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 איגוד המתכננים בישראל
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 



 וההריוןהרעיון  ציר הזמן

 הלידה

 ינקות וילדות

 נערות ובגרות

 התחדשות

1960 - 1962 

1962 - 1964 

1964 - 1967 

1967 - 2001 

2001 - 2014 



 וההריוןהרעיון 
1960 - 1962 

 50 -ראשית שנות ה

 הקמת המגמה לתכנון 

 ערים 

 בפקולטה לארכיטקטורה

 בטכניון

 נביטת הרעיון הכללי

 ויילרעל ידי רחל 

 (וילקנסקי, לימים)

 1960שנת 

 הרי ברנד מגיע ארצה לעשות את עבודת הגמר 

 באדריכלות על השכונה הניסיונית שתכנן ארתור 

 בגמר עבודתו הוא יוצא להמשך . גליקסון בקרית גת

 .לימודים בלונדון



 וההריוןהרעיון 

1960 - 1962 
 דרנלבמשרד האדריכלים שפירא 

 הרי ברנד שב ארצה  – 1962

 ומתחיל לעבוד במשרד 

 דרנלשפירא 

 (פילד'ליצלימים )דליה כדורי 

 מסיימת לימודיה בטכניון 

 לעבוד אצל שפירא  ומתחילה

 דרנל

 ?"איך מצטרפים לאיגוד המתכננים"

 "אין איגוד כזה"

 "אז נקים אנחנו איגוד כזה"

 הם מתחילים לאסוף מתכננים וילקנסקייחד עם רחל 

 שיחברו להקמת האיגוד



 הלידה
1962 - 1964 

 פגישה ראשונה של חברים מייסדים
 1964קיץ 

 תל אביב, 16נתן החכם ' רח, ויילרמרפסת ביתה של רחל 
 

 איילה

 הירש

 :הציעה את השם

 "האיגוד לתכנון סביבתי"

 היוזמת והמארחת

 (וילקנסקי) ויילררחל 

 אשר

 סטופ

 מיכאל

 בונה

 שמואל יבין

 עיצב את

 סמל האיגוד

 שר השיכון מר 
 בנטובמרדכי 

 שיחה ודיון על

 "מטרות וערכים בתכנון"
 יונה גינצברג

 אורח

 ובהמשך עוד

 , מפגשים

 דיונים וויכוחים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:MordechaiBentov.jpg


 ,השמשוני ציון ,ברוצקוס אליעזר ,דודאי אריה ,גליקסון ארתור ,קון מיכאל

  ,סטופ אשר ,בונה מיכאל ,גרשוני-גינזברג יונה ,ברנד הרי ,שקד שמואל

 שמואל ,הירש איילה ,פרידמן רות ,פילד'ליצ-כדורי דליה ,גלוסקינוס מאירה

 דונסקי נחום ,יבין

 מארחת את המפגשים על גג דירתה בהשתתפות( וילקנסקי) ויילררחל 

 ?ארגון נפרד לתכנון או סקציה במסגרת איגוד האדריכלים

מרפסת גג  הייתה בקומה הרביעית ובה גג -דירת, אביב-בתל 16רחוב נתן החכם 

 את קיום הישיבותשאפשרה גדולה 



  היסוד לישיבת הזמנה

 המוצעת הסקציה של

 בישראל ערים לבוני

 

          

 :המזמין         

 :בהמשך

 השמשוניציון 

 הקמת האיגוד

4.11.1964 



 ינקות וילדות

1964 - 1967 

 התחלת מסורת של מפגשים חודשיים במשרדי תכנית האב של 

 , ראש צוות תכנית האב, השמשוניציון ' תל אביב ביוזמת אדר

 ואילך 1964

 יושב ראש האיגוד

1964-1967 

 הרי ברנד
" מצע האיגוד"ארתור גליקסון מצטרף לאיגוד וכותב את 

 .שהפך לימים לתקנון, (1965)

