בוקר טוב לכולם,
אנו שמחות ומתרגשות לפתוח את הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל לשנת  .2022איגוד
המתכננים מייצג את העוסקים במקצועות התכנון בישראל והוא כבר בן  .57מה שהתחיל
כהתארגנות קטנה של קבוצת מתכננים תחת השם "האיגוד לתכנון סביבתי" ב  1965צמח במהלך
השנים והפך לבית לכל מי שעוסק בתכנון ערים ואזורים בישראל ולמי שפני הארץ הזאת על כל
מרכיביה חשובים לו.
מקצוע תכנון ערים ואזורים ,אשר בעבר היה נחלתם של מעטים הולך והופך למקצוע בעל חשיבות
גדולה .מתכנני ערים נמצאים בכל הצמתים המרכזיים :בממשלה ,ברשויות המקומיות ,במחקר
אקדמי ובסקטור הפרטי .למתכננים יש היום השפעה גדולה מאי פעם על המרחב בו אנו חיים .כל
זה מטיל עלינו המתכננים אחריות רבה ,ובמידה רבה תחושה של שליחות.
בגלל ההכרה בכובד האחריות גיבשנו בועד האיגוד ,לראשונה מאז הקמתו של האיגוד ,הצעה
לקוד אתי ,כפי שקיים לאיגודים מקבילים לנו בעולם .הקוד יוצג בקרוב באספה הכללית של
האיגוד וזו הזדמנות להודות לפרופ נעמי כרמון על הובלת תהליך מעמיק ורציני של כתיבת הקוד.
אחד הערכים המייחדים את המתכנן ,כפי שיבוא לידי ביטוי בנוסח המתגבש ,הוא האחריות
המקצועית הרחבה כלפי הציבור .ערך טובת הציבור והאינטרס הציבורי עומדים בראש מעייניו.
לערך זה יש השלכות רבות על עבודתנו היומיומית וגם לא מעט מצבים וקונפליקטים מנסים
לאתגר ערך זה.
אנחנו באיגוד המתכננים מאמינות ומאמינים בחשיבות תפקידיו המגוונים של מתכנן הערים
והאזורים .לכן אנחנו משקיעות מאמץ להביא לחיזוק מעמדו של מקצוע התכנון בארץ .אנחנו
עושות זאת באמצעים מגוונים :עוסקות בפעולות שמטרתן להעלות את המודעות לחשיבות
המקצוע ,דואגות להכללת מתכנני ערים במכרזי תכנון ,במשרות הנפתחות ע"י מעסיקים
ציבוריים ,ולעיתים קרובות אנחנו גם נאלצים להיכנס למאבקים משפטיים כדי להשיג מטרות
אלה .בנוסף האיגוד עורך ערבי עיון בנושאים תכנוניים מגוונים ,מעורב בדיונים בנושאים
תכנוניים במוסדות התכנון ואנחנו מביעים עמדותינו בכל במה אפשרית .האיגוד הפך לשחקן
משמעותי ולפלטפורמה לקידום רעיונות ,ועל כך גאוותנו .אני שוב מזמינה את מי מכם שעדיין
אינו חבר באיגוד להצטרף אלינו  ,להשתתף בפעילויות לתמוך ולהציע כיווני פעולה חדשים
וחדשניים.
ועכשיו לנושא הכנס:
התהליכים שעוברת מדינת ישראל חושפים את המתכננים לאתגרים לא פשוטים  :גידול מואץ של
אוכלוסיה ,צפיפות הולכת וגדלה ,אתגרי דיור ,יוקר מחיה ופערים חברתיים וכלכליים ,כל זה
בנוסף למשברים גלובליים כמו משבר האקלים והאיומים על משאבי הטבע המתכלים .מתכננים
מעורבים בכל אחד ואחד מן האתגרים האלה.
בכנס בחרנו השנה לשים דגש על השינויים המואצים העוברים על ערי ישראל תחת הכותרת "מי
הזיז את העיר שלי" .העיר לוד ,אשר מארחת אותנו ,מדגימה את התהליכים הללו באופן מרחיק
לכת .כאן מרוכזים מרבית מרכיבי השינוי שעוברת החברה הישראלית :עיר ותיקה שעוברת
התחדשות באמצעות תהליכי תכנון רבים ,עיר מרכזית בעלת אופק ופוטנציאל פיתוח עצום,

המשלבת היסטוריה ומורשת עם פיתוח מואץ והתחדשות עירונית .אנחנו מודים מקרב לב
לעיריית לוד ,לראש העיר עוד יאיר רביבו ומהנדסת העיר גל גבריאל אשר פתחו את שערי העיר
והזמינו אותנו להכיר מקרוב את העיר המרתקת הזאת.
תכנית הכנס שלפנינו תנסה לעסוק בשאלות הגדולות האלה ,להעלות סוגיות ולייצר שיח סביב
הנושאים העומדים בפנינו .שמחנו לקבל הרבה מאד הצעות למושבים ולמרחבי דיון ממגוון גדול
של מציעים וזו הזדמנות להתנצל בפני רבים וטובים שלא יכולנו לשלב במהלך יום הכנס העמוס.
במסגרת מליאת הפתיחה נעניק את הפרס המסורתי של יקיר התכנון לשתי זוכות יקרות ,מתכננת
דלית זילבר וד"ר נילי שחורי ,וכן נעניק לראשונה פרס ע"ש חברתנו חגית אדיב ג'ינאו ז"ל לעבודה
מצטיינת בתכנון חברתי ,הפרס מוענק למתכננת מריאנה סיגלוב קליין.
ונעבור לתודות
קודם כל תודה רבה לאנשי לוד אשר קבלו אותנו וסייע לנו לעמוד באתגרים הרבים שכנס כזה
מזמן :ראש העיר עוד יאיר רביבו ,גל גבריאל מהנדסת העיר ויובל שטליד ממינהל ההנדסה .אורית
עופר מנהלת אגף התרבות ,ואנשי החברה הכלכלית לוד .תודה לכולכם.
תודה רבה למשרד הבינוי והשיכון על התמיכה הנדיבה בכנס ,ולורד סלומון ממון האדריכלית
הראשית שמאמינה באיגוד ושותפה יקרה שלנו.
ולבסוף תודה רבה לצוות איגוד המתכננים שבעבודה בלתי נלאית מסביב לשעון מאפשר לנו לקיים
ארועים מרובי תוכן ומשמעות :נילי ברוך מנכלית האיגוד ,שיר בארי מזכירת האיגוד ,אורית נבו
הדוברת שלנו ,ולבסוף לניצן קרקאור המפיקה המדהימה שלנו .הרבה הרבה תודה!
ואחרונים חביבים לחברי ועד האיגוד היקרים והמסורים אשר בעבודת התנדבות רצופה כל השנה
מאפשרים להצעיד את האיגוד קדימה .תודה לכולכם .אנו מאחלות לכולנו יום פורה ונעים.

