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איגוד המתכננים בישראל
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הועדה המארגנתהועדה המארגנתהועדה המארגנתהועדה המארגנת

ר  ר  ר  ר  """"יויויויו    - - - - ומתכננת עדנה לרמן ומתכננת עדנה לרמן ומתכננת עדנה לרמן ומתכננת עדנה לרמן ' ' ' ' אדראדראדראדר

מרכזת אקדמיתמרכזת אקדמיתמרכזת אקדמיתמרכזת אקדמית    - - - - ר רחל קטושבסקי ר רחל קטושבסקי ר רחל קטושבסקי ר רחל קטושבסקי """"דדדד

ר נורית אלפסיר נורית אלפסיר נורית אלפסיר נורית אלפסי""""דדדד

ונקיונקיונקיונקי- - - - מתכנן גיא קבמתכנן גיא קבמתכנן גיא קבמתכנן גיא קב

ערן רזיןערן רזיןערן רזיןערן רזין' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

ר אמילי סילברמןר אמילי סילברמןר אמילי סילברמןר אמילי סילברמן""""דדדד

ר סמי בהטר סמי בהטר סמי בהטר סמי בהט""""דדדד

ח ומתכנן דורון קופמןח ומתכנן דורון קופמןח ומתכנן דורון קופמןח ומתכנן דורון קופמן""""רורורורו

ועדת אות יקיר התכנוןועדת אות יקיר התכנוןועדת אות יקיר התכנוןועדת אות יקיר התכנון

יהונתן גולנייהונתן גולנייהונתן גולנייהונתן גולני' ' ' ' אדראדראדראדר, , , , מןמןמןמן''''רצרצרצרצ''''ארזה צארזה צארזה צארזה צ' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ, , , , ))))רררר""""יויויויו((((הרי ברנד הרי ברנד הרי ברנד הרי ברנד ' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

ועדת הפרסים לעבודות הסטודנטיםועדת הפרסים לעבודות הסטודנטיםועדת הפרסים לעבודות הסטודנטיםועדת הפרסים לעבודות הסטודנטים

ר אמילי סילברמן  ר אמילי סילברמן  ר אמילי סילברמן  ר אמילי סילברמן  """"דדדד, , , , ערן רזיןערן רזיןערן רזיןערן רזין' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ, , , , ר נורית אלפסיר נורית אלפסיר נורית אלפסיר נורית אלפסי""""דדדד, , , , ר נילי שחוריר נילי שחוריר נילי שחוריר נילי שחורי""""דדדד, , , , עדנה לרמןעדנה לרמןעדנה לרמןעדנה לרמן' ' ' ' אדראדראדראדר

        מזכירת האיגודמזכירת האיגודמזכירת האיגודמזכירת האיגוד        הגזבריתהגזבריתהגזבריתהגזבריתעורך הבטאוןעורך הבטאוןעורך הבטאוןעורך הבטאון

מיכל שגב  מיכל שגב  מיכל שגב  מיכל שגב          מתכננת לבנה אלוניםמתכננת לבנה אלוניםמתכננת לבנה אלוניםמתכננת לבנה אלוניםארנסט אלכסנדרארנסט אלכסנדרארנסט אלכסנדרארנסט אלכסנדר' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

רועי נוריאל נופר אבני ונוספיםרועי נוריאל נופר אבני ונוספיםרועי נוריאל נופר אבני ונוספיםרועי נוריאל נופר אבני ונוספים    ::::''''צוות המחלקה באונצוות המחלקה באונצוות המחלקה באונצוות המחלקה באונרוני ליבנון  רוני ליבנון  רוני ליבנון  רוני ליבנון      ::::מעצבתמעצבתמעצבתמעצבת
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לנותני החסויות ולאורחיםלנותני החסויות ולאורחיםלנותני החסויות ולאורחיםלנותני החסויות ולאורחים, , , , תודות למארחיםתודות למארחיםתודות למארחיםתודות למארחים

מארחיםמארחיםמארחיםמארחים

.  .  .  .  על אירוח הכנס השנתי של האיגוד וארגונועל אירוח הכנס השנתי של האיגוד וארגונועל אירוח הכנס השנתי של האיגוד וארגונועל אירוח הכנס השנתי של האיגוד וארגונו, , , , אוניברסיטת בן גוריון בנגבאוניברסיטת בן גוריון בנגבאוניברסיטת בן גוריון בנגבאוניברסיטת בן גוריון בנגב

על תרומתם לגיבוש התכנים  על תרומתם לגיבוש התכנים  על תרומתם לגיבוש התכנים  על תרומתם לגיבוש התכנים          ,,,,מחלקת ההנדסהמחלקת ההנדסהמחלקת ההנדסהמחלקת ההנדסה, , , , עיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבעעיריית באר שבע
....ביום השני של הכנסביום השני של הכנסביום השני של הכנסביום השני של הכנס        והסיוריםוהסיוריםוהסיוריםוהסיורים

עירית דימונה והחברה להגנת הטבע על הסיורים  עירית דימונה והחברה להגנת הטבע על הסיורים  עירית דימונה והחברה להגנת הטבע על הסיורים  עירית דימונה והחברה להגנת הטבע על הסיורים  , , , , מועצה אזורית אבו בסמהמועצה אזורית אבו בסמהמועצה אזורית אבו בסמהמועצה אזורית אבו בסמה
....ביום השני של הכנסביום השני של הכנסביום השני של הכנסביום השני של הכנס

נותני חסותנותני חסותנותני חסותנותני חסות

....חסות לכנסחסות לכנסחסות לכנסחסות לכנס    - - - - בנק לאומי בנק לאומי בנק לאומי בנק לאומי 

חסות לפרסי עבודות  חסות לפרסי עבודות  חסות לפרסי עבודות  חסות לפרסי עבודות      - - - - החטיבה הכלכלית של קבוצת גיאוקרטוגרפיה החטיבה הכלכלית של קבוצת גיאוקרטוגרפיה החטיבה הכלכלית של קבוצת גיאוקרטוגרפיה החטיבה הכלכלית של קבוצת גיאוקרטוגרפיה 
.  .  .  .  הסטודנטיםהסטודנטיםהסטודנטיםהסטודנטים

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا
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תמצית תכנית הכנסתמצית תכנית הכנסתמצית תכנית הכנסתמצית תכנית הכנס

איגוד המתכננים בישראל
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הרצאות מליאה של מרצים מוזמנים מדרום אפריקה ומהודוהרצאות מליאה של מרצים מוזמנים מדרום אפריקה ומהודוהרצאות מליאה של מרצים מוזמנים מדרום אפריקה ומהודוהרצאות מליאה של מרצים מוזמנים מדרום אפריקה ומהודו•

הענקת אות יקיר התכנוןהענקת אות יקיר התכנוןהענקת אות יקיר התכנוןהענקת אות יקיר התכנון•

הענקת פרסים לסטודנטיםהענקת פרסים לסטודנטיםהענקת פרסים לסטודנטיםהענקת פרסים לסטודנטים•

הרצאות מקבילות בשלושה סבביםהרצאות מקבילות בשלושה סבביםהרצאות מקבילות בשלושה סבביםהרצאות מקבילות בשלושה סבבים    8888    - - - - הרצאות בהרצאות בהרצאות בהרצאות ב    100100100100•

מושב מליאת ערב עם ראשי ערים מהדרוםמושב מליאת ערב עם ראשי ערים מהדרוםמושב מליאת ערב עם ראשי ערים מהדרוםמושב מליאת ערב עם ראשי ערים מהדרום•

אירוע ערב בפאב עם נציגי קהילות מקומיותאירוע ערב בפאב עם נציגי קהילות מקומיותאירוע ערב בפאב עם נציגי קהילות מקומיותאירוע ערב בפאב עם נציגי קהילות מקומיות•

מושב בוקר על באר שבעמושב בוקר על באר שבעמושב בוקר על באר שבעמושב בוקר על באר שבע•

סיורים בבאר שבע ובסביבתהסיורים בבאר שבע ובסביבתהסיורים בבאר שבע ובסביבתהסיורים בבאר שבע ובסביבתה•

