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משתתפים:
עדנה לרמן ,עמוס ברנדייס ,גיא קב-ונקי ,רחל קטושבסקי ,ערן רזין ,תמי גבריאלי ,נילי שחורי ,ברכה אור ,דודי
גלור ,לבנה אלונים ,יוליה זיפלינגר -ועדת ביקורת.
עדנה לרמן ,יו"ר הועד הנכנס ,הודתה בשם כל החברים ליו"ר הועד היוצא עמוס ברנדייס על פועלו רב השנים
ותרומתו לאיגוד וכן לחברי הועד היוצא ,ואיחלה לכל החברים החדשים והממשיכים תקופת עבודה פוריה
ומעניינת במיוחד לנוכח האתגרים העומדים בפני המתכננים והאיגוד כמייצג ומרכז את הפעילות בנושאים
התכנוניים והאינטרסים של חברי האיגוד.
סיכומים:
 .1דיווח כספי -לבנה ,גיזברית האיגוד דווחה על מצבו הכספי של האיגוד .מאזן הכנס השנתי היה חיובי,
התקבלו הכנסות יפות מדמי השתתפות בכנס .היתרה בקופת האיגוד עומדת על למעלה ממאתיים אלף
ש"ח .דו"ח מפורט נשלח בנפרד.
 .2חלוקת תפקידים לעבודת הועד החדש וסיכום עיקרי הפעילות:
•

•

•

•

•

•

•

ועדת אירועי האיגוד ,סיורים ,שישי עירוני ,ערבי עיון -מרכז גיא קב-ונקי ,חברים :דודי גלור,
תמי גבריאלי .התקיימו מספר אירועים ,ומתוכננים נוספים המתפרסמים המידעון .האירוע
הקרוב באירגונה של רחל -שישי עירוני ברהט .הוצע לקדם מספר אירועים נוספים ,יוצג
בישיבה הבאה על ידי גיא קב-ונקי.
ועדת הכנס השנתי -מרכזת רחל קטושבסקי ,בעזרת עדנה לרמן ,חברים :ערן רזין ,נילי שחורי
ומתנדבים נוספים ]תצא פניה[ .הכנס השנתי היה מוצלח ביותר ,הייתה נוכחות שיא של
למעלה מ 600 -משתתפים ,הרצאת האורח הייתה מעניינת ביותר וכן גם המושבים המקבילים.
ועד האיגוד מודה לועדת הכנס ולכל העוסקים במלאכה ובמיוחד למיכל מזכירת האיגוד על
האירגון והמסירות לאורך כל הדרך ,ומחליט על מתן בונוס כספי של אלף וחמש מאות .₪
בטאון האיגוד "תכנון" -מרכז אלכס אלכסנדר ,חברים :נילי שחורי ומתנדבים נוספים .האיגוד
מודה לאלכס על פעילותו והתמדתו בשמירת רמתו המקצועית הגבוהה של הבטאון ומבקש
שימשיך בפעילותו זאת.
מידעון האיגוד "מה בתכנון" ואתר אינטרנט -מרכזות עדנה לרמן ותמי גבריאלי ,מפעילה מיכל
מזכירת האיגוד .עדנה הציעה להרחיב את תחומי הדווח במידעון ולהוסיף מדורים כגון קשר
עם האקדמיה ,חדשות מעולם התכנון ועוד .הוצע לבקש מליטל להמשיך לטפל בהוצאת תקציר
מידעון באנגלית.
ועדה לקשרי חוץ -מרכז דודי גלור ,הוצגה פעילות בקדנציה הקודמת על ידי רחל קטושבסקי,
הועלה הצורך בגיבוש מטרות ברורות ודרכי פעולה לקידום הנושא .עלתה הצעה ליזום קשרי
חוץ דרך השגרירויות .המטרה -חשיפה הדדית וקבלת מידע על פעילות מקבילה בעולם ומעמד
המתכנן הארצות אחרות.
קשר עם האקדמיה -מרכז ערן רזין ,יש להגביר את הקשר ,במיוחד לאור השאלות והמאבק
הצפוי על מעמד המתכנן ,מוצע לצרף את טלי חתוקה ,דני בן שחר ,נורית אלפסי ,רחל
קטושבסקי .ערן יפנה לחברים ויבקש את השתתפותם.
עדכון התקנון -קוד אתי לאיגוד מרכזת ולרי ברכיה ,בעזרת רחל אלתרמן.
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ועדה לקבלת חברים -מרכז ברוך קיפניס חברים :תמי גבריאלי ומתנדבים נוספים .במהלך
השנה לאור פעילותו של ברוך ,התקבלו חברים נוספים רבים -למעלה מ ,70 -פושטו תהליכי
הקבלה דבר שאיפשר לסכם את התהליך בכמה ימים.
קול קורא  -הועד יוציא קול קורא לחברים מתנדבים לפעילות האיגוד והשתתפות בועדות
]יכלל במידעון הקרוב[.

 .3ליווי נושאים אחרים -בהתאם לאקטואליה ולדרישה בפועל:
•
•
•

ועדת הרפורמה -אשר כהנא ,דודי גלור ,מיכאל מאיר -ברודניץ ,אורי פוגל
ליווי פעילות אירגון העצמאים בנושא מכרזי תכנון -אורי פוגל
גיא קב-ונקי דווח על פעילות קבוצת מתכננים צעירים המאורגנת על ידי מיכל טאוסיג ודניה
ועקנין .הקבוצה מעוניינת להיות בקשר עם האיגוד ,הוצע להזמינם לאחת מישיבות הועד
הקרובות ,אחריות גיא.

