ח          "רו

החברים  , תודה לחברי וחברות מוסדות האיגוד
 בועדות ולנציגי האיגוד בגופים שונים

 חברי מוסדות איגוד המתכננים המסיימים תפקידם

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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 פעילות מקצועית לקידום מעמדם של המתכננים והתכנון בישראל
 

 הגשת ניירות עמדה והשתתפות בדיונים בכנסת -הרפורמה בתכנון 
ח ומתכנן  "רו, ד ומתכנן אשר כהנא"עו: ברנדייס וועדת המשנה לרפורמהומתכנן עמוס ' אדר: ריכוז

 .מתכנן אורי פוגל, ברודניץ -ר מיכאל מאיר"ד, ומתכנן דודי גלור' אדר, דורון קופמן
  

ריכוז מינוי , השתתפות בדיונים בכנסת, הגשת נייר עמדה - לים"הודחוק 
 וליווי תהליך התחלת עבודתם לועדותנציגי הארגונים המקצועיים 

 ד ומתכנן אשר כהנא  "ברנדייס ועוומתכנן עמוס ' אדר: ריכוז
 

נייר כללי על התכנון  -כתיבת ניירות עמדה של האיגוד  -ועדת טרכטנברג 
 השגה והצגתם בפני הועדה -ונייר בנושא דיור בר 

אמילי  ר "ד, נעמי כרמון' פרופ, ליטל ידין' אדר, ונקי -מתכנן גיא קב, ברנדייסומתכנן עמוס ' אדר
 סילברמן

 

 כתיבת נייר עמדה בנושא חסמים בתכנון והצגתו בפני הועדה -ועדת ברנע 
 מתכננת איריס אפרת, נילי שחורי' דר, כהנאומתנכן אשר ד "ברנדייס ועוומתכנן עמוס ' אדר: ריכוז

 
 
 

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 



 
 

 
 
 

,  העריםאיגוד מהנדסי  - שיתופי פעולה והסכמות עם ארגונים נוספים
 איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות , עמותת האדריכלים, הנוף' איגוד אדר

עדנה לרמן ומתכנן גיא  ' כהנא בסיוע אדרומתכנן אשר ד "ברנדייס ועוומתכנן עמוס ' אדר: ריכוז
 ונקי -קב
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 פעילות מקצועית לקידום מעמדם של המתכננים והתכנון בישראל
 

פעילות שוטפת במישור העקרוני והפרטני  -מעמד המתכננים וייחוד פעולות 
, התכתבויות עם שר הפנים, הגשת ניירות עמדה, בהתאם לפניות חברים

 עיריות ועוד, רשם האדריכלים והמהנדסים, התכנון מינהל, ת"התמל "מנכ
רחל  ' עדנה לרמן ופרופ' כהנא בסיוע אדרומתכנן אשר ד "ברנדייס ועוומתכנן עמוס ' אדר: ריכוז

 אלתרמן  
 

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 

בפני המתכננים לתפקידים ציבוריים ולהשתתפות   פעילות לפתיחת דלתות
 פעילות כוללנית ופרטנית מול עיריות ומינהל התכנון   -במכרזי תכנון 

רחל  ' גלור ופרופומתכנן דודי ' כהנא בסיוע אדרומתכנן אשר ד "ברנדייס ועוומתכנן עמוס ' אדר: ריכוז
 אלתרמן



15 

 

, יונה - ספיבקהשתתפות בכנס ועדת המומחים , השתתפות בדיונים שונים
הוצאת נייר עמדה של האיגוד , דיון שולחן עגול בנושא דיור בר השגה

 .הצגתו בכנסת ועוד, בנושא
 אמילי סילברמןר "ד: ריכוז

 

 חברות במועצה והשתתפות בדיוניה - המועצה לבנייה ירוקה
 גכטמתכננת נועה : נציגת האיגוד