 (                                            1965)רישום האגודה כעמותה 

 (                            1965)הקמת ועדת קבלה  ואיסוף דמי חבר  

לשם  ; התכנוןניסיון להכיר באיגוד כגוף שראוי שיוצג במוסדות 
   י'קלעגל משרד הפנים מר עמרם "כך פגישות עם מנכ

 <<<<<<<כמה מסמכים 

 הוצאת עלון מידע של האיגוד                                               

 ראשיתו של הרבעון לתכנון סביבתי                                        



 כתב ארתור גליקסון -מצע האיגוד 



 !נשאר נכון, מה שהיה נכון



 :וצריך לממן את הפעילות

 ההחלטה לגבות דמי חבר

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.itamar-books.co.il/?mode%3Dnl%26n%3D84&ei=jFeRVLnTF4XrUtb5g_AG&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNEuLeGW5THcR1ldWXbhuKDViRT46g&ust=1418897648076669


 :הועד הראשון הלא הוא

 "קבוצת הפעילים"

 רמת אביב, 11ברגסון ' רח



 הקבלה  וועדת 
אמור לשקף את הרב היה הרכבה 

 י נציגות"מקצועיות של האיגוד ע

 ,  התנועה, הכלכלה, הסוציולוגיהתחומי מ

 .הגיאוגרפיה והתכנון הפיזי
 



 נערות ובגרות
1967 - 2001 

 קיום כנסים שנתיים                         

 ייזום הענקת אות יקיר התכנון                     

 "         תכנון סביבתי"מיסוד הרבעון ל

 "  מרתון תכניות"התחלת מסורת של 

 יושבי ראש האיגוד

 קוןמיכאל 
1968-1970 

 אריה דודאי

1967-1968 

 שמואל שקד

1970-1972 

 משה היל
1972-1976 

 השמשוניציון 
1976-1978 

 מיכאל בונה

1978-1980 

 שביידיוסף 
1980-1982 

 ברוך קיפניס
1982-1986 

 וילקנסקירחל 
1986-1988 

 שמואל יבין
1988-1990 

 אליהו בורוכוב

 אליהו בורוכוב
1990-1994 

 יעקב הרץ
1994-1998 

 אריה שחר
1998-2001 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:MichaelKun.jpg


 ייזום אות יקיר התכנון – 1983
 :על ידי

 (ר האיגוד"סגנית יו)רחל אלתרמן 

 (ר האיגוד"יו)ברוך קיפניס 

 1983 -יקירי התכנון הראשונים 

 ברוצקוסאליעזר 

 השמשוניציון 

 אריה שרון



 1983בנין הטכניון הישן , כנס איגוד המתכננים

 טכס הפתיחה

 רחל
 אלתרמן

 אריה
 שחר

 ברוך
 קיפניס

 אריה
 משה אל-גור

 היל



 1983טקס הענקת אות יקיר התכנון 

 רחל
 אלתרמן

 אליעזר
 ברוצקוס

 אריה
 שרון

 ציון
 השמשוני

 ברוך
 אריה קיפניס

 אל-גור

 אסתר
 השמשוני



 וחלוקת אות יקיר התכנון 1985כנס האיגוד 



 1985יקירי התכנון 

 רענן וייץ סלייפריוסף 

 רחל אלתרמן

 ברוך קיפניס

 אריה שרון
 סלייפריוסף 

 רענן וייץ



 1987יקיר התכנון   1986יקירי התכנון 

 שוחט( בייגה)אברהם 

 2004הפסקה במתן האות עד שנת 

 לובה אליאב

 סירה-יעקב בן

 ...וממשיכים במסורת 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:YOUNG-BEN-SIRA.JPG


 ר האיגוד לתכנון סביבתי"יודבר                                                        
 לביטאון והרבה תודותשורשים                                                        

  
 פרסםשנים ארוכות בהן ביטאון זה נולד לאחר . תכנון –אנו חובקים גיליון ראשון לביטאונו החדש של האיגוד 

 שהתיימר בתחילתו להיות רבעון אולם בצוק העיתים שמחנו אם הוא פורסם   תכנון סביבתיכתב עת בשם האיגוד  