....אבל גם להשמיעאבל גם להשמיעאבל גם להשמיעאבל גם להשמיע, , , , הכנס מהווה במה חשובה לשמועהכנס מהווה במה חשובה לשמועהכנס מהווה במה חשובה לשמועהכנס מהווה במה חשובה לשמוע
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2011201120112011הנושא המרכזי של כנס איגוד המתכננים הנושא המרכזי של כנס איגוד המתכננים הנושא המרכזי של כנס איגוד המתכננים הנושא המרכזי של כנס איגוד המתכננים 

איגוד המתכננים בישראל
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התחדשות מרכזי ערים והמרחב הציבוריהתחדשות מרכזי ערים והמרחב הציבוריהתחדשות מרכזי ערים והמרחב הציבוריהתחדשות מרכזי ערים והמרחב הציבורי

נושא מרתק ובמיוחד בקונטקסט של באר שבענושא מרתק ובמיוחד בקונטקסט של באר שבענושא מרתק ובמיוחד בקונטקסט של באר שבענושא מרתק ובמיוחד בקונטקסט של באר שבע•

התלבטויות קשות כבר שנים רבותהתלבטויות קשות כבר שנים רבותהתלבטויות קשות כבר שנים רבותהתלבטויות קשות כבר שנים רבות•

האם הדגש העיקרי לחיזוק באר שבע הוא  האם הדגש העיקרי לחיזוק באר שבע הוא  האם הדגש העיקרי לחיזוק באר שבע הוא  האם הדגש העיקרי לחיזוק באר שבע הוא  •
או השקעה  או השקעה  או השקעה  או השקעה  , , , , התחדשות וחיזוק מרכז העיר שלההתחדשות וחיזוק מרכז העיר שלההתחדשות וחיזוק מרכז העיר שלההתחדשות וחיזוק מרכז העיר שלה

עיר של  עיר של  עיר של  עיר של  - - - - בתשתית תחבורה מהירה לחיבורה למדינהבתשתית תחבורה מהירה לחיבורה למדינהבתשתית תחבורה מהירה לחיבורה למדינהבתשתית תחבורה מהירה לחיבורה למדינה

????או שניהםאו שניהםאו שניהםאו שניהם? ? ? ? גוש דןגוש דןגוש דןגוש דן

????איך מצליחיםאיך מצליחיםאיך מצליחיםאיך מצליחים? ? ? ? איך עושים התחדשות עירוניתאיך עושים התחדשות עירוניתאיך עושים התחדשות עירוניתאיך עושים התחדשות עירונית•

הסוגיה מבליטה את חשיבות התכנון העירוני  הסוגיה מבליטה את חשיבות התכנון העירוני  הסוגיה מבליטה את חשיבות התכנון העירוני  הסוגיה מבליטה את חשיבות התכנון העירוני  •
תחומי  תחומי  תחומי  תחומי  - - - - כמקצוע רבכמקצוע רבכמקצוע רבכמקצוע רב
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התחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי ערים

איגוד המתכננים בישראל
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אדריכלות והיבטים פיזייםאדריכלות והיבטים פיזייםאדריכלות והיבטים פיזייםאדריכלות והיבטים פיזיים

2011201120112011פברואר פברואר פברואר פברואר , , , , לונדוןלונדוןלונדוןלונדון
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התחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי ערים

איגוד המתכננים בישראל
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שימור מורשת ושילוב ישן וחדששימור מורשת ושילוב ישן וחדששימור מורשת ושילוב ישן וחדששימור מורשת ושילוב ישן וחדש
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התחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי ערים

איגוד המתכננים בישראל
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ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

מתיחת פנים  מתיחת פנים  מתיחת פנים  מתיחת פנים  
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התחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי ערים

איגוד המתכננים בישראל
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הפסיפס האנושי והחברתיהפסיפס האנושי והחברתיהפסיפס האנושי והחברתיהפסיפס האנושי והחברתי
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התחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי ערים

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

כלכלה ועירוב שימושיםכלכלה ועירוב שימושיםכלכלה ועירוב שימושיםכלכלה ועירוב שימושים
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התחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי ערים

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

המגוריםהמגוריםהמגוריםהמגורים
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התחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי ערים

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

תחבורהתחבורהתחבורהתחבורה
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התחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי ערים

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

איכות הסביבהאיכות הסביבהאיכות הסביבהאיכות הסביבה
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התחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי ערים

איגוד המתכננים בישראל
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המרחב הציבוריהמרחב הציבוריהמרחב הציבוריהמרחב הציבורי
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התחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי ערים

איגוד המתכננים בישראל
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אומנות וחיים עירונייםאומנות וחיים עירונייםאומנות וחיים עירונייםאומנות וחיים עירוניים
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התחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי ערים

איגוד המתכננים בישראל
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מנופים להתחדשות ויצירת מומנטוםמנופים להתחדשות ויצירת מומנטוםמנופים להתחדשות ויצירת מומנטוםמנופים להתחדשות ויצירת מומנטום
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התחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי עריםהתחדשות מרכזי ערים

איגוד המתכננים בישראל
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המסקנההמסקנההמסקנההמסקנה

.תחומי-תכנון עירוני הוא מקצוע רב

תכנון טוב צריך לעסוק בכל מיגוון  

ההיבטים של התחדשות עירונית  

.וביצירת האיזון והשילוב ביניהם

הכנס יציג השנה את המיגוון ממקומות  

.שונים בעולם ובארץ
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איגוד המתכננים בישראל
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2011201120112011הכנס השנתי הכנס השנתי הכנס השנתי הכנס השנתי 

ברכותברכותברכותברכות

צבי הכהןצבי הכהןצבי הכהןצבי הכהן' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

רקטור אוניברסיטת בן גוריוןרקטור אוניברסיטת בן גוריוןרקטור אוניברסיטת בן גוריוןרקטור אוניברסיטת בן גוריון

18181818
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איגוד המתכננים בישראל
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2011201120112011הכנס השנתי הכנס השנתי הכנס השנתי הכנס השנתי 

ברכותברכותברכותברכות

ר נורית אלפסיר נורית אלפסיר נורית אלפסיר נורית אלפסי""""דדדד

אוניברסיטת בן גוריוןאוניברסיטת בן גוריוןאוניברסיטת בן גוריוןאוניברסיטת בן גוריון, , , , המחלקה לגיאוגרפיההמחלקה לגיאוגרפיההמחלקה לגיאוגרפיההמחלקה לגיאוגרפיה

19191919
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Keynote Presentation

Prof. Mark Oranje
Head of Department of Town and Regional 

Planning at the University of Pretoria, 

South Africa 

Multiple rejuvenations and managed ageing: 

Bipolar tensions in urban renewal practice 

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION



21212121

Dr. Madhusree Mazumdar
Professor at the Indus World School of Business 

and consultant for Development studies, 

Kolkata, India

City Growth and Urban Renewal: 

The Dilemma of City Center Management

Keynote Presentation

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا
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,                      ,                      ,                      ,                      הענקת אות יקיר התכנוןהענקת אות יקיר התכנוןהענקת אות יקיר התכנוןהענקת אות יקיר התכנון, , , , פעילות האיגודפעילות האיגודפעילות האיגודפעילות האיגוד, , , , 2010201020102010שנת שנת שנת שנת 

פרסי סטודנטים ואסיפה כלליתפרסי סטודנטים ואסיפה כלליתפרסי סטודנטים ואסיפה כלליתפרסי סטודנטים ואסיפה כללית

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا
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בתכנון בישראלבתכנון בישראלבתכנון בישראלבתכנון בישראל    2010201020102010שנת שנת שנת שנת 

קידום הרפורמה בתכנון וברישויקידום הרפורמה בתכנון וברישויקידום הרפורמה בתכנון וברישויקידום הרפורמה בתכנון וברישוי•