 פעילות מקצועית במסגרת מחאת הדיור ומסגרות מקצועיות
 

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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פעילות משותפת   -( המוסדות המכשירים מתכננים)קשר עם האקדמיה 
הוקמה ועדת משנה  . לחיזוק התכנון כפרופסיה מקצועית מוכרת ומוערכת

ועדת  . הוכן נייר על ידי נציגי האקדמיה. האיגוד ולאקדמיות לועדמשותפת 
 (שידונו בקרוב)הקבלה בחנה סילבוס באוניברסיטאות וגיבשה המלצות 

נציגים מהאקדמיה   10 -יחד עם חברי ועד האיגוד וכ, ר אמילי סילברמן"ערן רזין וד' פרופ: ריכוז
 .ברוך קיפניס' פרופ. אלי שטרן' בראשות פרופ

 

קול קורא לחברי , ניתוח הבעיות -התכנון  מינהל, מכרזים של משרד הפנים
בהכנה נייר עמדה בשיתוף עם ארגון האדריכלים והמהנדסים  , האיגוד

 התכנון מינהלפגישה עם , העצמאיים
 ברנדייסומתכנן עמוס ' מתכנן אורי פוגל בסיוע אדר: ריכוז

 

 פעילות מקצועית לקידום מעמדם של המתכננים והתכנון בישראל
 

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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בחירת , קול קורא, גיבוש קריטריונים - המלצה על נציגים לועדות תכנון
העברה ליתר הארגונים המקצועיים בתחום התכנון , מועמדים על ידי הועד

 המלצות למשרד הפנים, והבנייה
 ברנדייסומתכנן עמוס ' אדר: ריכוז

 

 

 פעילות מקצועית לקידום מעמדם של המתכננים והתכנון בישראל
 

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 

 האירוע המרכזי השנתי של האיגוד -הכנס השנתי 
 .  מסיקים מסקנות מכנס לכנס בכדי לשפר. שנים ברציפות 10נערך כבר 

תחרות  , אותות האיגוד, אירוע ערב, אסיפה כללית, ל"מרצה מחו, הרצאות מקבילות 120 -כ, ישיבות מליאה
 .עדנה לרמן' ועדה מארגנת בראשות אדר. משתתפים מידי שנה 500 -כ. תצוגות ועוד, עבודות סטודנטים



 ונקי  -מתכנן גיא קב: ארגון ערבי עיון ערבי עיון

 25.7.11שולחן עגול בנושא חסמים בתכנון 

   2.8.11שולחן עגול בנושא דיור בר השגה 

 7.4.11התכנון המחוזי לאן 

 בשיתוף גופים נוספים

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 

 א"ת' בשיתוף אדם טבע ודין ואונ

 2.10.11יונה  -דיון בממצאי ועדת ספיבק 
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 ונקי  -מתכנן גיא קב: ארגון ערבי עיון ערבי עיון

 26.1.2012הענק הסיני 

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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 "שישי עירוני"סיורי 
 עדנה לרמן' אדר: ארגון

 

 23.9.11שישי עירוני בחולון 
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   20.5.11שישי עירוני בסחנין 
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 הפעילויות הבאות של האיגוד

 מאי              שישי עירוני ברהט

 תמורות במרחב הכפרי -יוני               שישי עירוני 

 כנס ארצי בנושא שימור       דצמבר

 

 

 www.aepi.org.il: פרטים והרשמה מוקדמת באתר

 igudm1@gmail.com:  ואצל מיכל מזכירת האיגוד

 

  איגוד המתכננים בישראל
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http://www.aepi.org.il/
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 2012אות יקיר התכנון 
 יהונתן גולני' מתכננת נירה סידי ואדר, ברוך קיפניס' פרופ: 2012חברי הוועדה 

 אלי שטרן' פרופ
 2012אות יקיר התכנון  

 

 

  איגוד המתכננים בישראל
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  -ר מיכאל מאיר "ד
 ברודניץ

 2012אות יקיר התכנון  

 ראסם חמאיסי' פרופ
 2012אות יקיר התכנון  

 