 טרחנו די למלא אותו בתוכן ולהעסיק את עורכיו בהתקנתו  שלא אלא בנו , ולא בעורכיו היה האשם. אחת לשנהגם 

 כאיש אקדמיה . ויחד עם זאת כתב עת זה ראה גיליונות רבים וחומר רב ערך התפרסם בו במהלך השנים. לדפוס

 שיש בהם  פרויקטים עצמאי ראיתי בו במה ראויה גם לפרסום מאמרים מקצועיים וגם לפרסום דיווחים על וכמתכנן 

 מעין ציר מרכזי שהתמצו בו רבות מפעילויותיו וגם , הרבעון לתכנון סביבתי היה מעין דגל לאיגוד. את הכלללעניין 

 , וגם אם קצב הופעתו לא היה סדיר, וגם אם הוא סבל ממצוקה תקציבית, הוא לא התעדכן מבחינה טכנולוגיתאם 

 לא  , ללא הכרת תודה מקוראיו, ללא גמול, בשקידה אין קץ שהתמשכה על פני שנים רבות, נעשה ביד אוהבתהוא 
 אלא בניגוד גמור לה  –שלא נעשה על דעתי " סוף"הייתי נוכח באותו , לצערי". בסופה"הדרך ובמיוחד לא במהלך 

 , אמנם במתכונת חדשה, אפעל לחידושו של כתב העת, שאם תהיה בידי ההזדמנות, גמלה בלבי אז ההחלטהולפיכך 
   .מתקדמים יותר ואפילו תחת שם כוללני יותרבאמצעים 

 הצוות האחרון ששקד על עריכתו והפקתו של . לראשית ימיו של האיגוד איפואשורשיו של הביטאון מגיעים 
 :ארבעה חברים יקריםלתכנון סביבתי כלל הרבעון 

 דן סואן' פרופ                –העורך 
 אילה הירש  -חברי המערכת 

 אשר סטופ                          
 הרי ברנד                          

במהלך . 57' ביטאון מס, ועד למהדורה הנוכחית 11 -מאז הביטאון ה, דן סואן נשא בנטל העריכה הראשית במרבית המהדורות' פרופ, מבניהם

אליהו  ' דר, ל"מיכאל בונה ז' אדר, אלישע אפרת' פרופ: השנים נשאו בעול העריכה ושימשו כחברי מערכת כל החברות והחברים הבאים

,  וירצבורגראליה ' פרופ, וילקנסקירחל ' דר, ל"ז וילקנסקיישעיהו , גלוסקינוסמאירה ' אדר, ל"יצחק גילת ז' אינג, יונתן גולני' אדר, בורוכוב
 .מרדכי שכטר' אריה שחר ופרופ' פרופ, קוןמיכאל ' אדר, ברוך קיפניס' פרופ, רות פרידמן, נשראריאלה ' אדר

  
,  על העבודה הנאמנה, ובשמי אני, אין הזדמנות נאה מזו להודות לכל אחד ואחת מהם בשם כל חברות וחברי האיגוד לתכנון סביבתי בישראל

אני מקווה  , טעם מר, ובצדק, ואפילו אם הסיום הותיר בפיהם. החריצות והמקצועיות שליוו את הפקת הרבעון במשך עשרות שנותיו, השקדנות

אנו מאחלים להם  . לעבודתם ולתרומתם לקידום האיגוד, שהוא יתפוגג עם הופעת גיליון ראשון זה של הביטאון המחודש המוקדש כולו להם

 !תודה רבה מכולנו.  ובריאות שלמה ואריכות ימים, המשך עשייה פורייה
  

אנו מאחלים לכם ולנו הצלחה וקוראים בזה לכל חברות וחברי  . תודה על ההתנדבות והמלאכה, ולעושים במלאכת ההפקה של הביטאון החדש
אליה  ' פרופ –אלכס אלכסנדר ולעורכי המשנה הנושאיים ' פרופ, דיווחים והודעות לעורך הראשי, כתבות, האיגוד לתרום מפרי עטם ולשלוח מאמרים