אישור מאות תכניותאישור מאות תכניותאישור מאות תכניותאישור מאות תכניות•

סיום תפקידו של מנהל מינהל התכנוןסיום תפקידו של מנהל מינהל התכנוןסיום תפקידו של מנהל מינהל התכנוןסיום תפקידו של מנהל מינהל התכנון•

סיום תפקידם של מתכנני מחוז חיפה  סיום תפקידם של מתכנני מחוז חיפה  סיום תפקידם של מתכנני מחוז חיפה  סיום תפקידם של מתכנני מחוז חיפה  •
והמרכז ומינוי מתכננת מחוז חדשה לחיפהוהמרכז ומינוי מתכננת מחוז חדשה לחיפהוהמרכז ומינוי מתכננת מחוז חדשה לחיפהוהמרכז ומינוי מתכננת מחוז חדשה לחיפה

עליית מחירי הדירות והפיכת הנושא  עליית מחירי הדירות והפיכת הנושא  עליית מחירי הדירות והפיכת הנושא  עליית מחירי הדירות והפיכת הנושא  •
למרכז השיח בישראללמרכז השיח בישראללמרכז השיח בישראללמרכז השיח בישראל

חשיפת שחיתויותחשיפת שחיתויותחשיפת שחיתויותחשיפת שחיתויות•

............ועודועודועודועוד

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا
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איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا
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חיזוק החזון והגדרת הדרךחיזוק החזון והגדרת הדרךחיזוק החזון והגדרת הדרךחיזוק החזון והגדרת הדרך    - - - -     2011201120112011האתגר שלנו לשנת האתגר שלנו לשנת האתגר שלנו לשנת האתגר שלנו לשנת 

....תהליך לשם תהליךתהליך לשם תהליךתהליך לשם תהליךתהליך לשם תהליך•
....עבודה לשם עבודהעבודה לשם עבודהעבודה לשם עבודהעבודה לשם עבודה•

....תוצר לשם תוצרתוצר לשם תוצרתוצר לשם תוצרתוצר לשם תוצר•
????מה בכלל רצינומה בכלל רצינומה בכלל רצינומה בכלל רצינו•
????מה המטרות שרצינו להשיגמה המטרות שרצינו להשיגמה המטרות שרצינו להשיגמה המטרות שרצינו להשיג•

????מה החזון של התכניתמה החזון של התכניתמה החזון של התכניתמה החזון של התכנית•
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מהו איגוד המתכנניםמהו איגוד המתכנניםמהו איגוד המתכנניםמהו איגוד המתכננים

....שחברים בו מרבית העוסקים בתכנון עירוני ואזורי בישראלשחברים בו מרבית העוסקים בתכנון עירוני ואזורי בישראלשחברים בו מרבית העוסקים בתכנון עירוני ואזורי בישראלשחברים בו מרבית העוסקים בתכנון עירוני ואזורי בישראלאיגוד מקצועי איגוד מקצועי איגוד מקצועי איגוד מקצועי 

....הציבורי והאקדמיהציבורי והאקדמיהציבורי והאקדמיהציבורי והאקדמי, , , , הפרטיהפרטיהפרטיהפרטיחברים מהסקטור חברים מהסקטור חברים מהסקטור חברים מהסקטור 

....שנהשנהשנהשנה    45454545    - - - - נוסד לפני למעלה מנוסד לפני למעלה מנוסד לפני למעלה מנוסד לפני למעלה מ

לפעול  לפעול  לפעול  לפעול  , , , , מבחינה מקצועית את ציבור המתכננים בישראלמבחינה מקצועית את ציבור המתכננים בישראלמבחינה מקצועית את ציבור המתכננים בישראלמבחינה מקצועית את ציבור המתכננים בישראל    לייצגלייצגלייצגלייצגמטרת האיגוד מטרת האיגוד מטרת האיגוד מטרת האיגוד 
הרחבת והפצת הידע  הרחבת והפצת הידע  הרחבת והפצת הידע  הרחבת והפצת הידע  וכן לתרום לוכן לתרום לוכן לתרום לוכן לתרום ל, , , , וחיזוק מעמדווחיזוק מעמדווחיזוק מעמדווחיזוק מעמדוקידום המקצוע קידום המקצוע קידום המקצוע קידום המקצוע למען למען למען למען 

....המקצועי בתחום התכנוןהמקצועי בתחום התכנוןהמקצועי בתחום התכנוןהמקצועי בתחום התכנון

בהתאם  בהתאם  בהתאם  בהתאם  " " " " עמותה ללא מטרת רווחעמותה ללא מטרת רווחעמותה ללא מטרת רווחעמותה ללא מטרת רווח""""ככככוהוא פועל והוא פועל והוא פועל והוא פועל " " " " אמנת מתכנניםאמנת מתכנניםאמנת מתכנניםאמנת מתכננים""""לאיגוד לאיגוד לאיגוד לאיגוד 
....לתקנון שאושר על ידי האסיפה הכללית ועל ידי רשם העמותותלתקנון שאושר על ידי האסיפה הכללית ועל ידי רשם העמותותלתקנון שאושר על ידי האסיפה הכללית ועל ידי רשם העמותותלתקנון שאושר על ידי האסיפה הכללית ועל ידי רשם העמותות

איגוד המתכננים בישראל
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החברים באיגודהחברים באיגודהחברים באיגודהחברים באיגוד

.ערים ואזוריםתואר שני בתכנון בעלי . א

אשר עבדו  ) לרבות באדריכלות ובהנדסה(תואר ראשון בעלי . ב

.ערים ואזוריםשבע שנים בתכנון לפחות 

לרבות (לתכנון ערים ואזורים תואר שני במקצוע קרוב בעלי .  ג

.ערים ואזוריםשלוש שנים בתכנון אשר עבדו לפחות ) גיאוגרפיה

.או חבר עמית, ניתן להתקבל גם במעמד סטודנט

www.aepi.org.ilפרטים על קבלה לאיגוד באתר האינטרנט 

.  סטודנטים 70 -חברים באיגוד ועוד כ 330 -כיום למעלה מ

...אך גם בכמותנו, כוחנו באיכותנו      

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا
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עמוס ברנדייסעמוס ברנדייסעמוס ברנדייסעמוס ברנדייס    - - - -                 ר  ר  ר  ר  """"יויויויו
עדנה לרמןעדנה לרמןעדנה לרמןעדנה לרמן    - - - -                 ר  ר  ר  ר  """"סגני יוסגני יוסגני יוסגני יו

ונקיונקיונקיונקי    - - - - גיא קבגיא קבגיא קבגיא קב    - - - -                 
לבנה אלוניםלבנה אלוניםלבנה אלוניםלבנה אלונים    - - - -                 גזברית  גזברית  גזברית  גזברית  

ליטל ידיןליטל ידיןליטל ידיןליטל ידין    - - - -                 ועד  ועד  ועד  ועד  
נירה סידינירה סידינירה סידינירה סידי    - - - -     
אמילי סילברמןאמילי סילברמןאמילי סילברמןאמילי סילברמן    - - - -                 
רחל קטושבסקירחל קטושבסקירחל קטושבסקירחל קטושבסקי    - - - -                 
ערן רזיןערן רזיןערן רזיןערן רזין    - - - -    

ברכה אורברכה אורברכה אורברכה אור    - - - - ביקורת    ביקורת    ביקורת    ביקורת    . . . . וווו
נילי שחורינילי שחורינילי שחורינילי שחורי    - - - -                 
לאה שמיר שנאןלאה שמיר שנאןלאה שמיר שנאןלאה שמיר שנאן    - - - -                 

יהונתן גולנייהונתן גולנייהונתן גולנייהונתן גולני    - - - -                 בית הדין  בית הדין  בית הדין  בית הדין  
אברהם בן עזראאברהם בן עזראאברהם בן עזראאברהם בן עזרא    - - - -                 
מוחמד שיבלמוחמד שיבלמוחמד שיבלמוחמד שיבל    - - - -                 

))))רררר""""יויויויו((((ברוך קיפניס ברוך קיפניס ברוך קיפניס ברוך קיפניס     - - - -      קבלהקבלהקבלהקבלה. . . . וווו
אשר כהנאאשר כהנאאשר כהנאאשר כהנא    - - - - יועץ משפטייועץ משפטייועץ משפטייועץ משפטי