 מתכנן אורי פוגל
 2012אות נאמן האיגוד  

 



 ארנסט אלכסנדר' פרופ: עורך 24

 בטאון האיגוד
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 אתר האינטרנט של האיגוד ופנקס המתכננים
 www.aepi.org.il                   מיכל שגב: ריכוז 
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http://www.aepi.org.il/
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"                              מה בתכנון"ידיעון אלקטרוני שבועי 
 מיכל שגב: ריכוז
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 Isocarp -איגוד המתכננים הבינלאומי 
 ברנדייסומתכנן עמוס ' אדר: ריכוז 

 

 קשרים עם איגודי תכנון בעולם
 ומתכננת נירה סידי קטושבסקיר רחל "ד: ריכוז

 

 ניוזלטר באנגלית
 ליטל ידין' אדר: ריכוז

 

 

 קשרים בינלאומיים
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 תיאטראות ועוד, כרטיסי תדלוק -הטבות כספיות לחברי האיגוד
 מיכל שגב: ריכוז

 
מנורה  , אמריקן אקספרס: הסדרים מיוחדים עם גופים פיננסיים

 הראל פיננסים, מבטחים
 מיכל שגב: ריכוז

 
 המתקיימים בארץ בנושאי תכנון הנחות לכנסים וערבי עיון

 ברנדייס ומיכל שגבומתכנן עמוס ' אדר: ריכוז 

 

 הטבות כספיות לחברי האיגוד

 

  איגוד המתכננים בישראל
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הכנת תכנית עבודה לשנה קדימה  -תכנית עבודה מאושרת לאיגוד 
 ואישורה בוועד

 מתכננת לבנה אלונים וועד האיגוד: ריכוז
 

 ניהול כספי של האיגוד - ניהול כספי שוטף וטיפול בבעיות מיוחדות
 ח אילן קמיל"ח דורון קופמן ורו"בסיוע רו, גזברית האיגוד -מתכננת לבנה אלונים: ריכוז

 

 פעילות כספית של האיגוד
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   2011-2006מאזן לשנים 
.  לאיגוד יתרה לשנת פעילות קדימה. בכל שנה ההכנסות היו גבוהות מההוצאות

 .אלא מספר החברים והחסויות גדל, לא עלו( כמעט)דמי החבר . 7היתרה גדלה פי 
 גזברית האיגוד ועמוס ברנדייס -לבנה אלונים: ריכוז

2005 2006 2007 2008 2009 
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 חות כספיים"דו
 גזברית לבנה אלונים

 
ח של הגזברית על הפעילות הכספית של איגוד  "תמצית דו

 .הוצגה באסיפה הכללית 2011המתכננים בשנת 
 

 הצעת החלטה

הופצו במייל לכל חברי   2011 -ו 2010חות הכספיים לשנים "הדו
 .האיגוד

ועדת הביקורת ממליצה לאסיפה הכללית . לא התקבלו הערות
 .חות אושרו על ידי האסיפה הכללית"הדו. חות"לאשר את הדו

 הצבעה
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 2011ח ועדת ביקורת "דו

 ר לאה שמיר שנאן"ר נילי שחורי וד"ד  ,ברכה אור' אדר

 הצעת החלטה

  2011ח ועדת הביקורת לשנת "דו
 .הופץ במייל לכל חברי האיגוד

 .  לא התקבלו הערות

ח מאושר על ידי האסיפה  "הדו
 .הכללית

 הצבעה
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 בחירות אלקטרוניות למוסדות האיגוד
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 2012תוצאות הבחירות למוסדות האיגוד 

 ר ועדת הבחירות"יו -ר רחל וילקנסקי "ד

 חברה -גרשוני -יונה גינזבורג' פרופ

 חברה -מתכננת רות פרידמן 

 

 

 

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 

34 



35 

 ?שאלות או הערות לאסיפה הכללית

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 


