איגוד המתכננים בישראל
رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION
פרוטוקול ישיבת ועד איגוד המתכננים מיום 5.4.2016
נוכחים :יו"ר עדנה לרמן ,ס/יו"ר רחל קטושבסקי ,ס/יו"ר תמי גבריאלי ,נורית אלפסי ,גידי ברסלר ,איל פדר,
נציגי הצעירים אחישלום אלמוג ,רני מנדלבאום [חלקי] ועדת ביקורת :יו"ר דני מורגנשטרן ,חנה מורן ,דוברת
האיגוד אורית נבו.
התנצלו :לבנה אלונים ,ערן רזין [בחו"ל] אלון ויינגרטן ,רינה דגני.
סכום ועיקרי דברים:
 .1פגישה בנושא שתוף פעולה עם נציגי אתר מדלן -נציגי חברת הסטארט-אפ מדלן מר גיא נרדי ורוה
סמנכ"ל מחקר ,הציגו את חברתם העוסקת בניתוח מידע מסוגים שונים בפרישה מרחבית ,כגון מחירי
נדל"ן ,מאפייני אוכלוסיה ,תכניות עתידיות ועוד .בפגישה עלו אפשרויות שונות לשיתוף פעולה עם
איגוד המתכננים כגון כתיבת חוות דעת תכנוניות ע"י חברי איגוד בתמורה לפרסום עצמי ופרסום איגוד
המתכננים ועוד.
סוכם :מינוי של שני חברי איגוד אשר ילמדו את האפשרויות ויציגו לוועד בפגישה הבאה את
הצעותיהם .חברי הועד הם :אייל פדר ,אחישלום אלמוג.
 .2השקת פנקס המתכננים -עדנה סקרה את התקדמות הפעילות ואת התחלת עבודת הועדה ללימודי
ליבה בראשות ערן רזין .כמו כן בעקבות ההצעה של עמוס ברנדייס לארח מרצה מסין שוריין אולם
בא"י יפה לקיום אירוע חגיגי של השקת הפנקס .נערך דיון והועלו מספר יוזמות ואפשרויות פעולה.
סוכם :יערך אירוע השקה חגיגי לפנקס המתכננים באולם ב"ישראל יפה" .לאירוע יוזמנו חברי האיגוד
ומתכננים נוספים ,כמו כן יוזמנו נציגי האקדמיות בהם קיימים לימודי תכנון ,נציגי מנהל התכנון ,נציגי
משרדי ממשלה רלוונטיים ,נציגי השלטון המקומי ,חברי ארגונים מקצועיים נוספים.
האירוע יהיה גם אסיפת חברים מיוחדת על מנת לאשר במסגרת זו התאמות נדרשות בתקנון האיגוד.
 .3ועדת לימודי הליבה -בחודשיים הקרובים ועדת לימודי הליבה בראשות ערן רזין ,תקדם את נושא
הבחינה של מסלולי לימוד באקדמיות השונות במטרה לבחון הצטרפותם לאיגוד ואפשרות רישומם
בפנקס המתכננים.
תוקם ועדה מיוחדת לקידום ורישום בפנקס המתכננים .הועדה תגיש לוועד בישיבתו הקרובה נייר
מסכם של עקרונות פנקס המתכננים ומסלול פעולה לקידום הפנקס עד לכנס ההשקה.
חברי ועדת פנקס המתכננים :יו"ר נורית אלפסי ,גידי ברסלר ,עדנה לרמן.
פרסום וידוע הציבור -אורית נבו תכין אסטרטגיה לקידום ופרסום הפנקס.
 .4קוד אתי לאיגוד -נבחנה האפשרות לגבש קוד אתי לאיגוד [הוצע בעבר ע"י ולרי ברכיה]– סוכם כי
הנושא ידון בהמשך הדרך וכי המשימה המרכזית עתה היא קידום פנקס המתכננים.
 .5פורום ישראלי לעירוניות -ניתנה סקירה של פעילות הפורום אשר גם איגוד המתכננים חבר בו .כמו כן
הוקם מטה לעירוניות במשהב"ש והפעילות בו אינה מוגבלת רק להיבטי תכנון פיזי אלא גם כלכלי
ואירגוני .המטרה היא לגבש הסתכלות רחבה על נושא העירוניות ולאמץ המלצות מכוונים שונים.
איגוד המתכננים וחברי ו מוזמנים לקחת חלק בפעילות .פניות להשתתפות פעילה והחומרים שיגובשו
יופצו במידעון האיגוד.
חשיבות הפעולה עבור האיגוד היא קידום המודעות בשלטון המקומי לפעולות האיגוד והמתכננים.
 .6חלוקת נושאי פעולה ותפקידים באיגוד -הועלו מספר הצעות לפעילות האיגוד בשנה הקרובה וחלוקת
אחריות [בהמשך להחלטות שהתקבלו בישיבת הועד הקודמת]:


בימת שיח– הצעות שונות לקיום בימת שיח אשר תעסוק בנושאי תכנון העומדים על הפרק
כמו גם התוכניות ובעבודות מחקר המקודמות היום ע"י גורמים שונים ובמוסדות מחקר.
תמי העלתה את נושא שתוף הפעולה המוצלח עם גלריה זהזהזה ועם נדב ואת החשיבות
בקביעת תכנית המשך.
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סוכם :קידום והפעלת בימת השיח בשתוף עם גלריה זהזהזה .תמי גבריאלי תמשיך לרכז את
הפעילות של האיגוד בשיתוף גלריה זהזהזה בעזרת רחל קטושבסקי ,אייל פדר ועדנה לרמן.


שישי עירוני  :הוצע להמשיך את מתכונת שישי עירוני בשתוף עם ערים או מועצות אזוריות,
לאור ריבוי הפעילויות נראה כי יש לקיים שני אירועי שישי עירוני בשנה.
הוצע כי גידי ברסלר ימשיך לרכז את האירועים.



פרסום באינטרנט  :הועלתה אפשרות של פרסום הרצאות מצולמות באינטרנט (פודקאסט)
אחישלום ואייל מונו לבדוק אפשרויות ולקדם את הפרסום.



שדרוג אתר האיגוד והמידעון השבועי – סוכם כי אורית ואייל יציגו לישיבת הועד הקרובה
הצעה מפורטת לשינוי מתכונת האתר והמידעון ,שדרוג אפשרויות הפרסום והשווק והוספת
אלמנטים גרפים ושילוב תמונות בשני אמצעי המידע.



ועדות האיגוד וייצוגו -סוכם כי תמי גבריאלי תפנה לראש ועדת קבלת חברים לאיגוד ותבחון
את עבודתה ודרכי פעולתה .
סוכם כי החברים שייצגו את האיגוד בועדת הכנסת לגיבוש חוק להתחדשות עירונית ימשיכו
בתפקידם :תמי גבריאלי ,גיא קב -ונקי ,גידי ברסלר ,ברכה אור.



עדכונים בתקנון האיגוד -מינוי חבר לייצוג האיגוד באיזוקרפ– מאחר ובתקנון האיגוד נרשם כי
הייצוג חייב להיות של יו"ר האיגוד או סגנו ,ומאחר ורצוי לפתוח את נושא הייצוג בפני חברי
איגוד נוספים ,הוחלט להציע שינוי התקנון בהתאם .כמו כן נדרשים עדכונים נוספים.
קידום שינויי התקנון באחריות רחל קטושבסקי.



ועדת לימודי ליבה -סוכם בישיבה הקודמת – יו"ר ערן רזין[ ,האונ' עיברית] פנינה פלאוט
[טכניון] נורית אלפסי [אונ' בן גוריון] ,רחל קטושבסקי [איגוד המתכננים]



ועדת כנס האיגוד [סוכם בישיבה הקודמת] -עדנה לרמן ,רחל קטושבסקי ,תמי גבריאלי,
נורית אלפסי  ,אייל פדר ,רני מנדלבאום.



ייצוג משפטי -סוכם בישיבה הקודמת כי אשר כהנא ימשיך לייצג את האיגוד בנושאים
משפטיים.

 .7תוכנית פעילות שנתית -הוחלט להכין תוכנית פעילות שנתית המציגה את מכלול הפעילויות עדנה
תכין הצעה להצגה במפגש הועד הבא.
 .8מפגשי הועד -יש להפיץ לחברים את מועדי המפגשים הבאים– אחריות מיכל
רשמה  :עדנה לרמן
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