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9.8.14 

 
 1420.7.סכום פגישת ועד איגוד המתכננים מיום 

 
תמי גבריאלי, גזברית,  -ס/ יו"ר, לבנה אלונים -ונקי -גיא קביו"ר, ס/ -יו"ר, רחל קטושבסקי -נוכחים: עדנה לרמן

 חברי ועד האיגוד -נורית אלפסיברכה אור, 

 ועדת ביקורתחברי  -חנה מורן מורגנשטיין,דני 

 אשר כהנא

 , גידי ברסלרערן רזיןהתנצלו: 

 
 

 נושאי הדיון וההחלטות:
 

רגונים המקצועיים כחבר המועצה הארצית וחבר ועדת בנושא אי מינוי נציג הא עתירה משפטית .1
עו"ד אשר כהנא אשר מונה מטעם האיגוד להכין את העתירה, הציג את  -עקרוניים לענייניםהמשנה 

צועיים שאינם הסיבות להגשת העתירה ועיקרי הטענות ואת הדרישה למתן ייצוג הולם לנציגים המק
כמו כן הוסבר  חברי ממשלה להשמעת הקול הציבורי בנושאי התכנון העומדים על סדר היום הלאומי.

מאחר וחשוב שהאיגוד  ,מאית למרות העלויות הכרוכות בהגשה זוהוחלט שהאיגוד יגיש עתירה עצכי 
                                                  של הקול המקצועי.                       ידגיש את מעמד המתכננים כמייצגים

                             לאשר את העתירה בהקדם בכפוף למספר שינויים מינוריים. הוחלט פה אחד
 .ונקי -בדיון לא נטלו חלק רחל קטושבסקי וגיא קב

 
עצה הארצית חבר האומר ששר הפנים ימנה למו  - 2.8הצעה להגשת תיקון לחוק התכנון והבניה סעיף  .2

צוג יכלים והמהנדסים כך שיכלול גם מתכננים. התיקון נדרש על מנת לאפשר יירהרשום בפנקס האד
נאות של המתכננים שהם העוסקים בעיקר בתחום התכנון הארצי, האזורי והעירוני, במועצה הארצית. 

לקחת על עצמו  עו"ד אשר כהנא הציג את הרציונאל ואת מהות הפעולה הנדרשת והודיע שהוא מוכן
שען על הנוסח יבדיון העלו החברים את האפשרות לה לדיון בישיבת הועד הקרובה. הכנת טיוטה

המזכיר את בעלי התואר בתכנון ערים או גם את הניסוח בחוק הוד"לים המדבר על  43המופיע בתיקון 
יקה ים. שינוי החקרגונים המקצועיים שהוא אדריכל או מהנדס או בעל תואר בתכנון ערמינוי נציג הא

 הוא תהליך ארוך הדורש גם גיוס חברי כנסת לתמיכה בהצעה.
להכין נוסח הצעת חוק ולהציגו בישיבת  בעזרת חנה מורן: האיגוד ממנה את עו"ד אשר כהנא וחלטה

 הועד בספטמבר.

 

הכנסת תמר זנדברג לאיגוד לקחת חלק  רתיתה של חביהועלתה פנ  - השדולה לקידום העירוניות .3
גוד תומך ביוזמה וממנה שהאיהוחלט  בדיוני השדולה לקידום העירוניות שהוקמה בימים אלה בכנסת.

 ותחנה מורן, ועדנה לרמן להיות נציגנורית אלפסי, תמי גבריאלי, רחל קטושבסקי,  :את החברות
 .השדולה בישיבות ותמתחלפ

 

תמי גבריאלי סקרה את היוזמה לקיום ערב עיון ראשון בסדרת ערבי עיון  -ערב עיון בגלריה זהזהזה  .4
כניות מתאר האחראי על תתוף עם אהוד יוסטמן יכניות מתאר עירוניות בששיעסקו בהצגה ודיון על ת

של באר שבע ושל  כניות המתארהוצע לערב הראשון להעלות לדיון את ת. משרד הפניםעירוניות ב
 ונה לערכו בחודש ספטמבר.ומתכננים להכנת תכני המפגש בכפגש עם הית תמיחיפה. 
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תוף יהשנה בבאר שבע בשיתקיים הוצגה ההתארגנות לקידום הכנס השנתי של האיגוד ש -הכנס השנתי .5
צעו , הואתמול היום ומחר –דמות הארץ  :נושא הכנססיטת בן גוריון ועירית באר שבע. עם אוניבר

קבלת הרצאות מיד כמה מסלולים לקיום המושבים המקבילים בכנס והוחלט על הוצאת קול קורא ל
 עדנה הציגה את הדיון עם קק"ל לקבלת תרומה לכנס, הנושא עדין בטיפול.לאחר ראש השנה. 

 

והמשמעויות רותי פרסום לאיגוד ירדכי לשהצעתו של מוני מעל ידי גיא  הוצגה  -פרסום לאיגוד שרותי  .6
לעיתונות והבעייתיות הנלווית להצגת בזמן קצר לאיגוד מבחינת התארגנות של חברים למתן תגובות 

האיגוד  –הוחלט  ההיבט הכספי. כן הוצגכמו  .מוסכמות על כלל החבריםבהכרח עמדות כאשר אין הן 
בנפרד ישכור את שרותיו של ישתמש בשרותי פרסום על בסיס כתבות מזדמנות ולא על בסיס קבוע ו

 רדכי לפרסום וגיוס תרומות לאירוע הכנס השנתי.מוני מ
 
 

 עדנה לרמן רשמה: אדר'

 
 

             
 