מיכל שגבמיכל שגבמיכל שגבמיכל שגב    - - - - מזכירת האיגוד מזכירת האיגוד מזכירת האיגוד מזכירת האיגוד 
מר אילן קמיל ומר דורון קופמןמר אילן קמיל ומר דורון קופמןמר אילן קמיל ומר דורון קופמןמר אילן קמיל ומר דורון קופמן    - - - - ח          ח          ח          ח          """"רורורורו

החברים  החברים  החברים  החברים  , , , , תודה לחברי וחברות מוסדות האיגודתודה לחברי וחברות מוסדות האיגודתודה לחברי וחברות מוסדות האיגודתודה לחברי וחברות מוסדות האיגוד

בועדות ולנציגי האיגוד בגופים שוניםבועדות ולנציגי האיגוד בגופים שוניםבועדות ולנציגי האיגוד בגופים שוניםבועדות ולנציגי האיגוד בגופים שונים

חברי מוסדות איגוד המתכנניםחברי מוסדות איגוד המתכנניםחברי מוסדות איגוד המתכנניםחברי מוסדות איגוד המתכננים

איגוד המתכננים בישראל
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פעילות מקצועית לקידום מעמדם של המתכננים והתכנון בישראלפעילות מקצועית לקידום מעמדם של המתכננים והתכנון בישראלפעילות מקצועית לקידום מעמדם של המתכננים והתכנון בישראלפעילות מקצועית לקידום מעמדם של המתכננים והתכנון בישראל

הגשת ניירות עמדה והשתתפות בכל ישיבות ועדת הפנים  - הרפורמה בתכנון

)מידי שבוע(והכלכלה בכנסת 
ומתכנן דודי  ' אדר, ד ומתכנן אשר כהנא"עו: עמוס ברנדייס וועדת המשנה לרפורמה' אדר: ריכוז

.  ח ומתכנן דורון קופמן"רו, מתכנן אורי פוגל, ברודניץ - ר מיכאל מאיר"ד, גלור
 

כתיבת נייר עמדה של האיגוד והצגתו בועדת הפנים של   -חוק מתכנן מחוז 

הכנסת  
ד ומתכנן אשר כהנא"עו: ריכוז

פעילות שוטפת במישור העקרוני   - מעמד המתכננים וייחוד פעולות 

,  נייר עמדה, סדנה של חברי האיגוד, והפרטני בהתאם לפניות חברים

מינהל התכנון ורשם האדריכלים והמהנדסים, התכתבויות עם שר הפנים
רחל אלתרמן  ' עדנה לרמן ופרופ' ד אשר כהנא בסיוע אדר"עמוס ברנדייס ועו' אדר: ריכוז  

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا
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בפני המתכננים לתפקידים ציבוריים ולהשתתפות   פעילות לפתיחת דלתות

פעילות כוללנית ופרטנית מול עיריות ומינהל התכנון   -במכרזי תכנון 
רחל אלתרמן' עדנה לרמן ופרופ' ד אשר כהנא בסיוע אדר"עמוס ברנדייס ועו' אדר: ריכוז

לועדות תכנון שונות  , הגשת המלצות על מועמדים למועצה הארצית

ולועדות חקירה ותחומי שיפוט של משרד הפנים
עמוס ברנדייס וחברי הועד' אדר: ריכוז

ניירות עמדה , קיום דיונים, ניסוח תגובות - שמירה על זכויות המתכננים

וייצוג בפני ועדות תכנון וועדות ערר במקרים של פגיעה בזכויות המתכננים
רחל אלתרמן  ' ד אשר כהנא בסיוע פרופ"עו: ריכוז

איגוד , עמותת האדריכלים -שיתוף פעולה עם ארגונים מקצועיים שכנים 

.ועוד) לשעבר(ארגון הגג , לשכת המהנדסים והאדריכלים, אדריכלי הנוף
עמוס ברנדייס' עדנה לרמן ואדר' אדר: ריכוז

פעילות מקצועית לקידום מעמדם של המתכננים והתכנון בישראלפעילות מקצועית לקידום מעמדם של המתכננים והתכנון בישראלפעילות מקצועית לקידום מעמדם של המתכננים והתכנון בישראלפעילות מקצועית לקידום מעמדם של המתכננים והתכנון בישראל

איגוד המתכננים בישראל
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פעילות משותפת   -) המוסדות המכשירים מתכננים(קשר עם האקדמיה 

הוקמה ועדת משנה  . לחיזוק התכנון כפרופסיה מקצועית מוכרת ומוערכת

.הוכן נייר על ידי נציגי האקדמיה. משותפת לועד האיגוד ולאקדמיות
נציגים מהאקדמיה 10 - יחד עם חברי ועד האיגוד וכ, מתכננת נירה סידי: ריכוז

פעילות מקצועית לקידום מעמדם של המתכננים והתכנון בישראלפעילות מקצועית לקידום מעמדם של המתכננים והתכנון בישראלפעילות מקצועית לקידום מעמדם של המתכננים והתכנון בישראלפעילות מקצועית לקידום מעמדם של המתכננים והתכנון בישראל

גיבוש  , קבלת פניות מגופים שונים -בחירת נציגי איגוד לועדות שונות 

העברת מכתבי , בחירה על ידי הועד, קול קורא לחברי האיגוד, קריטריונים

סדנאות של תכנית , "העצמה עירונית", מרכזי מסחר בערים -מינוי 

כנס רחובות ועוד, ת"מבא, אונסקו, המתאר לתל אביב
ועד האיגוד: ריכוז

איגוד המתכננים בישראל
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האירוע המרכזי השנתי של האיגודהאירוע המרכזי השנתי של האיגודהאירוע המרכזי השנתי של האיגודהאירוע המרכזי השנתי של האיגוד    - - - - הכנס השנתי הכנס השנתי הכנס השנתי הכנס השנתי 
.  .  .  .  מסיקים מסקנות מכנס לכנס כדי לשפרמסיקים מסקנות מכנס לכנס כדי לשפרמסיקים מסקנות מכנס לכנס כדי לשפרמסיקים מסקנות מכנס לכנס כדי לשפר. . . . שנים ברציפותשנים ברציפותשנים ברציפותשנים ברציפות    9999נערך כבר נערך כבר נערך כבר נערך כבר 

פרסי  פרסי  פרסי  פרסי  , , , , אות יקיר התכנוןאות יקיר התכנוןאות יקיר התכנוןאות יקיר התכנון, , , , אירוע ערבאירוע ערבאירוע ערבאירוע ערב, , , , אסיפה כלליתאסיפה כלליתאסיפה כלליתאסיפה כללית, , , , לללל""""מרצים מחומרצים מחומרצים מחומרצים מחו, , , , הרצאות מקבילותהרצאות מקבילותהרצאות מקבילותהרצאות מקבילות    100100100100    - - - - ככככ, , , , ישיבות מליאהישיבות מליאהישיבות מליאהישיבות מליאה

....עדנה לרמןעדנה לרמןעדנה לרמןעדנה לרמן' ' ' ' ועדה מארגנת בראשות אדרועדה מארגנת בראשות אדרועדה מארגנת בראשות אדרועדה מארגנת בראשות אדר. . . . משתתפים מידי שנהמשתתפים מידי שנהמשתתפים מידי שנהמשתתפים מידי שנה    500500500500----300300300300.  .  .  .  תצוגות ועודתצוגות ועודתצוגות ועודתצוגות ועוד, , , , סטודנטיםסטודנטיםסטודנטיםסטודנטים

איגוד המתכננים בישראל
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ערבי עיוןערבי עיוןערבי עיוןערבי עיון
ונקי   - מתכנן גיא קב: ארגון ערבי עיון

מושב מיוחד של הועדה הישראלית  מושב מיוחד של הועדה הישראלית  מושב מיוחד של הועדה הישראלית  מושב מיוחד של הועדה הישראלית  