 .ואמצעי להאדיר את מקצוענו, אנא ראו בביטאון במה מקצועית לפעילותינו. אלפנדריומר טובי  וירצבורגר
 ,בברכה              

 אלי שטרן' פרופ         
 ר האיגוד"יו                                  

 

1965 - 1998 

 2004 -נכתב ב

 ויש גם כתב עת



 הגיליון הראשון



 דן סואן ועוד על האיגוד והעושים במלאכת העריכה

1997 



 החוברת האחרונה



 התחדשות
2001 - 2014 

 חידוש מידעון איגוד המתכננים ולימים הפצתו בגרסה מקוונת                 

 חידוש הענקת אות יקיר התכנון וייזום הענקת אות נאמן האיגוד               

 "                              תכנון"בניה והפצה של כתב העת 

 "איגוד המתכננים בישראל" -שינוי שם האיגוד ל 

 יושבי ראש האיגוד

 "אמנת המתכננים"חיבור ועריכת  

 בניית פנקס המתכננים 

 הגדרת לימודי הליבה בתכנון ועדכון הקריטריונים לחברות באיגוד 

 חידוש והרחבת היקף ותכנים של ערבי וימי עיון וסיורים מקצועיים 

 אליהו שטרן 
2001-2006 

 ברנדייסעמוס 
2006-2012 

 לרמןעדנה 
2012 - 

 רוטציה במיקום והרחבת מבנה הכנסים השנתיים והיקף החברות

 רות האיגוד/עדכון שוטף של תקנון האיגוד ומתן הטבות לחברים 

 עידוד סטודנטים ומתן פרסים לעבודות מצטיינות 

 כתיבת והפצת ניירות עמדה 



 עבודה שוטפת

 ישיבות חודשיות



 דפי מידע תלת חודשיים



 ובגרסה המקוונת



 2004 -נכתב ב

 ר האיגוד לתכנון סביבתי"דבר יו
 שורשים לביטאון והרבה תודות

  
 פרסםלאחר שנים ארוכות בהן ביטאון זה נולד . תכנון –אנו חובקים גיליון ראשון לביטאונו החדש של האיגוד 

 שהתיימר בתחילתו להיות רבעון אולם בצוק העיתים שמחנו אם הוא פורסם  תכנון סביבתיכתב עת בשם האיגוד  

 טרחנו די למלא אותו בתוכן ולהעסיק את עורכיו בהתקנתו  שלא אלא בנו , ולא בעורכיו היה האשם. אחת לשנהגם 

 כאיש אקדמיה  . ויחד עם זאת כתב עת זה ראה גיליונות רבים וחומר רב ערך התפרסם בו במהלך השנים. לדפוס

 שיש בהם פרויקטים עצמאי ראיתי בו במה ראויה גם לפרסום מאמרים מקצועיים וגם לפרסום דיווחים על וכמתכנן 

 מעין ציר מרכזי שהתמצו בו רבות מפעילויותיו וגם , הרבעון לתכנון סביבתי היה מעין דגל לאיגוד. את הכלללעניין 

 ,  וגם אם קצב הופעתו לא היה סדיר, וגם אם הוא סבל ממצוקה תקציבית, הוא לא התעדכן מבחינה טכנולוגיתאם 

 לא  , ללא הכרת תודה מקוראיו, ללא גמול, בשקידה אין קץ שהתמשכה על פני שנים רבות, נעשה ביד אוהבתהוא 
 אלא בניגוד גמור לה  –שלא נעשה על דעתי " סוף"הייתי נוכח באותו , לצערי". בסופה"הדרך ובמיוחד לא במהלך 

 ,  אמנם במתכונת חדשה, אפעל לחידושו של כתב העת, שאם תהיה בידי ההזדמנות, גמלה בלבי אז ההחלטהולפיכך 
   .מתקדמים יותר ואפילו תחת שם כוללני יותרבאמצעים 

