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        ::::משתתפיםמשתתפיםמשתתפיםמשתתפים

        
תמי , ערן רזין, דודי גלור  ,גזברית ,לבנה אלונים ר "יו/ס ,ונקי-גיא קב ר"יו/ס,רחל קטושבסקי ר "יו ,עדנה לרמן

  נילי שחורי  :התנצלו  ברכה אור, גבריאלי
  

  שגב מיכל: כתבה
  

        ::::סיכומיםסיכומיםסיכומיםסיכומים
        

ם לפי הדווח בקופת האיגוד הצטברו יתרות הן משני. לפני הישיבהבמייל  י לבנה"הועבר ע -דיווח כספי .1
הכספים מושקעים על ידי לבנה אלונים באמצעות הבנק באיגרות חוב . עברו והן מהכנס השנתי האחרון

 .הערותח ללא "הועד אישר את הדו.  סולידיות

 

עדין אינה מגיעה  2012גביית דמי חבר בשנת  .י מיכל במייל לפני הישיבה"ר עהועב -תשלום דמי חבר .2
באחריות מיכל  תזכורות לחייבים/יש לשפר את הגביה על ידי משלוח הודעות. לשיעור של שנה אחרונה

  .בהתאם למידע מלבנה

 

 .ם של הכנסנערך סיכו -: כנציג הטכניון בארגון הכנס שמאי אסיף:  בהשתתפות  ,סיכום הכנס השנתי .3
התרומות לכנס לא היו . ח"ש 60,000 -סה את הוצאותיו והשאיר יתרה של כיהכנס כ הכספי היבטמ

מלימוד הנושא של  .גבוהות ויש לקראת הכנס בשנה הבאה להתחיל בגיוס תרומות בשלב מוקדם יותר
גע באפשרויות דבר שפו ,גיוס התרומות על ידי גורמים מקבילים נראה שאנו לא מנצלים את הפוטנציאל

בתמיכה בפעילויות ההשתתפות בכנס לסטודנטים וסבסוד , חלוקת מידע, נות ובמדיההפרסום בעיתו
 .להרחיב את מעגל התורמים בעזרת גורם מקצועי העוסק בתחוםניתן להבא . נוספות של האיגוד

מקצוע  הכנס היה מוצלח ביותר השתתפו בו למעלה משש מאות אנשי  -התוכניהאירגוני ו היבט מה
הרצאת המרצה האורח שהוזמן על ידי שמאי אסיף היתה  . הוא היא מענין וברמה מקצועית גבוהה

היה ריבוי של הרצאות של חברים במושבים מקבילים והיה קשה לבחור בין הנושאים , מעולה ומעניינת
רית חיפה שאורגנו בהשתתפות עיביום השישי במרכז הבאהיים והסיורים ההרצאות . ולוותר על אחרים

תקבלו ה. למרות שהדבר היה כרוך בלינה בחיפה ,היו מעניינות והשתתפו בהם מספר רב של חברים
שהיה ארוך , הערות והשגות על ארגון אירוע הערב כולל חלוקת הפרסים ליקירי האיגוד ולסטודנטים

         .    איםבכנסים הבהוצע לשנות את המתכונת של הערב  .ועורר ענין רק למספר מצומצם של חברים
רת האיגוד מיכל  ארגון הכנס היה מוצלח ביותר והאיגוד מביע את תודו למארגנים ובמיוחד למזכי

בכלל מתכונת הכנס בן שני  .דורית על תרומתן ומאמציהם הרבים להצלחת הכנס, ולנציגת הטכניון
 .בהמשך הוכחה כמוצלחת והוצע לחזור עליה גםהימים 

בכנס נראה כי רק שליש מבין המשתתפים היו חברי האיגוד והיתר  מניתוח רשימת המשתתפים
הודגשה החשיבות של גיוס חברים אלה המשתתפים בכנסים ומהווים עתודה פוטנציאלית . אורחים

 הוסקו מסקנות לכנסים הבאים אשר יועברו לועדת הכנס השנתי . להרחבת מעגל החברים של האיגוד
כנס הוחלט לשנות את נוסח הסקר בנושא הכנס ולכוונו יותר לאור הזמן שחלף מה . 2013 -הבא ב

 ]אחריות נילי שחורי ומיכל[ .2013יות עתידיות ולכנס המתוכן לשנת לקראת פעילו
  

מייק טרנר להיות שותף ' י פרופ"הועברה הצעה לאיגוד ע -Safer Urban Spaces: יום עיון בנושא .4
רר את האפשרות להשתתפות ביוזמה ולקחת חלק האיגוד מבקש לב. של סדרת ארועים בנושא ליוזמה

האיגוד ימנה . עדנה תקדם את הנושא מול מייק טרנר. פעיל בהיגוי הארועים השונים ככל שיתפתחו
 .איש קשר מטעמו לקידום שיתוף הפעולה
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. הכנסת אשר עסקה בהצעה לרפורמה האיגוד היה פעיל במהלך תקופה ארוכה בועדת -הרפורמה בתכנון .5
ר "וד עמוס ברנדייס' אדר, מתכנן אורי פוגל, דודי גלור' אדר, ד מתכנן אשר כהנא"ד ייצגו עואיגואת ה