11.11.1011.11.1011.11.1011.11.10למורשת עולמית למורשת עולמית למורשת עולמית למורשת עולמית 

        14.7.1014.7.1014.7.1014.7.10" " " " טבע עירוניטבע עירוניטבע עירוניטבע עירוני""""
א ועיריית נתניהא ועיריית נתניהא ועיריית נתניהא ועיריית נתניה""""בשיתוף מכון דשבשיתוף מכון דשבשיתוף מכון דשבשיתוף מכון דש 11.5.1011.5.1011.5.1011.5.10שולחן עגול בנושא הרפורמה שולחן עגול בנושא הרפורמה שולחן עגול בנושא הרפורמה שולחן עגול בנושא הרפורמה 27.4.1027.4.1027.4.1027.4.10שנדיגר וקטלוניה שנדיגר וקטלוניה שנדיגר וקטלוניה שנדיגר וקטלוניה     ----תכנון בעולם תכנון בעולם תכנון בעולם תכנון בעולם 

            6.1.116.1.116.1.116.1.11" " " " יעדי התכנון בישראליעדי התכנון בישראליעדי התכנון בישראליעדי התכנון בישראל""""

בשיתוף עם מועצה אזורית  בשיתוף עם מועצה אזורית  בשיתוף עם מועצה אזורית  בשיתוף עם מועצה אזורית  

דרום השרון ונוספים             דרום השרון ונוספים             דרום השרון ונוספים             דרום השרון ונוספים             

                        9.12.109.12.109.12.109.12.10----6666כנס רחובות כנס רחובות כנס רחובות כנס רחובות 

רחובותרחובותרחובותרחובות, , , , בניהול מרכז ויץבניהול מרכז ויץבניהול מרכז ויץבניהול מרכז ויץ

איגוד המתכננים בישראל
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אלכס אלכסנדראלכס אלכסנדראלכס אלכסנדראלכס אלכסנדר' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ: : : : עורךעורךעורךעורך

בטאון האיגודבטאון האיגודבטאון האיגודבטאון האיגוד

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION



34343434

אתר האינטרנט של האיגוד ופנקס המתכנניםאתר האינטרנט של האיגוד ופנקס המתכנניםאתר האינטרנט של האיגוד ופנקס המתכנניםאתר האינטרנט של האיגוד ופנקס המתכננים

www.aepi.org.il

איגוד המתכננים בישראל
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ריכוז שבועי במייל על הנעשה בתחום   -  רשת קשר אלקטרונית

מינויים ועוד, מכרזים, חדשות, אירועים -התכנון בארץ 
עמוס ברנדייס בסיוע מזכירת האיגוד מיכל שגב' אדר: ריכוז 

Isocarp - חברות בארגון הבינלאומי לתכנון 
עמוס ברנדייס  ' אדר: ריכוז 

יצירת קשרים עם ארגוני תכנון בינלאומיים  
ר רחל קטושבסקי"מתכננת נירה סידי וד: ריכוז 

המתקיימים בארץ בנושאי תכנוןהנחות לכנסים וערבי עיון 
מיכל שגב: ריכוז

,  מבטחים- קרן פנסיה מנורה - הטבות כספיות לחברי האיגוד

תיאטראות ועוד, אמריקן אקספרס, כרטיסי תדלוק
מיכל שגב: ריכוז

פעילות שוטפת והטבות לחברי האיגוד

איגוד המתכננים בישראל
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הכנת תכנית עבודה לשנה קדימה  -תכנית עבודה מאושרת לאיגוד 

בועדואישורה 
מתכננת לבנה אלונים וועד האיגודמתכננת לבנה אלונים וועד האיגודמתכננת לבנה אלונים וועד האיגודמתכננת לבנה אלונים וועד האיגוד: : : : ריכוזריכוזריכוזריכוז

ניהול כספי של האיגוד -  ניהול כספי שוטף וטיפול בבעיות מיוחדות
ח אילן קמילח אילן קמילח אילן קמילח אילן קמיל""""ח דורון קופמן ורוח דורון קופמן ורוח דורון קופמן ורוח דורון קופמן ורו""""בסיוע רובסיוע רובסיוע רובסיוע רו, , , , גזברית האיגודגזברית האיגודגזברית האיגודגזברית האיגוד    - - - - מתכננת לבנה אלוניםמתכננת לבנה אלוניםמתכננת לבנה אלוניםמתכננת לבנה אלונים: : : : ריכוזריכוזריכוזריכוז

פעילות כספית של האיגודפעילות כספית של האיגודפעילות כספית של האיגודפעילות כספית של האיגוד

איגוד המתכננים בישראל
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:התפלגות משיבים לפי ותק באיגוד

סקר שביעות רצון בקרב חברי האיגודסקר שביעות רצון בקרב חברי האיגודסקר שביעות רצון בקרב חברי האיגודסקר שביעות רצון בקרב חברי האיגוד

2010אוגוסט  - ליטל ידין ' אדר: ריכוז

משיבים 102כ "סה
:התפלגות משיבים לפי תעסוקה

איגוד המתכננים בישראל
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?   ה באיגוד/ה חבר/מדוע את

כי חשוב לתמוך במאמצים של האיגוד לקידום מעמד מקצוע התכנון  כי חשוב לתמוך במאמצים של האיגוד לקידום מעמד מקצוע התכנון  כי חשוב לתמוך במאמצים של האיגוד לקידום מעמד מקצוע התכנון  כי חשוב לתמוך במאמצים של האיגוד לקידום מעמד מקצוע התכנון  

ומעמד המתכנניםומעמד המתכנניםומעמד המתכנניםומעמד המתכננים

79%79%79%79%

71%71%71%71%בגלל הנגישות למידע על כנסים ופעילויות של האיגודבגלל הנגישות למידע על כנסים ופעילויות של האיגודבגלל הנגישות למידע על כנסים ופעילויות של האיגודבגלל הנגישות למידע על כנסים ופעילויות של האיגוד

62%62%62%62%כי חשוב שכל המתכננים יהיו חברים באיגוד המקצועי שלנוכי חשוב שכל המתכננים יהיו חברים באיגוד המקצועי שלנוכי חשוב שכל המתכננים יהיו חברים באיגוד המקצועי שלנוכי חשוב שכל המתכננים יהיו חברים באיגוד המקצועי שלנו

61%61%61%61%בגלל הנגישות למידע על כנסים ופעילויות של גופים נוספיםבגלל הנגישות למידע על כנסים ופעילויות של גופים נוספיםבגלל הנגישות למידע על כנסים ופעילויות של גופים נוספיםבגלל הנגישות למידע על כנסים ופעילויות של גופים נוספים

52%52%52%52%כי חשוב לי ששמי יהיה כלול בפנקס המתכנניםכי חשוב לי ששמי יהיה כלול בפנקס המתכנניםכי חשוב לי ששמי יהיה כלול בפנקס המתכנניםכי חשוב לי ששמי יהיה כלול בפנקס המתכננים

51%51%51%51%בגלל הנגישות למידע על פרסומים מקצועייםבגלל הנגישות למידע על פרסומים מקצועייםבגלל הנגישות למידע על פרסומים מקצועייםבגלל הנגישות למידע על פרסומים מקצועיים

50%50%50%50%מקצועיתמקצועיתמקצועיתמקצועית- - - - בגלל האפשרות לרשת חברתיתבגלל האפשרות לרשת חברתיתבגלל האפשרות לרשת חברתיתבגלל האפשרות לרשת חברתית

33%33%33%33%בגלל הנגישות למידע על מכרזים והצעות עבודהבגלל הנגישות למידע על מכרזים והצעות עבודהבגלל הנגישות למידע על מכרזים והצעות עבודהבגלל הנגישות למידע על מכרזים והצעות עבודה

17%17%17%17%או ועדותאו ועדותאו ועדותאו ועדות////בגלל האפשרות לייצג את האיגוד בפורומים ובגלל האפשרות לייצג את האיגוד בפורומים ובגלל האפשרות לייצג את האיגוד בפורומים ובגלל האפשרות לייצג את האיגוד בפורומים ו

