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 9.15.8 -מההמתכננים  ועד איגודסכום ישיבת 

 

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

 אלונים גזברית לבנה גידי ברסלר.ערן רזין,  ,אור

 יו"ר מורגנשטרן,ועדת ביקורת: דני 

 יועצת –אורית נבו 

 ועדת ביקורת –חנה מורן, רינה דגני נעדרו: 

 

 סכום נושאי דיון והחלטות

 

  פורום לדמוקרטיה בתכנוןה פעילות  -תהליכים ושינויים במערכת התכנון. 1

 עתירה כנגד החלטות הותמ"ל  עדנה סקרה בקצרה את היוזמה של החברה להגנת הטבע להגשת

 האחרונות. ]עותק העתירה הופץ לחברים לקראת הדיון[

 :של האיגוד בנושא אי הבעת דעה  נערך דיון ארוך בנושא כאשר בפני החברים הוצגו כמה אפשרויות

השתתפות כספית , הצטרפות פעילה וחתימה משותפת על העתירה ,תמיכה עקרונית בעתירה, הנדון

 [ונקי ותמי גבריאלי לא השתתפו בדיון -החברים רחל קטושבסקי, גיא קב] הבהגשת העתיר

 להגן על התכנון הראוי הן מבחינת התהליך והן מבחינת השמירה כפי שהוגדרה על ידי החברים המטרה :

הגופים השותפים להליכי הן על ידי מערכת התכנון והן על ידי  על עקרונות התכנון שהתקבלו והוסכמו 

הצורך ו לגיטימציה של התכנון העולה ממהלכים אלה -את הדההחברים הדגישו התכנון השונים. 

 בדיון תמכו החברים בנקיטת עמדה.להשתתף ולהיות חלק מהשיח המקצועי והציבורי.  

  תערך הצבעה של חברי הועד במיילים על מנת להציג עמדה אחידה ודרך פעולה של האיגודהוחלט כי .

  .נורית אלפסיועדנה לרמן איגוד ייצגו עמדת האת 

 

  הרשות להתחדשות עירונית. 2

 מסגרת היוזמה להקמת רשות להתחדשות עירונית הכפופה למשרד דיונים בנערכו קי דווח כי ונ-בגיא ק

האדריכלים, כהן.  בדיונים השתתפו גורמים רבים ביניהם נציגי עמותת  יהשכון ואשר בראשה יעמוד אל

השתתפו תמי  יגוד, מטעם האונוספים אמילי סילברמן מהאוניברסיטה העבריתפיטלסון וערן מרחב, 

דשות, כולל פינוי בינוי, זהו מטרת הרשות לשדרג ולקדם את תהליכי ההתח ונקי.-גבריאלי וגיא קב

למעשה מסלול נוסף לקידום בניה של יח"ד נוספות בערים. מנהל הרשות יהיה חייב בדווח לאוצר על 

בדיון הובעה הדעה שלא ניתן לעשות התחדשות עירונית ללא  ח"ד שאושרו בתהליכים אלה.היקף י
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שיתוף אמיתי של הרשויות המקומיות. יצא קול קורא לאירגונים ולגורמים מעוניינים להוציא נייר 

 עמדה בנושא. רב המשתתפים כבר הגיבו.

  עד  לחברי הועד  להערות ויוגש לרשות שנציגי האיגוד יערכו נייר עמדה בשם האיגוד אשר יופץהוחלט

אחראים לגיבוש נייר העמדה: . 21.9.2015-יום רביעי הקרוב ]מחר[ ישיבה נוספת של הרשות תתקיים ב

וידווחו לועד על  ונקי, תמי גבריאלי אשר יהיו גם נציגי האיגוד במושבים הבאים של הרשות -גיא קב

 .המשך הפעילות

 

וסכומים מישיבות  ]לקראת הדיון הופצו לחברי הועד ניירות , החלטות   והחברות באיגוד פנקס המתכננים. 3

  [קודמות של הועד

 נערך דיון במשמעויות של ההחלטות הקודמות ובדרכים לישומן. הוחלט:

 לאור ההחלטות והשינויים הרבים שהתרחשו מאז הוגש ואושר על ידי  יש לעדכן את התקנון ההיסטורי

 ודרכי הרישום אליו.דכון יש להוסיף את פנקס המתכננים רשם החברות. בע

 .ברכה אור ורחל קטושבסקי יגישו לקראת ישיבת הועד הבאה נוסח מוצע של התקנון המעודכן 

 נים של תכנון ואשר הועד מצא אותם יבטים שומעמד זה יוענק לאנשים העוסקים בה –חבר עמית

 ראויים למרות שאינם יכולים להיות חברים.

 ת החברים לקראת הצבעה על לקראת הכנס השנתי יופץ עותק מעודכן של התקנון לקבלת תגובו

 .מליאת האיגודאישורו ב

 רישום מטרות,  -דיון הקודם[ נושא פנקס המתכננים]בהמשך לה יעלה לדיון נוסף בת הועד הקרובבישי

 אחראית: חנה מורן –המתכננים, דרכי פעולה, פרסום

 

  האיגוד  השנתי של כנס ה. 4

  בישיבה הקודמת ובמיילים שהופצו אחריה הוחלט כי הכנס השנתי יתקיים ועדת הכנס דווחה כי

ביום  יתקיים , הכנסהאתגר" -"עירוניות מחוספסתנושא הכנס יהיה  בתחנה המרכזית של תל אביב. 

 , דיוניםאיגוד היום הראשון יוקדש להרצאותבהתאם למסורת של ה .2016בפברואר  25-26 ושישיחמישי 

 סיורים באזור. ומפגשים וביום שישי יתקיימו

 אריק שוע מנהל  –פות פעילה בכנס ותשלח שני נציגיםתמי דווחה כי עירית תל אביב מעוניינת בהשתת

 להשתתף בישיבות ועדת הכנס. –סטרטגית וחדוה מהיחידה לתכנון אאגף שכונו

  עקרונית העיריה הביעה נכונות לתמוך בכנס באירגון ובפרסום, נושא המימון יבדק מול הדרגים

 המתאימים.

 לקראת ישיבת הועד ל אומדנים תקציביים תוצג על ידו תוכנית מפורטת כול –יהיה מפיק הכנס אייל

 הקרובה.
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 וור ישונה לשמירת התאריך אשר תופץ גם לכל החברים בדבידיעון הקרוב של האיגוד תצא מודעה רא

 מיוחד.

 ברכה בסקי, תמי  גבריאלי, נורית אלפסירחל קטושתמשיך לפעול גם השנה בהשתתפות:  ועדת הכנס ,

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

 

 עכו  –כנס עירוניות . 5

  האיגוד החליט להשתתף ביוזמה להקמת פורום לעירוניות אשר יוזם את המפגש הרחב הראשון שלו

 בעיר עכו. 

  חנה מורן אשר משתתפת בישיבות ועדת העורכים כבר מתחילת פעילותה.  נציגת האיגוד בפורום הינה

 .ישיבת הועד הקרובה חנה תדווח על הפעילותב

 

 לו: לקראת פרסום פרוטוקול הישיבה התקב

 הופץ לרשות  להתחדשות ופורסם במידעון האחרון –יתנייר עמדה בנושא התחדשות עירונ 

  הודעה ראשונה על קיום הכנס השנתי 

 אישור החברים להצטרפות לעתירה בנושא הותמ"ל 

 

 רשמה: עדנה לרמן
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