עבודה הלמרות . עמדה והשגות לשינויים המוצעים האיגוד הגיש מספר ניירות. מיכאל ברודניץ
אם כי בנסוח  לא זכו מרבית ההערות להתייחסותהרצינית שהושקעה על ידי נציגי האיגוד ו מקצועיתה
  .           חדש נשמר נעמדו של ארגון המתכננים כאחד הארגונים הממליצים על חברים בועדות התכנוןה

 קייםהת. רננה ירדני בנושא הרפורמה 'בהובלה של אדר "לא זו הדרך"עדנה דווחה על הפעילות של  
לעולם של השינוי המוצע  דיון באשר לדרכי פעולה אפשריות של האיגוד בנושא לאור חשיבותו הרבה

לא " תרואה בחיוב את ההצטרפות ליוזמהחליט כי הוא האיגוד . לדמותה של הארץ ולמתכנניםהתכנון ו
השינויים בחוק התכנון והבניה  וליצירת קואליציה של ארגוני תכנון אשר תגיב להצעת" זו הדרך

 ,התייחסות לרפורמה בתכנוןבגיבוש ההאיגוד רואה את תפקידו כחשוב במיוחד  .הרפורמה במסגרת 
או במסגרת שינויים " הרפורמה"התערב בניסוח השינויים המוצעים במסגרת ותומך בהצעה כי יש ל

 לקדם את הפרק של הרישויתומך בהצעה האיגוד . לשנותמה ניתן ו אם ולנסות לראות לחוק הקיים
      .חוק התכנוןבהשינוי  פעילות האיגוד תהיה ממוקדת בעיקר בניסוח נושאי .בשינויים מסויימים

האיגוד יגבש את עמדתו ויקדם אותה במסגרת  .יועברו לועד האיגוד" לא זו הדרך"י "ניירות מוצעים ע
  .ובמידת הצורך גם באופן עצמאי ,"לא זו הדרך"הפעילות המשותפת עם 

  

      . רפות לארגוןב לקידום הצט"עם להשל גיא ועדנה נקבעה פגישה  -שיתוף פעולה עם ארגונים מקצועיים .6
במגמה ליצור , מרים ארז, ר ארגון מהנדסי הערים"עדנה מדווחת כי התקיימה פגישה חיובית עם יו

גיא מדווח על קידום  . כולל נושא ההתייחסות לרפורמה שיתופי פעולה בנושאים בעלי עניין משותפים
אה של הועד המנהל של הנושא ידון בהשתתפותו בישיבה הב -ופעילות משותפת פ עם איקומוס"שת

     .איקומוס
  

 התקיימה פגישה עם עמותת האדריכלים עדנה מדווחת כי  -שתוף פעולה עם עמותת האדריכלים .7
של  איש לדיון בנושאים 2-3סוכם כי כל ארגון ימנה צוות של . מהאיגוד גיא ועדנה, בהשתתפות רחל

   כמו כן הוחלט כימשותפות . נותם במטרה לנסח הבהתנגשות בין פעילויות האדריכלים והמתכנני
  .רחל, גיא, המשך טיפול עדנה .תוף פעולה בנושא מינוי נציגים מוסכמים לועדות התכנוןיקודם שי

  

האיגוד המליץ יחד עם עמותת האדריכלים על   -מטעם האיגוד למועצה הארצית מינוי נציגים .8
דן סתיו  'אדרמועמדותו של שקל את  כמו כן האיגודהונתן גולני למועצה הארצית י 'רמועמדותו של אד

האיגוד  ליצוגנושא של מועמדות חבר חדש בלאור הערה של ברכה אור הארצית  למועצהכנציג 
לאור זאת תועבר  .לתקנון האיגודבהתאם למנותו ר כי אין מניעה והובר נבחן ,בפורומים ציבוריים

 .ההמלצה למשרד הפנים
  

 'גר הלשכה דאז אינ"לאור פנייתו של יו ,לפני כשנתיים  -הצטרפות ללשכת המהנדסים והאדריכלים .9
התחיל תהליך של הצטרפות ללשכה כאירגון עצמאי בדומה  ,ובהתאם להחלטת ועד האיגוד ,יואב סרנה

כונת המוצעת האיגוד ישמור על תבמ. מהנדסי ערים ועמותת האדריכלים להצטרפות של ארגון
ך פעילויות מוסכמות בהתאם להחלטת ועד האיגוד עצמאותו המלאה אולם יוכל להעזר בלשכה לצור

הוחלט לברר מחדש את משמעויות ההצטרפות של איגוד . ובתאום עם נציגי הלשכה ומוסדותיה
  .המשך הטיפול באחריות עדנה. המתכננים ללשכה

 
  

 :תוכנית ארועי האיגוד .10
  

 .תחילת ספטמברי ברכה במטרה לקיימו ב"יקודם ע -המגזר הכפרי /בנושא הקיבוץשישי עירוני  .א

נציג האיגוד בועדת  קו ונקי הינו  גיא -כנס ארצי ראשון בנושא שימוריתקיים   25.11.12 .ב
 .ההיגוי

 
  