:  :  :  :  בגלל ההנחות וההטבות הכספיות המוצעות לחברי האיגודבגלל ההנחות וההטבות הכספיות המוצעות לחברי האיגודבגלל ההנחות וההטבות הכספיות המוצעות לחברי האיגודבגלל ההנחות וההטבות הכספיות המוצעות לחברי האיגוד

הנחות והטבות אחרותהנחות והטבות אחרותהנחות והטבות אחרותהנחות והטבות אחרות, , , , הנחה בפעילויות האיגודהנחה בפעילויות האיגודהנחה בפעילויות האיגודהנחה בפעילויות האיגוד

10%10%10%10%

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION



39393939

????2010201020102010ת את מידת שביעות רצונך מכנס האיגוד ת את מידת שביעות רצונך מכנס האיגוד ת את מידת שביעות רצונך מכנס האיגוד ת את מידת שביעות רצונך מכנס האיגוד ////כיצד היית מדרגכיצד היית מדרגכיצד היית מדרגכיצד היית מדרג

))))זה נמוךזה נמוךזה נמוךזה נמוך    1111- - - - זה גבוה וזה גבוה וזה גבוה וזה גבוה ו    5555- - - - כשכשכשכש, , , , 5555----1111בדירוג של בדירוג של בדירוג של בדירוג של ((((

11110000

22229%9%9%9%

333323%23%23%23%

444457%57%57%57%

555511%11%11%11%

11110000

22227%7%7%7%

33333%3%3%3%

444437%37%37%37%

555550%50%50%50%

יום הסיוריםיום הסיוריםיום הסיוריםיום הסיוריםיום ההרצאותיום ההרצאותיום ההרצאותיום ההרצאות

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا
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40404040

::::ה חושב שכמות האירועים והפעילויותה חושב שכמות האירועים והפעילויותה חושב שכמות האירועים והפעילויותה חושב שכמות האירועים והפעילויות////האם אתהאם אתהאם אתהאם את

17%17%17%17%קטנה מידיקטנה מידיקטנה מידיקטנה מידי

70%70%70%70%מספקתמספקתמספקתמספקת

3%3%3%3%רבה מידירבה מידירבה מידירבה מידי

10%10%10%10%לא ענולא ענולא ענולא ענו

,   ,   ,   ,   האם חשובה לדעתך מעורבות האיגוד בנושאי דיון אקטואלייםהאם חשובה לדעתך מעורבות האיגוד בנושאי דיון אקטואלייםהאם חשובה לדעתך מעורבות האיגוד בנושאי דיון אקטואלייםהאם חשובה לדעתך מעורבות האיגוד בנושאי דיון אקטואליים

????כגון הרפורמה בתכנון או נושאים אחריםכגון הרפורמה בתכנון או נושאים אחריםכגון הרפורמה בתכנון או נושאים אחריםכגון הרפורמה בתכנון או נושאים אחרים

96%96%96%96%כןכןכןכן

1%1%1%1%לאלאלאלא

3%3%3%3%לא ענולא ענולא ענולא ענו

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION



41414141

::::האם לדעתך דמי החברות באיגודהאם לדעתך דמי החברות באיגודהאם לדעתך דמי החברות באיגודהאם לדעתך דמי החברות באיגוד

0000נמוכים מידינמוכים מידינמוכים מידינמוכים מידי

81%81%81%81%סביריםסביריםסביריםסבירים

9%9%9%9%גבוהים מידיגבוהים מידיגבוהים מידיגבוהים מידי

10%10%10%10%לא ענולא ענולא ענולא ענו

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا
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42424242

????ה את מידת שביעות רצונך מפעילות האיגודה את מידת שביעות רצונך מפעילות האיגודה את מידת שביעות רצונך מפעילות האיגודה את מידת שביעות רצונך מפעילות האיגוד////כיצד היית מגדירכיצד היית מגדירכיצד היית מגדירכיצד היית מגדיר    - - - - בסך הכול בסך הכול בסך הכול בסך הכול 

))))זה נמוךזה נמוךזה נמוךזה נמוך    1111- - - - זה גבוה וזה גבוה וזה גבוה וזה גבוה ו    5555- - - - כשכשכשכש, , , , 1111----5555בדירוג של בדירוג של בדירוג של בדירוג של ((((

11110000

22224%4%4%4%

333314%14%14%14%

444455%55%55%55%

555527%27%27%27%

????האם לדעתך רצוי לפעול להגדלת מספר החברים באיגודהאם לדעתך רצוי לפעול להגדלת מספר החברים באיגודהאם לדעתך רצוי לפעול להגדלת מספר החברים באיגודהאם לדעתך רצוי לפעול להגדלת מספר החברים באיגוד

75%75%75%75%כןכןכןכן

5%5%5%5%לאלאלאלא

20%20%20%20%לא ענולא ענולא ענולא ענו

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا
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אות יקיר התכנון  אות יקיר התכנון  אות יקיר התכנון  אות יקיר התכנון  
מוענק על ידי איגוד המתכננים  מוענק על ידי איגוד המתכננים  מוענק על ידי איגוד המתכננים  מוענק על ידי איגוד המתכננים  

למי שתרומתם לתכנון המרחבי בישראל  למי שתרומתם לתכנון המרחבי בישראל  למי שתרומתם לתכנון המרחבי בישראל  למי שתרומתם לתכנון המרחבי בישראל  
בולטת בהשפעתה החיובית על איכותם  בולטת בהשפעתה החיובית על איכותם  בולטת בהשפעתה החיובית על איכותם  בולטת בהשפעתה החיובית על איכותם  

של המרחב ושל התכנון כאחדשל המרחב ושל התכנון כאחדשל המרחב ושל התכנון כאחדשל המרחב ושל התכנון כאחד

 

::::חברי ועדת הפרס לשנה זוחברי ועדת הפרס לשנה זוחברי ועדת הפרס לשנה זוחברי ועדת הפרס לשנה זו

))))רררר""""יויויויו((((הרי ברנד הרי ברנד הרי ברנד הרי ברנד ' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

מןמןמןמן''''רצרצרצרצ''''ארזה צארזה צארזה צארזה צ' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

יהונתן גולנייהונתן גולנייהונתן גולנייהונתן גולני' ' ' ' אדראדראדראדר

43434343

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا
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1983198319831983אות יקיר התכנון הוענק לראשונה בשנת אות יקיר התכנון הוענק לראשונה בשנת אות יקיר התכנון הוענק לראשונה בשנת אות יקיר התכנון הוענק לראשונה בשנת 
אליעזר ברוצקוסאליעזר ברוצקוסאליעזר ברוצקוסאליעזר ברוצקוס' ' ' ' ציון השמשוני ולאדרציון השמשוני ולאדרציון השמשוני ולאדרציון השמשוני ולאדר' ' ' ' לאדרלאדרלאדרלאדר, , , , אריה שרוןאריה שרוןאריה שרוןאריה שרון' ' ' ' לאדרלאדרלאדרלאדר

 

ציון  ציון  ציון  ציון  ציון  ציון  ציון  ציון  

השמשוניהשמשוניהשמשוניהשמשוניהשמשוניהשמשוניהשמשוניהשמשוני

ברוך  ברוך  ברוך  ברוך  ברוך  ברוך  ברוך  ברוך  

קיפניסקיפניסקיפניסקיפניסקיפניסקיפניסקיפניסקיפניס

אריה  אריה  אריה  אריה  אריה  אריה  אריה  אריה  

שרוןשרוןשרוןשרוןשרוןשרוןשרוןשרון

אליעזר  אליעזר  אליעזר  אליעזר  אליעזר  אליעזר  אליעזר  אליעזר  

ברוצקוסברוצקוסברוצקוסברוצקוסברוצקוסברוצקוסברוצקוסברוצקוס

אריה  אריה  אריה  אריה  אריה  אריה  אריה  אריה  

גוראלגוראלגוראלגוראלגוראלגוראלגוראלגוראל

רחל  רחל  רחל  רחל  רחל  רחל  רחל  רחל  

אלתרמןאלתרמןאלתרמןאלתרמןאלתרמןאלתרמןאלתרמןאלתרמן

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا
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2004200420042004        
בסקי  בסקי  בסקי  בסקי  ''''דינה רצדינה רצדינה רצדינה רצ' ' ' ' לאדרלאדרלאדרלאדר

