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משתתפים:
עדנה לרמן -יו"ר ,גיא קב-ונקי -ס/יו"ר ,לבנה אלונים -גזברית ,ברכה אור ,נילי שחורי ,דודי גלור ,יוליה זיפלינגר-
נציגת ועדת ביקורת .התנצלו :רחל קטושבסקי ,ערן רזין ,תמי גבריאלי אורחים :אשר כהנא ,רות פרידמן
כתבה :מיכל שגב
סיכומים:
 .1שיתוף פעולה עם פורום מתכנני ערים צעירים -התקיים ערב עיון בנושא "אתיקה בתכנון" בשיתוף
פורום מתכנני ערים צעירים .היה ערב מוצלח .השתתפו למעלה מ 60 -איש והועלו קווים להמשך דיון
ופעילות בגיבוש קוד אתי למתכננים .סוכם להזמין את נציגי פורום הצעירים להצטרף לישיבת הועד
במטרה לשמוע את קולו של דור ההמשך ,לתת חשיפה לפעילויותיהם במידעון האיגוד ולקדם שיתופי
פעולה .נציגים של פורום הצעירים יוזמנו לישיבת הועד של חודש ספטמבר.

 .2אתיקה ותכנון -לאור הצלחתו של הדיון הראשון בנושא ,האיגוד יבחן את האפשרות לקדם יוזמה של
ניסוח קוד אתי למתכננים ויזמין לישיבת הועד הקרובה את ולרי ברכיה לדיון בנושא.
 .3יחוד פעולות -נערך דיון בנושא של יחוד פעולות מול עמותת האדריכלים בהמשך לדיון שהתקיים ב-
 3.7.12בנושא זה .סוכם שנציגי האיגוד )עדנה ,גיא ,רחל( יפגשו עם נציגי העמותה ויציגו בפניהם את
עמדת האיגוד בהתאם לסיכום בישיבה הנדונה.
 .4הכנס השנתי -עדנה דיווחה על ההכנות לכנס השנתי והתיאומים שנעשו מול אונ' ת"א בהשתתפות
עדנה לרמן ורחל קטושבסקי מהאיגוד ,טלי חתוקה מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבת האדם אונ' ת"א וכן
עם ערן נוימן ראש בי"ס לאדריכלות ע"ש עזריאלי .פניה נוספת להשתתפות מופנית גם לעירית ת"א.
התקיימה פגישה מוקדמת עם מהנדס העיר ארכ' עודד גבולי בהשתתפות תמי גבריאלי ,עדנה לרמן
ורחל קטושבסקי .עודד גבולי ברך על היוזמה והבטיח לקדם את השתתפות העיריה.
הוצג המתווה הראשוני של הכנס הכולל:
סדנת מתכננים -שתעסוק בנושא תכנוני משמעותי הנוגע לנושא המוביל של הכנס .הסדנא תתקיים
במהלך יומיים לפני מועד הכנס ותכוון לעבודה משותפת של אנשי תכנון וסטודנטים.
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כנס הבוקר -ביום הכנס יערכו בבוקר בבנין מקסיקו באוניברסיטת ת"א ,מושבים המקבילים וסדנאות
עבודה.
מושבי המליאה -יתקיימו באולם סמולארש בשעות אחה"צ ויוזמנו אליהם דוברים מובילים בתחום
התכנון והניהול העירוני מהארץ ומחו"ל .החברים התבקשו להציע דוברים מרכזיים שישאו דברים
במליאה.
סיורים עירוניים -ביום שישי יתקיימו מפגשים עם אנשי התכנון ברשויות המקומיות ויערכו סיורים
בערים במחוז ת"א.
תחרות עבודות סטודנטים -תתקיים כבכל שנה ותכוון לבוגרי בתי הספר לאדריכלות ותכנון נוף
ולסטודנטים לתואר שני ושלישי לתכנון עיר ואזור .התחרות תתקיים בשני מסלולים – עבודות תכנון
ועבודות מחקר ותרוכז על ידי עדנה לרמן ונילי שחורי .תערך פניה לחברי ועדת השיפוט מהשנה
הקודמת להמשיך ולשפוט את העבודות גם השנה.
תחרות פוסטרים -תנתן אפשרות להגשת פוסטרים אשר יעסקו בנושאי הכנס במקום או בנוסף
להרצאות .הפוסטרים יוצגו בפואיה של אולם סמולארש ובמהלך היום יוכרז על העבודות הזוכות.
מרכזת נילי שחורי.
תערוכת עבודות תכנון עירוני -תוצג בפואיה תערוכת פוסטרים של עבודות סטודנטים בנושאי תכנון
עירוני.
 .5שתוף פעולה עם איקומוס -הוצע לאפשר לאיקומוס לפרסם את הפעילות שלו וחומרים נוספים
במידעון האיגוד .נילי תקדם את הנושא.
 .6שילוב הביטאון באתר האינטרנט -הוחלט לבדוק אפשרות של שילוב חומרים מהבטאונים של שנים
קודמות באתר האינטרנט של האיגוד .נילי תטפל מול מיכל.
 .7פניות מחו"ל -דודי העלה את נושא פניות מתכננים מחו"ל המבקשים מידע על נושאי תכנון שונים
בארץ .הוחלט לפרסם פניות אלו במידעון לכלל החברים.
 .8מדור מחפשי עבודה -לאור פניות שונות הוחלט לפתוח במידעון מדור מחפשי עבודה וזאת בנוסף
למדור "דרושים" הקיים.
 .9שת"פ עם מנהל התכנון -עדנה דווחה כי מינהל התכנון קיים פגישות הכרות ויידוע עם ראשי אירגוני
התכנון -איגוד המתכננים ,עמותת האדריכלים ,איגוד מהנדסי ערים ,איגוד אדריכלי הנוף כחלק מתהליך
שיתוף הקהלים המקצועיים בנעשה במינהל התכנון .במהלך הפגישה הוצג המבנה המתוכנן של מינהל
התכנון וכווני עבודה הנמצאים לקראת גיבוש .כחלק מתהליך זה פרסם מינהל התכנון קווים ראשונים
לגיבוש מבנה לתוכנית מתאר כוללנית לישוב ובקש את התייחסות ותגובות מהקהל המקצוע .פניה
______________________________________________________________________________________________

