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 16.6.15 -המתכננים  ועד איגודסכום ישיבת 

 

רכה בונקי,  תמי גבריאלי, נורית אלפסי,  -"ר רחל קטושבסקי, ס/יו"ר גיא קבס/יו יו"ר עדנה לרמן,משתתפים:  

 .אלוניםגזברית לבנה  ערן רזין.אור, 

 ן יו"ר, חנה מורןרמורגנשטועדת ביקורת: דני 

 נעדרו: גידי ברסלר, רינה דגני

 

 :סכום נושאי דיון והחלטות

 

פורום לדמוקרטיה העדנה סקרה בקצרה את ההתארגנות של  -תהליכים ושינויים במערכת התכנון .1

גונים מתחום בתכנון בהובלה של הגופים הירוקים והחברה להגנת הטבע ובהשתתפות מספר רב של איר

המטרה היא להגיב על חברה, סביבה ותכנון כולל איגוד אדריכלי הנוף, במקום, מרחב ונוספים. 

העברת מינהל התכנון למשרד האוצר ובמידת הצורך לפעול השינויים המתוכננים במערכת התכנון ו

 ציבורית ומקצועית לסכולם.  

הצורך להשתתף ולהיות חלק ויה של התכנון העולה ממהלכים אלה לגיטימצ -את הדההחברים הדגישו 

ה מהדיון מתמקדת בהגנה על מקצועיותו של תמהשיח המקצועי והציבורי.  עמדת האיגוד כפי שעל

וכן בחשיבות שמיעת הקול המקצועי בתהליכים אלה. בדיון עלו  ,וחיזוק עצמאותו מינהל התכנון

ם המקצועיים. במיוחד לאור חסויות החברים אשר ראו במהלכים אלה סכנה לתכנון ולשיקולייהתי

בחוק פרויקטים לאומיים להטיל על חברי ועדות התכנון חובת הצבעה בהתאם לעמדת ההצעה 

 הצורך בשמיעת הקול של הציבור וייצוג ראוי של כל חלקי החברה.  כמו כן עלה המשרד/השר. 

הוחלט כי האיגוד יצטרף לפורום הדמוקרטיה בתכנון ויפעל במשולב עם הגורמים הנוספים בהתאם  

עדנה לרמן בסיוע של נורית אלפסי וחברים נוספים בהתאם לצורך ין ולנסיבות. את האיגוד ייצגו ילענ

 ולאפשרויות.

 

דווחה על המשך המגעים עם הנהלת התחנה המרכזית. התקבלה הצעת מחיר  ועדת הכנס -השנתיהכנס  .2

מאוד צנועה מהתחנה אולם עלה חשש מכמה חברים ביחס לעלויות אירגון השטח והתאמתו לכנס 

חברי הפורום לקחת חלק בכנס הן הילה מפורום מתכננים צעירים הביעה את רצונם של  האיגוד.

 יעת התכנים. ועד האיגוד קיבל את ההצעה בברכה.רגון והן בקבבא

בסקי, תמי  גבריאלי, נורית הוחלט כי ועדת הכנס תמשיך לפעול גם השנה בהשתתפות:  רחל קטוש

 , ברכה אור ועדנה לרמן. הילה לוטן תייצג בועדה את פורום מתכננים צעירים.אלפסי

רות מארגנות ולהחליט סופית על מיקום הוחלט לקבל הצעות לאירגון הכנס בתחנה המרכזית מכמה חב

 הכנס בהתאם להצעות וליכולת של האיגוד לעמוד בהן. 
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בעקבות דרישה של רשם החברות להתאמת כתובת האיגוד לכתובת תיבת  -שינוי כתובת האיגוד .3

  1191ת.ד.  יאיר אצל מיכל שגב כוכב 5ב השפלה רחו , הוחלט לשנות את כתובת האיגוד ל:הדואר

 .כוכב יאיר 4486400מיקוד 

 

בשתוף עם  38מורן דווחה על ההצעה לקיים ערב עיון בנושא השינויים בתמ"א  חנה -38ערב עיון תמ"א  .4

הטכניון כחלק ממפגשים שהטכניון מעונין לקדם עם קהל מקצועי ועם איגוד המתכננים. מבנה הכנס 

שתתף במימון ערב העיון. אינו יכול לההטכניון נות עגולים ודיונים בקבוצות. ינו סביב שולחהמוצע ה

לאחר דיון הוחלט שמאחר והאיגוד הינו הגוף המממן אפשר לשנות את המבנה המוצע , לערוך את 

שא לא נקבע מועד ואחריות לאירגון הערב . הנוהכנס במתכונת המוכרת לאיגוד ובעלויות נמוכות יותר. 

 יועלה פעם נוספת לדיון במפגש ועד האיגוד הקרוב.

 
 

תוכניות מתאר עירוניות  תמי דווחה על ערב עיון המתוכנן בנושא -ערב משותף עם גלריה זהזהזה .5

להצגת תוכניות שנקבע. כמו כן בתכנון ערב נוסף  ברק אשר יתקיים בגלריה במועד-ים ובני-לערים בת

 מו בחודש ספטמבר/אוקטובר.מתאר נוספות אשר הכוונה לקיי

  

 רשמה: עדנה לרמן
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