איגוד המתכננים בישראל
رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION
פרוטוקול פגישת ועד איגוד המתכננים מיום 13.10.2015
נוכחים :עדנה לרמן יו"ר ,רחל קטושבסקי ס/יו"ר ,תמי גבריאלי ,ברכה אור
ועדת ביקורת  -דני מורגנשטרן יו"ר ,חנה מורן ,רינה דגני ,גזברית  -לבנה אלונים .יח"צ  -אורית נבו
התנצלו :גיא קב -ונקי ,נורית אלפסי ,ערן רזין ,גידי ברסלר.
עיקרי הדיון וההחלטות:
 .1מינוי נציג למועצה הארצית -עדנה דווחה על ההתפתחות וההזמנה לדיון אצל אביגדור יצחקי ראש
קבינט הדיור בעקבות העתירה שהגיש האיגוד באמצעות עו"ד אשר כהנא במקביל לעתירה שהגישה
עמותת האדריכלים .לאור הזמנה זו יש לאתר מועמד מתאים אשר יענה לדרישות ויהיה בעל נסיון
המאפשר יצוג נאות במועצה הארצית .עלו מספר שמות אפשריים ,עדנה תפנה לברר נכונות המועמדים
והסכמתם ותמשיך בתאום מול עמותת האדריכלים.
 .2דוברים מטעם האיגוד -אורית נבו ביקשה לאתר דוברים וכותבים מחברי האיגוד לנושאי תכנון שונים
בהתאם להתמחותם על מנת ליצו מאגר ולפנות אליו בהתאם לצורך .רינה דגני הביעה נכונות ליצג
עמדות תכנון בתחומים כלכלה עירונית ,מגורים ,תעסוקה ,עדנה לרמן הביעה נכונות ליצג עמדות תכנון
בנושא תכנון אזור חוף הים .דני מורגנשטרן התנדב ליצג את האיגוד בנושאי איכות סביבה ,טבע ונוף.
הוחלט כי תפורסם קריאה במידעון לחברים המעוניינים להנתנדב למשימה זו.
 .3תיקונים לתקנון האיגוד והכללת סעיפים בנוגע לקב לת חברים ולרישום בפנקס המתכננים -ברכה אור
סקרה את התיקונים המוצעים בתקנון האיגוד ,חנה ביקשה להתייחס גם לניירות העבודה אותם הגישה
בנושא זה .הוחלט כי כל החומר הרלבנטי ירוכז על יד רחל קטושבסקי וברכה אור לבחינה נוספת אשר
בעקבותיה תוכן על ידן טיוטא מתקדמת לתקנון .הגירסא האחרונה תופץ לחברי הועד ותובא לדיון
ולאישור בישיבת הועד הקרובה.
 .4פעיל ות הפורום לדמוקרטיה בתכנון -עדנה דווחה כי בעקבות ההחלטה בישיבה הקודמת ,הועבר יפוי
כח לחברה להגנת הטבע להגשת עתירה נגד מספר החלטות הותמ"ל .תערך פגישה עם נציגי עמותת
האדריכלים במטרה לבחון אפשרות השתתפותם בפורום.
 .5הכנס השנתי -עדנה ורחל דווחו על התקדמות ארגון הכנס :מועד הכנס יוחלט לאחר ברור אפשרות
הקדמת הכנס עקב קיום מרתון ביום שישי המתוכנן לסיורי הכנס [אייל פדר מברר ויעביר מועד סופי
לפרסום] יצא קול קורא להרצאות .עם קביעת התאריך הסופי יופץ הקול הקורא בתפוצה נרחבת על ידי
מיכל במידעון ,לאוניברסיטאות ולרשימת תפוצה של האיגוד .אורית נבו תפיץ את הקול הקורא
באמצעות רשתות קשר וידיעונים של ארגונים שונים .אייל פדר יחד עם רוני בלושטיין יצרו שפה
עיצובית לכל הארוע ולהודעות שתצאנה .בהמשך יפורסמו כל ההודעות של הכנס כולל ההרשמה ולוח
ההרצאות והסיורים בכל האמצעים הנזכרים.