יו"ר :אדר' עדנה לרמן דוא"ל edna@lerman.co.il :טל 03-6959893 :פקס03-6960299:
מזכירות :מיכל שגב דוא"לigudm1@gmail.com :
כתובת :איגוד המתכננים בישראל ,ת.ד 168 .כפר סבא
אתר האיגודwww.aepi.org.il :

איגוד המתכננים בישראל
رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION
לחברי האיגוד מתפרסמת במידעון וכן נשלחה לכל חברי האיגוד .עם קבלתן ,התגובות ירוכזו ויועברו
למינהל התכנון.
 .10מתנדבים לפעילויות האיגוד -התקבלו מס' פניות מחברים שהתנדבו לארגן יוזמה לקיום מפגשים מסוג
שישי עירוני .אנו ממשיכים לקרוא למתנדבים בפיתוח פעילויות האיגוד .פניה מחודשת תופורסם
במידעון.
 .11כנס תכנון ערים בנפולי -האיגוד יציע לחבריו להשתתף בכנס ,בהתאם ליוזמה שהפנתה אלינו אמילי
סילברמן ,הפניה תפורסם במידעון האיגוד .בנוסף ,דודי כאחראי קשרי חוץ של האיגוד יפנה ל-
 UNhabitatליצירת קשר מקצועי ישיר ביניהם ובין האיגוד.

 .12סקר השקעת תשומות עבודה -הועלתה הצעה ע"י דודי להכין סקר על השקעת תשומות עבודה
בתוכנית מתאר ותוכנית מפורטת .דודי יגיש הצעה מפורטת לסקר לישיבת הועד הבאה.
 .13לוח ארועי האיגוד-
א .סוף אוקטובר  -2012שישי עירוני תמורות במרחב הכפרי -ברכה תעביר במייל עד אמצע אוגוסט
את תוכנית הסיור.
ב .סוף נובמבר  -שישי עירוני בבני ברק -רות פרידמן מקדמת את היוזמה מול העירייה .הציגה
בפני הועד את המגעים הראשונים ותגיש לועד בהקדם את תוכנית הסיור אשר תפורסם
במידעון.
ג - 25.11.12 .כנס ארצי בנושא שימור  -גיא קב ונקי חבר בועדת ההיגוי ומייצג את האיגוד
ד -21-22.2.12 .הכנס השנתי של איגוד המתכננים -יצאה פניה ראשונה לשמירת המועד ,פרטים
נוספים יפורסמו בהמשך במידעון.
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