 הצוות האחרון ששקד על עריכתו והפקתו של  . לראשית ימיו של האיגוד איפואשורשיו של הביטאון מגיעים 
 סטופאשר , אילה הירש -המערכת חברי , סואןדן ' פרופ –העורך  :יקריםארבעה חברים לתכנון סביבתי כלל הרבעון 

 ועד   11 -מאז הביטאון ה, דן סואן נשא בנטל העריכה הראשית במרבית המהדורות' פרופ, מבניהם .והרי ברנד

 במהלך השנים נשאו בעול העריכה ושימשו כחברי מערכת כל החברות והחברים  . 57' ביטאון מס, הנוכחיתלמהדורה 

 '  אדר, ל"יצחק גילת ז' אינג, יונתן גולני' אדר, אליהו בורוכוב' דר, ל"מיכאל בונה ז' אדר, אלישע אפרת' פרופ: הבאים

 ,  רות פרידמן, נשראריאלה ' אדר, וירצבורגראליה ' פרופ, וילקנסקירחל ' דר, ל"ז וילקנסקיישעיהו , גלוסקינוסמאירה 
 .מרדכי שכטר' אריה שחר ופרופ' פרופ, קוןמיכאל ' אדר, ברוך קיפניס' פרופ

  
 ובשמי  , אין הזדמנות נאה מזו להודות לכל אחד ואחת מהם בשם כל חברות וחברי האיגוד לתכנון סביבתי בישראל

 ואפילו  . החריצות והמקצועיות שליוו את הפקת הרבעון במשך עשרות שנותיו, השקדנות, על העבודה הנאמנה, אני

 אני מקווה שהוא יתפוגג עם הופעת גיליון ראשון זה של הביטאון המחודש  , טעם מר, ובצדק, הסיום הותיר בפיהםאם 

 ובריאות שלמה  , אנו מאחלים להם המשך עשייה פורייה. לעבודתם ולתרומתם לקידום האיגוד, כולו להםהמוקדש 
 !תודה רבה מכולנו.  ימיםואריכות 

  
 אנו מאחלים לכם ולנו הצלחה  . תודה על ההתנדבות והמלאכה, ולעושים במלאכת ההפקה של הביטאון החדש

 לעורך  דיווחים והודעות , כתבות, בזה לכל חברות וחברי האיגוד לתרום מפרי עטם ולשלוח מאמריםוקוראים 

 .  אלפנדריומר טובי  וירצבורגראליה ' פרופ –ולעורכי המשנה הנושאיים אלכס אלכסנדר ' פרופ, הראשי

 .מקצוענוואמצעי להאדיר את , ראו בביטאון במה מקצועית לפעילותינואנא 
 ,בברכה      

 אלי שטרן' פרופ                    
 ר האיגוד"יו                                            

 

 (      - 2004)תכנון  :  מילוי הבטחה



 "איגוד המתכננים בישראל" "שינוי שם האיגוד – 2004
 תל אביב, בבניין המועצה לארץ ישראל יפה 





