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נוכחים :יו"ר עדנה לרמן ,ס/יו"ר רחל קטושבסקי ,ס/יו"ר תמי גבריאלי ,נורית אלפסי ,איל פדר ,לבנה
אלונים גזברית ,אורית נבו יח"צ
ועדת ביקורת :רינה דגני
התנצלו :ערן רזין ,רני מנדלבאום ,דני מורגנשטרן
סכום ועיקרי דברים:
 .1הכנס השנתי -נמסר דווח ע"י חברי הועדה ,על מבנה הכנס ,אישור המיקום ,דוברים מרכזיים ,גיוס
תורמים ,מימון ופרסום .גויסו מיה וניצן להפקה ולארגון הכנס [חוזה נסגר בטיפול לבנה .נבדקות כמה
הצעות לכיבוד במהלך הכנס.
הוחלט כי יום שישי יתקיים בעירית ירושלים באולם המודל ,לאחר הרצאת בוקר והצגת נושאי תכנון
בעיר בדגש על הסיורים ע"י עופר גרידינגר ,יתקיימו סיורים בעיר ירושלים [מתוכננים  9סיורים].
נסגר המיקום לאירוע ערב ,סוכם כי באירוע הערב יהיה :קוקטייל ,לווי מוזיקלי ,הצגת תכנית ישראל
 100וחלוקת פרסי סטודנטים.
התוכנית של כל המיני מליאות סגורה .אורית מקדמת את מודעות הכנס והפצתן במדיה.
תכנית המליאה הראשית -הובטחה השתתפות ראש העיר ירושלים מר ברקת ,שר השיכון מר יואב גלנט,
ראשת מינהל התכנון גב דלית זילבר .כמו כן יתקיים במליאה פנל שיעסוק בנושאי תכנון העיר ירושלים
בהנחיית מר עופר גרידינגר ראש אגף תכנון עיר ירושלים .יוענק אות יקיר התכנון ותתקיים אספת חברי
האיגוד .אחר הצהרים יתקיימו שני סבבים של מושבים מקבילים .ארגון המושבים באחריות רחל
קטושבסקי ובסיוע של נורית אלפסי ורני מנדלבאום.
מענק מנהל התכנון -התנהל שיח עם מנהל התכנון לגבי השתתפותם ותרומתם לכנס ,לפי הסיכום
המוקדם ישתתפו בסך של  50.000ש"ח לכנס.
מענק משרד השיכון -התקבל אישור למענק וכן להשתתפות שר השיכון במליאת הכנס והשתתפות ורד
סלומון ממן במיני מליאה בנושא תכנון במגזר החרדי .תודתנו לורד סלומון על המאמץ והמחויבות
לקידום הכנס ושת"פ משהב"ש עם האיגוד.
 .2בחירות למוסדות האיגוד -הוחלט לדחות את מועד קיום הבחירות על מנת לאפשר בחירה של שני
יושבי ראש אשר יכהנו במשותף .יצא מכתב פניה לכל חברי האיגוד המסביר את דחיית מועד הבחירות
והשינויים בתקנון .בפניה יתבקשו החברים להעביר התייחסותם בכתב עד ה .5.3-התגובות יוצגו
באספה הכללית במסגרת הכנס.
מיכל תפנה אישית לכל אלו שהגישו מועמדות ,תסביר את הדחיה ואת האפשרות לגשת לבחירות
במועד החדש שיקבע.
 .3הדו"ח הכספי -ישלח הדו"ח הכספי לחברים אשר יתבקשו להגיש תגובתם עד  5.3על מנת שניתן יהיה
לאשרו במסגרת האספה הכללית.
 .4יוזמת תכנון ישראל  -100עדנה דווחה על התקדמות העבודה על תכנית ישראל  100ועל כך כי התקבל
מענק לשנה הראשונה  .סוכם על המשך המעורבות בקידום היוזמה .עדנה לרמן תייצג את האיגוד
בקבוצות העבודה ותדווח לוועד האיגוד.
סכומים מדיונים קודמים:
מאבק על יחוד פעולות – הוצגה עמדת עמותת האדריכלים כפי שבאה לידי ביטוי בהודעה שהפיץ יו"ר
העמותה אדר דויד כנפו .עדנה סקרה את הפעילות בנושא ואת ההתכתבות של האיגוד בעזרתו החשובה
של חברנו אשר כהנא .
