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נימוקי השופטים
אדריכלית ומתכננת עדנה לרמן נמנית על בכירי המתכננים בארץ ובעלת השפעה רבה על עיצוב ותכנון
המרחב בישראל כאדריכלית ברמת הבניין וכמתכננת ערים ואזורים ברמות התכנון המגוונות החל בתכנון
מקומי ,שכונתי ועבור לתכנון עירוני אזורי וארצי .לעדנה תרומה רבה גם בקידום מעמדו המקצועי של
המתכנן ושל כלל איגוד המתכננים.
כאדריכלית צעירה עדנה הקימה בשנת  1968יחד עם בעלה רפאל )רפי( לרמן ז"ל את משרד "לרמן
אדריכלים" .מעורבותה המקצועית העשירה והמעמיקה הובילה את המשרד המשותף להתמחות איכותית
בתכנון ובעיצוב בניינים ובתכניות מתאר יישוביות ואזוריות .במשך עשרות שנים עמדה עדנה בראש צוותי
תכנון רבים והשכילה להנהיגם ליצירת תכניות איכותיות וחשובות המהוות השראה לצוותי תכנון רבים
נוספים .מבין תכניות המתאר הראשונות נזכיר את התכנית לרמת הגולן ,לחרמון ולכנרת ובהמשך ,עדנה
השתתפה בתכנון האזורי של המרכז האזרחי במדרשת שדה בוקר ושכונת המגורים הצמודה .במחצית
שנות השמונים היא עבדה עם רפי ז"ל על תמ"א  , 28תכנית המתאר לתחנת הממסר קול אמריקה
בערבה.
אחת מגולות הכותרת של עדנה כמתכננת היא ללא ספק הובלת תכנית המתאר הארצית לבניה ,פיתוח
וקליטת עלייה ,תמ"א  ,31ביחד עם אדר' רפי לרמן ,שנמסרה למשרדה בינואר  ,1991בעיצומו של גל
העלייה ההמונית ממדינות חבר העמים .לראשונה במחשבה התכנונית של ישראל ננטש הקו של מדיניות
פיזור האוכלוסייה והוכרה חשיבותו של המשולש המרכיב את ליבת המדינה ,שקודקודיו הם נתניה –
ירושלים – אשדוד .תמ"א  31יצרה חידוש בהתמקדותה בארבעת המטרופולינים :ירושלים ,תל אביב,
חיפה ובאר שבע .בהמשך לכך ,עדנה הובילה עם פרופ' אריה שחר ז"ל ,את תכנית המתאר למטרופולין
תל אביב ואחר כך המשיכה עם תכנית המתאר למחוז ירושלים תמ"מ  ,30/1תכנית המתאר לחופים
תמ"א  ,13תכנית המתאר הארצית לנמלים תמ"א  - 10לנמלי חיפה ואשדוד ,וכן תמ"א  4 / 2לנמל
התעופה בן גוריון .תרומתה בתחום התכנון החופי היא רבה והיא הייתה במשך שנים רבות חברה בולטת
וחשובה בוועדה הארצית לתכנון חופים ,הולחו"ף .החשיבה התכנונית שהובילה בשלל התוכניות
והתפקידים הללו שינתה את המפה של ישראל ויצקה יסודות למהלכי הפיתוח המסיביים שהובילו את
המדינה לקראת המאה העשרים ואחת ובשני העשורים הראשונים שלה .בנוסף לכך ,עדנה לרמן ערכה
תכניות מתאר יישוביות רבות ,גם במגזר היהודי )למשל ,מבשרת ציון( ,וגם במגזר הערבי )למשל ,כפר
קרע ,סכנין ועוד( ומזה כשנתיים היא חברה בצוות המשלב של התכנית האסטרטגית ישראל .100
עדנה לרמן תרמה רבות לאיגוד המתכננים הן כחברה ,הן כסגנית והן כיושבת ראש האיגוד .במסגרת זו
היא עמלה למיסוד ולהכרה סטטוטורית במעמד המקצועי של המתכנן .במקביל ,התמידה בהבטחת
הייצוג של המתכננים בסוגיות המרכזיות שעלו על סדר היום התכנוני במדינה .חותמה ותרומותיה לאורך
השנים של האדריכלית עדנה לרמן בתחום התכנון המרחבי בישראל ראויים להערכה ולהוקרה .לדעתנו היא ניצבת
בשורה הראשונה של המתכננים בישראל.
על כל אלה מצאנו את אדריכלית עדנה לרמן ראויה לאות יקירת התכנון לשנת .2019
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