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6.7..4 

 
 4..7.6.סכום פגישת ועד איגוד המתכננים מיום 

 
 חברי ועד האיגוד -נורית אלפסיברכה אור, יו"ר, תמי גבריאלי, ס/ -יו"ר, רחל קטושבסקי -נוכחים: עדנה לרמן

 ועדת ביקורתחברי  -מורגנשטיין, רינה דגני, חנה מורןדני 
 , ערן רזיןגזברית -ס/יו"ר, לבנה אלונים -ונקי -יא קבהתנצלו: ג

 
 נושאי הדיון וההחלטות:

  -עדנה דווחה על הפעילות של אירגוני הסביבה, המתכננים והאדריכלים לאור הוצאת נציגי הציבור  ..
האירגונים המקצועיים, הגופים הירוקים והדור הצעיר מחברותם בולנת"ע.  המחאה הופיעה בעיתונות 

יג האירגונים המקצועיים למועצה וכן נשקלת הגשת עתירה נגד הפעולה ונגד אי מינוי מתמשך של נצ
הארצית. הכסא נותר ריק לאחר עזיבתו של אדר אדם מזור. לא מונה נציג אחר למרות הפניה וההמלצה 
המשותפת של איגוד המתכננים יחד עם עמותת האדריכלים למינוי יונתן גולני כמינוי משותף המוסכם 

 על שני הגופים.

שניתן, איגוד המתכננים ישקול הצטרפות לעתירה במידה  הוחלט: יש מקום להגשת עתירה רחבה ככל
 ותוגש על ידי הגופים הירוקים או עמותת האדריכלים או במשותף.

 
מאחר וערן רזין לא הודיע כי לא יוכל להשתתף בישיבת הועד, רחל   -שתוף פעולה עם האקדמיה .2

יחס למוסדות יא תת. בישיבה  הוחלט שהועדה להתנהלות הישיבה של הועדה בראשותודווחה על 
לימודי ליבה, ולהגדרת הנושאים המומלצים  -ים אלא לתחומי הלימוד  העיקרייםהאקדמים השונ

רשם בפנקס יללימוד כתנאי להכשרת מתכננים. נושאי הדיון היו: הרכב לימודי הליבה, הזכאות לה
 המתכננים, ההפרדה בין חברות באיגוד לבין הרישום בפנקס. 

 

. תמי דווחה על התארגנות לביצוע שתי סדרות של ערבי עיון  -גלריה זהזהזהפעילות משותפת עם  .3
ניתוח והסקת לקחים מפרויקטים דומים שהגיעו לבשלות כדוגמת ערב העיון שעסק  -סדרה אחת

ואת תהליכי והש –כניות מתאר עירוניות הצגת ת -שכונות מגורים ותיקות. סדרה שניהבתכנון שתי 
לגבי סדרה כנון והתמודדות עם בעיות דומות. מפגש ולימוד וניתוח גישות תתכנון של שתי ערים בכל 

זו נערכה פגישה מקדימה עם אהוד יוסטמן המוביל את נושא התכנון המתארי העירוני במשרד הפנים 
 ונוצר שתוף פעולה.

 

י למתכננים. ולרי ברכיה שהציעה את הנושא, האיגוד מעונין לקדם את גיבוש הקוד האת -הקוד האתי .4
 תציג את המשמעויות בישיבה הבאה. ,וי התהליך וקידומוולקחה על עצמה את בחינת האפשרויות לל

 

נערך דיון בדרכים לקידום שילוב הצעירים ועידוד פעילותם באיגוד  -שילוב צעירים הפעילויות האיגוד .5
 בישיבה הבאה. והוחלט להמשיך את הדיון

 

האיגוד החליט בישיבות קודמות על שכירת  התקשרות עם מוני איש יחסי הציבור: -סי ציבוריח .6
 ,שירותיו של מוני לקידום ופרסום הכנס השנתי. במידה ויהיה צורך בקידום נושאים יחודיים או פרסום

 האיגוד ישכור את שירותיו של מוני בהתאם לצורך ולפי ההצעה שהועברה על ידו.
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בעיר חדרה להצגת התכנון והפיתוח העירוני . יערך מפגש 27.6-שישי הביום   -בחדרה שישי עירוני .7
 גידי ברסלר. -ילמות המרכזיות המעסיקות את העיר.  מארגן ומרכזוהד

 

תיאום ראשוני באחריות  -קיום מפגש עם עירית ראשון לציון הוצע לבחון אפשרות  -שישי עירוני נוסף .8
 .ד נוספיםבעזרת חברי איגוי ברסלר, גיד
 
 

 רשמה: אדר. עדנה לרמן

 
 

             
 