 .4שיתוף פעולה עם עמותת האדריכלים -עדנה דווחה על פגישה שהתקיימה בהשתתפות נציגי האיגוד-
עדנה ,עמוס ,גיא ורחל עם נציגי העמותה -ברוך ברוך ,דני רז ,אריה שילה ואייל שער .בפגישה עלו
הנושאים הבאים:
•
•

•
•

מאבק ברפורמה -סוכם שלמרות חילוקי דעות יעשה מאמץ להוצאת נייר משותף המתמקד
בנושאים מוסכמים.
ייחוד פעולות -הועלו תפיסות איגוד המתכננים לעומת תפיסות עמותת האדריכלים ונראה
שיש פער ניכר בין שתי הגישות .האדריכלים טוענים כי כל תוכנית ,כולל מפורטת ומתארית,
ובה עיסוק בתלת מימד כמו תוכנית הכוללת בינוי ו/או אחוזי בניה וקווי בנין ,הינה בתחום
התלת מימד ולכן חייבים לעסוק בה רק אדריכלים .האיגוד רואה את העיסוק בתוכניות מתאר
ותוכניות שאינן כוללת בינוי כתחום הפתוח לפני בעלי שני המקצועות .המחלוקת על מה נכלל
במסגרת תוכנית העוסקת בתלת מימד.
המשך דיונים -סוכם כי הדיון ימשך בפורום מצומצם על מנת להגיע לפתרונות יצירתיים
בנושא.
נציגים מוסכמים למועצה הארצית -לאור בקשתו של מנכ"ל משרד הפנים ,סוכם שיוגשו
שמות המוסכמים על שני האיגודים .מטעם האיגוד ילוו את הנושא עדנה לרמן ,גיא קב-ונקי
ורחל קטושבסקי.

 .5הצטרפות ללה"ב -לשכת ארגוני העצמאיים והעסקים בישראל -הוסכם פה אחד על הצטרפות האיגוד
ללה"ב ,הנושא יקודם על ידי גיא קב-ונקי בהשתתפות עדנה לרמן.
 .6ייחוד פעולות -סוכם כי ערן רזין ירכז את פעילות האוניברסיטאות וידאג להכנת נייר עמדה בנושא
ייחוד פעולות ומעמד המתכנן ]עדנה תדאג להעברת החומרים הרלוונטים לערן[.
 .7נציגי האיגוד במועצה הארצית -הועלו בישיבה שמות מועמדים אפשריים ,יש לציין כי המועמדים
חייבים להיות ללא ניגוד עיניינים כלומר מהאקדמיה ,או אנשי מקצוע שפרשו מעיסוק פעיל בתכנון.
המועמדים המוצעים:
יהונתן גולני ,מיכאל מאיר -ברודניץ ,רחל קלוש ,פנינה פלאוט .הוצע להתייעץ עם אמנון פרנקל לקבלת
שמות נוספים .השמות יועברו גם לעמותת האדריכלים על מנת לראות אם ניתן להגיע למועמדים
מוסכמים מטעם שני הארגונים.
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 .8סיורים מוצעים -דווח כי הסיור עם רשות ניקוז הקישון היה מעניין אולם סבל מחוסר משתתפים .יש
נכונות מצד רשות הניקוז לערוך סיור נוסף .הוחלט שזה נושא מענין אולם על מנת לא להתמקד שוב
בחיפה כדאי לדחות סיור זה לסתיו.
הקיבוץ -סוכם כי הנושא מענין ועולה היום במספר כנסים .מוצע לקיים שישי עירוני באחד הקיבוצים
שיכלול גם הצגת הגישה ההיסטורית לתכנון הקיבוץ ודילמות מרכזיות עכשוויות ,את הפעילות תרכז
ברכה אשר תגיש הצעה מסודרת לישיבת הועד הקרובה .מועד אפשרי -חודש יוני.
 .9פגישה עם ראש מינהל התכנון החדשה ,בינת שורץ -עדנה הציעה קיום פגישה עם נציגי האיגוד לידוע
בדבר מגמות הארגון מחדש של מערכת התכנון וקידום התוכנית האחודה ,ובהמשך קיום מפגש
מתכננים ביוזמת האיגוד לפתיחת דיאלוג בין משרד הפנים והמתכננים.
 .10הרפורמה בחוק התכנון והבניה -עדנה דווחה על הפניות להצטרפות למחאות השונות נגד חוק התכנון
והבניה החדש ועל כך כי האיגוד בחר לא להצטרף ליוזמות השונות אלא לשמור על קול עצמאי .יחד עם
זאת ,לאור הקידום המהיר של הרפורמה בימים אלה והסכנות הנראות מהנסיונות למימושה ,נשקלת
אפשרות שתוף פעולה ]עם עמותת האדריכלים[ לניסוח עיקרי ההתנגדות יחד עם ארגונים נוספים.
בטיפול עדנה גיא ורחל ,בהשתתפות חברי ועדת הרפורמה.
 .11מועדי הפגישות הבאות -נשלחו לכל החברים על ידי מיכל מזכירת האיגוד .המועדים מקובלים על כולם,
למעט הפגישה הקרובה לאחר הפסח בה חלק מהחברים הודיעו שלא יוכלו להשתתף.
סיכמה :עדנה לרמן
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