אדם מזוראדם מזוראדם מזוראדם מזור' ' ' ' ופרופופרופופרופופרופ

2005200520052005
שמואל יביןשמואל יביןשמואל יביןשמואל יבין' ' ' ' לאדרלאדרלאדרלאדר, , , , יעקב הרץיעקב הרץיעקב הרץיעקב הרץ' ' ' ' לאדרלאדרלאדרלאדר    

רפי לרמןרפי לרמןרפי לרמןרפי לרמן' ' ' ' ולאדרולאדרולאדרולאדר        

2006200620062006        
יייי''''למר עמרם קלעגלמר עמרם קלעגלמר עמרם קלעגלמר עמרם קלעג    

2004200420042004מסורת הענקת האות הופסקה במשך השנים וחודשה בשנת מסורת הענקת האות הופסקה במשך השנים וחודשה בשנת מסורת הענקת האות הופסקה במשך השנים וחודשה בשנת מסורת הענקת האות הופסקה במשך השנים וחודשה בשנת 

2007200720072007
רחל אלתרמןרחל אלתרמןרחל אלתרמןרחל אלתרמן' ' ' ' לפרופלפרופלפרופלפרופ    

45454545

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا
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2008200820082008
2008200820082008אות נאמן האיגוד אות נאמן האיגוד אות נאמן האיגוד אות נאמן האיגוד 

ר רחל וילקנסקיר רחל וילקנסקיר רחל וילקנסקיר רחל וילקנסקי""""דדדד

2008200820082008
אות יקיר התכנון  אות יקיר התכנון  אות יקיר התכנון  אות יקיר התכנון  

מייק טרנרמייק טרנרמייק טרנרמייק טרנר' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ
ומר יואב שגיאומר יואב שגיאומר יואב שגיאומר יואב שגיא

2009200920092009        
מן ולמהנדס  מן ולמהנדס  מן ולמהנדס  מן ולמהנדס  ''''רצרצרצרצ''''ארזה צארזה צארזה צארזה צ' ' ' ' אות יקיר התכנון לפרופאות יקיר התכנון לפרופאות יקיר התכנון לפרופאות יקיר התכנון לפרופ

הרי ברנדהרי ברנדהרי ברנדהרי ברנד' ' ' ' גדעון השמשוני ואות נאמן האיגוד לפרופגדעון השמשוני ואות נאמן האיגוד לפרופגדעון השמשוני ואות נאמן האיגוד לפרופגדעון השמשוני ואות נאמן האיגוד לפרופ

46464646

2010201020102010
יונה גינזברג גרשוני  יונה גינזברג גרשוני  יונה גינזברג גרשוני  יונה גינזברג גרשוני  ' ' ' ' לפרופלפרופלפרופלפרופ

יהונתן גולנייהונתן גולנייהונתן גולנייהונתן גולני' ' ' ' לאדרלאדרלאדרלאדר

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا
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2011201120112011הענקת אות יקיר התכנון הענקת אות יקיר התכנון הענקת אות יקיר התכנון הענקת אות יקיר התכנון 

 

47474747

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا
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מקבלי האותמקבלי האותמקבלי האותמקבלי האות

ולרי ברכיהולרי ברכיהולרי ברכיהולרי ברכיה' ' ' ' גבגבגבגב

ברוך קיפניסברוך קיפניסברוך קיפניסברוך קיפניס' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

שמאי אסיףשמאי אסיףשמאי אסיףשמאי אסיף' ' ' ' אדראדראדראדר' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

חברי ועדת הפרס לשנה זוחברי ועדת הפרס לשנה זוחברי ועדת הפרס לשנה זוחברי ועדת הפרס לשנה זו

))))רררר""""יויויויו((((הרי ברנד הרי ברנד הרי ברנד הרי ברנד ' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

מןמןמןמן''''רצרצרצרצ''''ארזה צארזה צארזה צארזה צ' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

יהונתן גולנייהונתן גולנייהונתן גולנייהונתן גולני' ' ' ' אדראדראדראדר



2011201120112011הענקת אות יקיר התכנון הענקת אות יקיר התכנון הענקת אות יקיר התכנון הענקת אות יקיר התכנון 

ולרי ברכיהולרי ברכיהולרי ברכיהולרי ברכיה' ' ' ' לגבלגבלגבלגב

48484848

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا
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        2011201120112011הענקת אות יקיר התכנון הענקת אות יקיר התכנון הענקת אות יקיר התכנון הענקת אות יקיר התכנון 

ברוך קיפניסברוך קיפניסברוך קיפניסברוך קיפניס' ' ' ' לפרופלפרופלפרופלפרופ

49494949

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا
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2011201120112011הענקת אות יקיר התכנון הענקת אות יקיר התכנון הענקת אות יקיר התכנון הענקת אות יקיר התכנון 

שמאי אסיףשמאי אסיףשמאי אסיףשמאי אסיף' ' ' ' אדראדראדראדר' ' ' ' לפרופלפרופלפרופלפרופ

50505050

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا
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51515151

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا
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הענקת פרסי האיגוד  הענקת פרסי האיגוד  הענקת פרסי האיגוד  הענקת פרסי האיגוד  
לעבודות מחקר ותכנון מצטיינות של סטודנטיםלעבודות מחקר ותכנון מצטיינות של סטודנטיםלעבודות מחקר ותכנון מצטיינות של סטודנטיםלעבודות מחקר ותכנון מצטיינות של סטודנטים

,,,,הפרסים בחסות החטיבה הכלכלית של קבוצת גיאוקרטוגרפיההפרסים בחסות החטיבה הכלכלית של קבוצת גיאוקרטוגרפיההפרסים בחסות החטיבה הכלכלית של קבוצת גיאוקרטוגרפיההפרסים בחסות החטיבה הכלכלית של קבוצת גיאוקרטוגרפיה

חברת איגוד המתכננים בישראלחברת איגוד המתכננים בישראלחברת איגוד המתכננים בישראלחברת איגוד המתכננים בישראל    - - - - ר רינה דגני ר רינה דגני ר רינה דגני ר רינה דגני """"דדדד

חבר השופטיםחבר השופטיםחבר השופטיםחבר השופטים

רררר""""יויויויו    - - - - עדנה לרמן עדנה לרמן עדנה לרמן עדנה לרמן ' ' ' ' אדראדראדראדר

ערן רזיןערן רזיןערן רזיןערן רזין' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

ר נילי שחוריר נילי שחוריר נילי שחוריר נילי שחורי""""דדדד

ר אמילי סילברמןר אמילי סילברמןר אמילי סילברמןר אמילי סילברמן""""דדדד

מתכננת תמי גבריאלימתכננת תמי גבריאלימתכננת תמי גבריאלימתכננת תמי גבריאלי



פרס איגוד המתכננים לעבודות מחקר מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות מחקר מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות מחקר מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות מחקר מצטיינות

גבריאלה פויירשטייןגבריאלה פויירשטייןגבריאלה פויירשטייןגבריאלה פויירשטיין

:  :  :  :  כמות והשימוש בשטחים ציבוריים פתוחיםכמות והשימוש בשטחים ציבוריים פתוחיםכמות והשימוש בשטחים ציבוריים פתוחיםכמות והשימוש בשטחים ציבוריים פתוחים, , , , איכותאיכותאיכותאיכות

של אזורי אקלים שונים וגדלי ישובים שונים  של אזורי אקלים שונים וגדלי ישובים שונים  של אזורי אקלים שונים וגדלי ישובים שונים  של אזורי אקלים שונים וגדלי ישובים שונים  ניתוחניתוחניתוחניתוח