 קולות קוראים 

 :כנסי האיגודל

 מסורת שלא 

 הופסקה



 וקצת מראות מכנסי האיגוד לפני הרוטציה במוסדות האקדמיים

 2007הטכניון 

 2006הרצליה , בית חיל האוויר

 2010הכפר הירוק 

 2004א "ת, י יפה"המרכז לא



 2012כנס 

 תקצירים ומושבים

 2008כנס 

 2007כנס 

 2005כנס 



 2014 -2004יקירי התכנון ונאמני האיגוד  ... וממשיכים במסורת 

 2004יקירי התכנון 

 בסקי'רצדינה 

 אדם מזור

 קבלת האות מידי שר הפנים פורז 

 וחבר הועדה שמאי אסיף

 בטקס קבלת האות מידי שר הפנים פורז 

 רחל אלתרמן, שמאי אסיף: חברי הועדה

 ר האיגוד אלי שטרן"ויו, וסופיה אלדור

 2005יקירי התכנון 

 שמואל יבין

 יעקב הרץ

 לרמןרפי 
 בסקי'רצקבלת האות מידי דינה 

 ר האיגוד"ר הועדה ואלי שטרן יו"יו



 2006יקיר התכנון 

 י'קלעגעמרם 

 ר הועדה"קבלת האות מידי אדם מזור יו

 2007יקיר התכנון 

 רחל אלתרמן

 ,ר הועדה"יו חמאיסיקבלת האות מידי ראסם 

 ר האיגוד עמוס"ראש עיריית חיפה יונה להב ויו

 ברנדיס

 2008יקירי התכנון 

 יואב שגיא

 שמאי, ר הועדה"קבלת האות מידי רחל אלתרמן יו

 ברנדיסר האיגוד עמוס "אסיף חבר הועדה ויו

 מייק טרנר
 כי אין תיעוד אחר –רק שמח על קבלת האות 



 2009יקירי התכנון 

 השמשוניגדעון  מן'רצ'צארזה 

 גיא קב ונקי, ר הועדה"יו, קבלת האות מידי רחל אלתרמן

 ר האיגוד"יו ברנדיסועמוס 

 2010יקירי התכנון 

 יונה גינצברג יהונתן גולני

 הרי, ר הועדה"יו מן'רצ'צקבלת האות מידי ארזה 

 ברנדיסר האיגוד עמוס "ברנד חבר הועדה ויו



 2011יקירי התכנון 

 ולרי ברכיה ברוך קיפניס שמאי אסיף

 גוריון-בטקס קבלת האות באוניברסיטת בן



 2012יקירי התכנון 

 , (ר"יו)קיפניס ברוך : מקבלי האות עם חברי הועדה

 ברנדיסר האיגוד עמוס "ונירה סידי ויו, יהונתן גולני

 2013התכנון יקירי 

 2014יקיר התכנון 

 בנו של 
 ראסם חמאייסי

 חיפה, הטכניון

 ברודניץ-מיכאל מאיר

 ראסם חמאייסי

 סופיה אלדור אליהו שטרן

 פנחס כהנא

 טקס קבלת האות באוניברסיטה העברית

 לרמןועדנה ( ר הועדה"יו) ברודניץעם מיכאל 

 ר האיגוד"יו

 דורון בלשה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Doron_Balasha.jpg


 תעודות הוקרה ליושבי ראש האיגוד

 2008אשדוד , כנס האיגוד

 הרי ברנד

 שביידיוסי 
 ברוך קיפניס

 שמואל יבין וילקנסקירחל 

 בתיה שחר

 (רעייתו של אריה)

 אליהו שטרן

 שמאי אסיף
 ברנדיסעמוס 

 (ר האיגוד"יו)



 אות נאמן האיגוד

2008 

2009 

2012 

 רחל   
 וילקנסקי

 הרי ברנד

 אורי פוגל

 אשדוד

 האוניברסיטה 

 העברית

 הטכניון

 איילה הירש

2014 

 רות פרידמן

 טקס קבלת האות באוניברסיטה העברית



2005 

 אישור, בניית

 והפצת

 אמנת המתכננים



 בניית פנקס המתכננים

 חברים 449

 סטודנטים 104

 2014דצמבר 



 כתיבת והפצת ניירות עמדה

 ניירות עמדה
 :2012 -ניירות עמדה שפורסמו ב

  

 עמדת איגוד המתכננים   -מהלך הקידום של הרפורמה לחוק התכנון והבניה

  

  

 :2011ניירות עמדה שפורסמו בשנת 

  

מכתב לרשם המהנדסים והאדריכלים בנושא ייחוד פעולות בתחום תכנון  

   ערים ואזורים

  

 נייר עמדה של איגוד המתכננים בנושא מדד עומס השירותים  

  

 נייר עמדה של איגוד המתכננים בנושא דיור בר השגה

  

 נייר עמדה של איגוד המתכננים בנושא חסמים בתכנון

  

 :ניירות עמדה קודמים

  

 הרפורמה בתכנון נייר עמדה להצעת

  

 עמדת האיגוד בנוגע לחוק מתכנן מחוז

  

 טבלת התייחסויות חברי איגוד המתכננים למכרזי משרד הפנים

  

