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סיכומים:
 .1שיתוף פעולה עם פורום מתכנני ערים צעירים -יעל ותמיר הציגו את הפורום ותיארו את פועלו .הועלו
הצעות לשיתוף פעולה בין הארגונים .בהמשך יוחלט על אפשרויות שתוף פעולה -השתתפות בימי עיון,
בביטאון ובמידעון ,בכנס השנתי ועוד.

 .2חוק התכנון והבניה -התקיים דיון על הצעת מנהל התכנון למתווה לתיקונים בחוק התכנון והבניה.
החומר יועבר לחברים על מנת לגבש תגובת האיגוד .החברים מתבקשים להתייחס לחומרים ולהעביר
התיחסותם בכתב לקראת ישיבת הועד הקרובה.
 .3מעורבות האיגוד בהגדרת התפקיד של מתכנן עיר -הדיון נערך בעקבות פניה של אחד מחברי האיגוד.
הועלו מס' דעות .ערן :אין צורך לנפח את המנגנון בתפקיד נוסף ,אולי ניתן יהיה לחייב רשויות גדולות
בלבד לגבש תקן זה וברשויות הקטנות להעביר הכשרה מתאימה למהנדס הרשות .יעל :לתשומת לב
החברים ,לאחרונה כל המתכננים החדשים בצוותי התכנון של עיריית ת"א הם אדריכלים.
 .4הכנס השנתי -רחל ועדנה דיווחו על התקדמות באירגון הכנס .הוחלט על קיום סדנת תכנון בשתוף עם
אוניברסיטת תל אביב המחלקה לגיאוגרפיה בנושא התחדשות עירונית אשר תערך יומיים לפני הכנס.
הסדנא תהיה מיועדת לאנשי מקצוע ,אקדמיה ומס' סטודנטים .הכוונה היא להציג במליאת הכנס
מתוצרי הסדנא .סוכם על סדר יום טנטטיבי לכנס והועלו הצעות למרצים בכירים מהארץ ומחו"ל .גובש
רעיון לגבי פנל ראשי ערים של ערי המרכז .כמו כן הועלה רעיון של סדנא של מנהל התכנון אשר
תתקיים במסגרת המושבים המקבילים ואשר תעסוק בנושאים המקודמים היום על ידי המינהל .קול
קורא להצעת הרצאות בכנס יצא מיד לאחר יום כיפור .הוצגה יוזמה מול  The Markerלברטר של
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מודעות תמורת דוכן בכנס .כמו כן נבדקת אופציה של הוצאת גליון מיוחד בנושא תכנון ובניה ברשויות
המקומיות בעיקר במטרופולין תל אביב.
 .5כנס תכנון ערים בנאפולי -אושרה מועמדותה של תמי גבריאלי לייצוג האיגוד בכנס .כשתחזור תיבדק
האופציה להעלות על הכתב או להציג בערב עיון רשמים מהכנס.
 .6גיבוש קוד אתי למתכננים -ולרי ברכיה סיכמה את ערב העיון שנערך בנושא זה ואת הדיון בשיתוף
פורום הצעירים .ולרי הציגה את ההתרחשות סביב קוד אתי בגופים ציבוריים שונים )רשויות מקומיות,
רש"ת ,פרקליטות המדינה ועוד( .התהליך להכנת קוד אתי והעלתה את הנקודות הבאות:
•

רצוי להתחיל ביצירת קבוצה /ועדה של אנשים שיובילו את התהליך בארגון .הליך גיבוש הקוד
אורך כשנה וכולל כ 10 -מפגשים.

•

מומלץ במפגש הראשון להזמין הרצאה על אתיקה בארגון ולהמשיך בשאלון לחברי הארגון
בנושא אתיקה.

•

ניתן לבדוק קודים אתיים רלוונטיים בארצות אחרות.

•

תהליך מרכזי הוא אפיון הערכים של המתכנן ,אפיון זה יעשה ע"י הקבוצה.

•

רצוי להקדיש  35-50אלף  ₪עבור ליווי של איש מקצוע )מישהו מהמרכז לאתיקה ,או יועץ
פרטי(.

•

יש לבדוק את הפצתו של הקוד האתי בין החברים כדי לגרום להטמעתו ,שלא יכתב ויזנח.

ולרי תפנה למרכז לאתיקה כדי לבדוק האם ישנה אפשרות לקבל עזרה במימון הליווי לתהליך .כמו כן
תבדוק אם ניתן להפיץ לחברי הועד את הקוד האתי שגובש לאדריכלים ומהנדסים ,שחלקים רבים ממנו
רלוונטי למתכננים .דודי יחפש את מסמך התקנות המעוגן בחוק התכנון והבניה ויפיצו לחברי הועד.
 .7קשרי חוץ ופניות מחו"ל -דודי מדווח שנפגש עם נירה סידי שריכזה את הנושא בעבר .עיקר היוזמות
בנושא היו בפניות לארגונים מקצועיים אחרים .דודי מציע לחשוב על קידום סיורים מקצועיים בארץ
ובחו"ל .ולרי הציעה קיום סמינרים משותפים בצורה מקוונת בעזרת תוכנה יעודית .דודי יבדוק
אפשרות קידום נושא הסיורים המקצועיים בחו"ל וכמו כן יעביר למיכל כתובות אתרים ואנשי קשר של
ארגונים מקצועיים בחו"ל לפרסום באתר האיגוד.
 .8הועידה השנתית למינוף ערים  -26.11.12יוזמי הועידה פנו לאיגוד בהצעה לשיתוף פעולה .ההצעה
תיבחן לפי סוג ההשתתפות שתאפשר לאיגוד להוות גורם משמעותי שיופיע בצורה מקצועית בכנס.
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 .9לוח ארועי האיגוד-
•

 26.10.12שישי עירוני תמורות במרחב הכפרי -נפתחה ההרשמה לסיור.

•

 16.1.12שישי 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.

•

 - 25.11.12כנס ארצי בנושא שימור  -גיא קב -ונקי חבר בועדת ההיגוי ומייצג את האיגוד.

•

 -21-22.2.12הכנס השנתי של איגוד המתכננים -יצאה פניה ראשונה לשמירת המועד ,פרטים
נוספים יפורסמו בהמשך במידעון .קול קורא להצעת הרצאות יוצא אחר יום כפור.
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