 .6תקציב הכנס -לפי ההערכות המוקדמות וההצעה שהגיש איל פדר לארגון הכנס עשויות ההוצאות
להגיע ליותר ממאה ושישים אלף ש"ח .ההוצאות בכנס הקודם הגיעו ל 125.000ש"ח וההכנסות ל-
 165.000ש"ח .מצב זה מעמיד את האיגוד בפני צפי לגרעון ,חייבים כבר עכשיו לפנות לגורמים שונים
היכולים לתמוך ולעזור במימון הכנס.
 .7תחרות עבודות סטודנטים -לאור הסכמתה של רינה דגני מקבוצת גיאוקרטוגרפיה להמשיך ולתרום
לתחרות עבודות הסטודנטים ,יצא בהקדם נוסח עדכני וקול קורא להגשת עבודות לתחרות.
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 .8הקמת דף פייסבוק לאיגוד -אורית נבו תתחיל בהקמת דף פייסבוק ותפרסם בו את ניירות העמדה של
האיגוד ,מידע שוטף על פעילות האיגוד וכן את הקול הקורא להגשת הרצאות .הדף יצבור מידע וחברים
במהלך הזמן ויהיה אמצעי נוסף להעברת עמדות האיגוד ופעולותיו.
 .9חוק רשות להתחדשות עירונית -תמי גבריאלי דווחה על פעילותה יחד עם גיא קב -ונקי שמונו מטעם
האיגוד ליצגו במהלכים להקמת רשות להתחדשות עירונית על ידי משרד השכון .האיגוד הוציא נייר
עמדה מקיף אשר הועבר לגופים השונים הפועלים במסגרת זו כולל נציגים בכנסת .קבוצת "הגר"
מאוניברסיטת ת"א התנדבה להערוך תיקונים בנוסח הצעת החוק בנושא זה .תתקיים פגישה ב15.10 -
באוניברסיטה וישלחו נציגים מטעם האיגוד [חנה מורן התנדבה ,עדנה לרמן תבדוק אפשרות].
 .10ערב עיון תכניות מתאר עירוניות בגלריה זהזהזה -תמי דווחה כי נקבע מועד  5.11.2015 -בגלריה
בשעה  .18:00תוצגנה תכניות המתאר של מגדל העמק ונצרת עלית.
 .11הקמת הפורום לעירוניות וכנס עכו לעירוניות -חנה מורן דווחה על התקדמות ההתארגנות לכנס ועל
היוזמה להכריז בכנס על הקמת הפורום לעירוניות ,עדנה הדגישה את החשיבות של הקמת הפורום
והשתתפות איגוד המתכננים בקבוצה המייסדת .הכנס יתקיים ב 17-19 -לנובמבר .חנה מורן היא נציגת
האיגוד המלווה את ארגון הכנס מראשיתו .חברים נוספים תמי גבריאלי ,גיא קב -ונקי ועדנה לרמן.
 .12שדרוג מידעון האיגוד -עדנה הציגה את הצורך לשדרג את המבנה והעיצוב של מידעון האיגוד ולכלול
בו אפשרויות לגרפיקה מתקדמת ולידיעות מפורטות יותר .אורית נבו תבוא בדברים עם מיכל והחברה
שהקימה את המידעון על מנת להציע עיצוב מחודש.
 .13קוד אתי בנושא שימור -דני מורגנשטרן דווח על פעילות הועדה לגיבוש קוד אתי לנושא השימור.
הועלו מספר רעיונות לתוספות והדגשות .עם יציאתה של טיוטא מתקדמת לנוסח הקוד ,תופץ הטיוטא
לחברי הועד להתייחסות ובהמשך גם לחברים נוספים.
רשמה  :עדנה לרמן

______________________________________________________________________________________________

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 1191 .כוכב יאיר
אתר האיגודwww.aepi.org.il :