הערר של מחוז  לועדתעמדת האיגוד בנושא ייחוד פעולות כפי שהוגשה 

 דרום
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 ערבי עיון ודיון מכל קצוות קשת התכנון

 2006ערב עיון על רכבת ישראל 

 2005הנגב לאן : ערב עיון

 2004מעמד המתכננים בישראל 



 2007סיור מחצבות 

 2007יום עיון בחופי תל אביב 

 וסיורים, סיורים, וסיורים

 סיור 

 התנתקות

2006 

 2006סיור לגדר ההפרדה 



 ורני   דרמןעמירם  –המתחדש הקיבוץ        אלי שטרן      ' פרופ –בלהט ההסבר 
 (.ראש המועצה האזורית יואב) טריינין       .                           בקיבוץ בית ניר  
 

 .אסף קשטן מעל מושב אמציה' אדר                    שטרנבךבחצר היקב של הנס 
 [פנחס כהנא –צילומים ]                         . במושב גבעת ישעיהו

 2005בשפלת יהודה  הביוספריסיור למרחב 

 2003סיור למחוז חיפה  2004סיור לנצרת 

 2006סיור למערכת הביטחון 

 2007סיור לעכו 

 2012שישי עירוני ברהט 



 חידוש ועדכון תקנון האיגוד

2008 



 ,טכס חלוקת פרסים לסטודנטים: ומכשירים את הדור הבא

 אבי ורינה דגני –" כרטוגרפיה-גיאו"תרומה קבועה של 

 בבאר שבע 2011כנס איגוד המתכננים 



 :ולאחר חמישים שנות פעילות אנו מרכינים ראש לזכרם של עמיתנו

 משה היל

 גלוסקינוסמאירה 

 דרמןעמירם 

 ברוצקוסאליעזר 

 לובה אליאב אריה שרון

 השמשוניציון 

 אריה שחר

 יעקב הרץ

 קוןמיכאל 

 אריה דודאי

 מיכאל בונה

 שמואל שקד

 רענן וייץ

 סלייפריוסף 

 יעקב בן סירה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:MichaelKun.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:YOUNG-BEN-SIRA.JPG


 2015, והנה אנחנו כבר כאן



 זוכי אותות האיגוד לדורותיהם

  

 .ברוצקוסאליעזר ' ציון השמשוני ולאדר' אדר, אריה שרון' לאדר 1983האות הוענק לראשונה בשנת 

 :זוכי אות יקיר התכנון בשנותיו הראשונות

 סלייפרומר יוסף  וויץמר רענן  -1985

 שוחטמר לובה אליאב ומר בייגה  -1986
 סירה-יעקב בן' אדר  – 1987

  

 :2004 -במשך השנים הופסקה מסורת חלוקת האות וחודשה ב

  

 אדם מזור' פרופ, בסקי'רצדינה ' אדר -2004

 לרמןרפי ' אדר, שמואל יבין' אדר, יעקב הרץ' אדר -2005

 י'קלעגמר עמרם  -2006

 רחל אלתרמן' פרופ -2007

 מייק טרנר' פרופ, יואב שגיא -2008

 מהנדס גדעון השמשוני, מן'רצ'ארזה צ' פרופ -2009

 גרשוני -יונה גינזברג' פרופ, יהונתן גולני' אדר -2010

 ולרי ברכיה' דר, ברוך קיפניס' פרופ, שמאי אסיף' פרופ -2011

 ברודניץ -ר מיכאל מאיר"ד, חמאייסיראסם ' פרופ, שטרןאלי ' פרופ -2012

 סופיה אלדור' אדר, דורון בלשה' פרופ -2013

 מתכנן פנחס כהנא -2014

 

 :אות נאמן האיגוד

  

 וילקנסקיר רחל "ד -2008

 הרי ברנד' פרופ -2009

 לא הוענק -2010

 לא הוענק -2011

 מתכנן אורי פוגל -2012

 לא הוענק -2013

 מתכננת רות פרידמן ומתכננת אילה הירש -2014

  

  

 