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רחל אלתרמן הציגה את עיקרי ההתייחסות למתכננים ומעמדם בארצות שונות והדגישה כי המודל האקדמי
בארץ מתנהל בדומה לנהוג בארצות האנגלו סקסיות – ארה"ב ואנגליה .כמו כן רחל סקרה בפרוט את
התפתחות מערכת היחסים בטכניון בין תכנון עירוני ואזורי לבין האדריכלים ,את הנסיונות להגיע להסדרת
תחומי פעילות [הכרה באמנה בין האדריכלים למתכננים] נסיונות שלא צלחו.
רחל הדגישה כי אנו נמצאים במלחמה על מעמד המקצוע אולם יהיה קשה עד בלתי אפשרי להגיע ליחוד
פעולות למתכננים ועל כן יש לנקוט בשיטות אחרות כגון:
 חיזוק משמעותי של הרישום העצמי  -פנקס המתכננים ,והפיכתו לכלי לחיזוק ושידרוג המעמד
המקצועי של המתכננים,
 חבירה לאירגונים דומים כמו איגוד מהנדסי ערים ומתכננים העובדים ברשויות המקומיות,
 נקיטת צעדים משפטיים על מנת לסכל פגיעה אפשרית במעמד המקצועי.
הוחלט :לבחון את כל שלושת דרכי הפעולה .אשר כהנא יבדוק אם אכן התקבלה המלצה ומה מעמדה
ומהן הדרכים להתמודדות במישור המשפטי עם כווני החלטה מסוג זה .במידה ואכן תהיה החלטה בניגוד
לדעת האיגוד ,האיגוד יגייס את המשאבים הנדרשים וימשיך בפעילות משפטית והסברתית.
במקביל האי גוד יידע את חבריו באשר למשמעויות אפשריות וישתף את הקהל המקצועי ,האוניברסיטאות
המלמדות תכנון וגורמים מעוניינים נוספים במידע על כל התפתחות .
שישי עירוני – התקיים בנצרת ביום שיש ה , 12.1.18הסיור התמלא  24שעות לאחר פרסומו ,התקבלו הדים
חיוביים ביותר מהסיור .הועד מודה לגידי ברסלר אשר אירגן וניהל את הסיור.
דוברות ופרסום – יש לצאת עם מערך פרסום פעילות האיגוד ,קידום כנס האיגוד ופנקס המתכננים–
אחריות אורית
קידום פנקס המתכננים –
יש לצאת עם לצאת עם תוכנית שווק וקידום הפנקס בהקדם על מנת שהיוזמה תתפוס תאוצה .יש
להתחיל בשווק לגורמים ממשלתיים וגופים ציבוריים נוספים כגון עיריות ,מועצות מקומיות ואזוריות,
וגורמים נוספים ,יש לקדם את המודעות לפנקס בקרב אנשי אקדמיה וסטודנטים,
סוכם כי יערכו מפגשים ראשונים עם כמה ממובילי תכנון ומכרזים במשרדים.
אורית תציע סכום תוכנית פעולה בהתאם.
תקבענה פגישות בהקדם לקידום הפנקס ותמיכה בכנס המתכננים השנתי [אחריות מיכל]:
גלית כהן  -משתתפים עדנה  ,דני מורגנשטרן [רצוי בתל אביב]
חשוב לקדם פגישות נוספות עם:
משרד התחבורה – קרן טרנר
אדית בר – משרד האוצר,
אורלי הראל ,עירית ת"א,
עופר גרדינגר עירית י-ם ועוד.
פורמט פרסום והוצאה לאור של ביטאון האיגוד – נערך דיון בהשתתפות אלכס אלכסנדר לגבי אפשרויות
שונות להוצאה לאור של ביטאון האיגוד .כל חברי הועד הביעו את תמיכתם בהמשך הוצאתו לאור של
הביטאון וציינו את חשיבותו לאיגוד .השאלה שנדונה הייתה האם להוציאו בפרינט פעם או פעמיים בשנה
או לעבור להוצאה מכוונת.
סוכם :ההוצאה לאור של כרך  14חוברת מס  2תהיה האחרונה כחוברת עצמאית בפרינט ויש להודיע על כך
לכל החברים והמנויים .ההוצא ות הבאות תהיינה באופן מכוון ועותק ישלח ללא תשלום לכל חברי האיגוד.
כמו כן תהיה הפצה דרך האתר .תעוצב עטיפה חדשה לביטאון [יש לקבל הצעות מרוני המעצבת של
האיגוד]
בכנס השנתי תחולק למשתתפים חוברת הכנס בשילוב עם הבטאון בעיצוב החדש.
רשמה :עדנה לרמן
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