אוניברסיטת בן גוריון  אוניברסיטת בן גוריון  אוניברסיטת בן גוריון  אוניברסיטת בן גוריון  , , , , עבודת גמר לתואר מוסמךעבודת גמר לתואר מוסמךעבודת גמר לתואר מוסמךעבודת גמר לתואר מוסמך

ר יודן רופאר יודן רופאר יודן רופאר יודן רופא""""דדדד: : : : מדריךמדריךמדריךמדריך

52525252

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

פרס ראשוןפרס ראשוןפרס ראשוןפרס ראשון



53535353

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

יונתן נוטקיןיונתן נוטקיןיונתן נוטקיןיונתן נוטקין

ל  ל  ל  ל  """"בחינת הליך אישור הפרדות מפלסיות ברכבת ישראל בותבחינת הליך אישור הפרדות מפלסיות ברכבת ישראל בותבחינת הליך אישור הפרדות מפלסיות ברכבת ישראל בותבחינת הליך אישור הפרדות מפלסיות ברכבת ישראל בות

בכלים של צדק סביבתי וצדק תהליכיבכלים של צדק סביבתי וצדק תהליכיבכלים של צדק סביבתי וצדק תהליכיבכלים של צדק סביבתי וצדק תהליכי

        

האוניברסיטה העברית בירושליםהאוניברסיטה העברית בירושליםהאוניברסיטה העברית בירושליםהאוניברסיטה העברית בירושלים, , , , עבודת גמר לתואר מוסמךעבודת גמר לתואר מוסמךעבודת גמר לתואר מוסמךעבודת גמר לתואר מוסמך

ר אסנת ארנוןר אסנת ארנוןר אסנת ארנוןר אסנת ארנון""""ערן פייטלסון ודערן פייטלסון ודערן פייטלסון ודערן פייטלסון וד' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ: : : : מדריכיםמדריכיםמדריכיםמדריכים

פרס שניפרס שניפרס שניפרס שני

פרס איגוד המתכננים לעבודות מחקר מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות מחקר מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות מחקר מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות מחקר מצטיינות



54545454

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

אלוירה מוליןאלוירה מוליןאלוירה מוליןאלוירה מולין

פיתוח אסטרטגיות תרבות בערים והשלכותיהן על  פיתוח אסטרטגיות תרבות בערים והשלכותיהן על  פיתוח אסטרטגיות תרבות בערים והשלכותיהן על  פיתוח אסטרטגיות תרבות בערים והשלכותיהן על  

האוכלוסייה המקומית  האוכלוסייה המקומית  האוכלוסייה המקומית  האוכלוסייה המקומית  

הטכניוןהטכניוןהטכניוןהטכניון, , , , עבודת דוקטורטעבודת דוקטורטעבודת דוקטורטעבודת דוקטורט

נעמי כרמוןנעמי כרמוןנעמי כרמוןנעמי כרמון' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ: : : : מדריכהמדריכהמדריכהמדריכה

פרס שניפרס שניפרס שניפרס שני

פרס איגוד המתכננים לעבודות מחקר מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות מחקר מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות מחקר מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות מחקר מצטיינות



יעקב איתןיעקב איתןיעקב איתןיעקב איתן, , , , אורן שלמהאורן שלמהאורן שלמהאורן שלמה, , , , מיכאל יעקובסוןמיכאל יעקובסוןמיכאל יעקובסוןמיכאל יעקובסון, , , , רוני בררוני בררוני בררוני בר

חולוןחולוןחולוןחולון, , , , שכונת נאות שושניםשכונת נאות שושניםשכונת נאות שושניםשכונת נאות שושנים, , , , לקראת התחדשות עירוניתלקראת התחדשות עירוניתלקראת התחדשות עירוניתלקראת התחדשות עירונית

החוג לגאוגרפיההחוג לגאוגרפיההחוג לגאוגרפיההחוג לגאוגרפיה    - - - - א א א א """"אוניברסיטת תאוניברסיטת תאוניברסיטת תאוניברסיטת ת

אאאא""""תתתת' ' ' ' אוניאוניאוניאוני    - - - - טלי חתוקה טלי חתוקה טלי חתוקה טלי חתוקה ' ' ' ' אדראדראדראדר' ' ' ' דרדרדרדר: : : : המנחיםהמנחיםהמנחיםהמנחים

מהנדסת חולוןמהנדסת חולוןמהנדסת חולוןמהנדסת חולון    - - - - מימי פלג מימי פלג מימי פלג מימי פלג ' ' ' ' אדראדראדראדר
55555555

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

פרס ראשוןפרס ראשוןפרס ראשוןפרס ראשון

פרס איגוד המתכננים לעבודות תכנון מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות תכנון מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות תכנון מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות תכנון מצטיינות



אלי מסלובסקי  אלי מסלובסקי  אלי מסלובסקי  אלי מסלובסקי  , , , , מןמןמןמן''''רינת תורגרינת תורגרינת תורגרינת תורג, , , , מוטי פנחסמוטי פנחסמוטי פנחסמוטי פנחס, , , , פרחיפרחיפרחיפרחי- - - - דליה נחמןדליה נחמןדליה נחמןדליה נחמן

הדר חיפההדר חיפההדר חיפההדר חיפה    - - - - שכונת השוק שכונת השוק שכונת השוק שכונת השוק 

הטכניוןהטכניוןהטכניוןהטכניון

אמילי סילברמןאמילי סילברמןאמילי סילברמןאמילי סילברמן' ' ' ' דרדרדרדר: : : : המנחההמנחההמנחההמנחה

56565656

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

פרס שניפרס שניפרס שניפרס שני

פרס איגוד המתכננים לעבודות תכנון מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות תכנון מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות תכנון מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות תכנון מצטיינות



אוהד מיוחסאוהד מיוחסאוהד מיוחסאוהד מיוחס, , , , עדי מרקעדי מרקעדי מרקעדי מרק, , , , רוני בורגרוני בורגרוני בורגרוני בורג

קם לתחיה ים המוותקם לתחיה ים המוותקם לתחיה ים המוותקם לתחיה ים המוות

בצלאלבצלאלבצלאלבצלאל

בצלאלבצלאלבצלאלבצלאל, , , , לארכיטקטורהלארכיטקטורהלארכיטקטורהלארכיטקטורה' ' ' ' מחמחמחמח    - - - - צבי אפרת צבי אפרת צבי אפרת צבי אפרת ' ' ' ' אדראדראדראדר' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ: : : : המנחההמנחההמנחההמנחה

57575757

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

פרס שניפרס שניפרס שניפרס שני

פרס איגוד המתכננים לעבודות תכנון מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות תכנון מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות תכנון מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות תכנון מצטיינות



נועה טלנועה טלנועה טלנועה טל

הגדרה וארגון מחדש של מרחב יתיר ויצירת אלטרנטיבה  הגדרה וארגון מחדש של מרחב יתיר ויצירת אלטרנטיבה  הגדרה וארגון מחדש של מרחב יתיר ויצירת אלטרנטיבה  הגדרה וארגון מחדש של מרחב יתיר ויצירת אלטרנטיבה  

יישובית לבדואים החיים בויישובית לבדואים החיים בויישובית לבדואים החיים בויישובית לבדואים החיים בו

הטכניוןהטכניוןהטכניוןהטכניון

הטכניוןהטכניוןהטכניוןהטכניון    - - - - מרצה נלווה מרצה נלווה מרצה נלווה מרצה נלווה , , , , נוףנוףנוףנוף' ' ' ' אדראדראדראדר    MLA, , , , אמיר מילראמיר מילראמיר מילראמיר מילר: : : : המנחההמנחההמנחההמנחה
58585858

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

ציון לשבחציון לשבחציון לשבחציון לשבח

פרס איגוד המתכננים לעבודות תכנון מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות תכנון מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות תכנון מצטיינותפרס איגוד המתכננים לעבודות תכנון מצטיינות



59595959

    2010201020102010    - - - - התקבלו לאיגוד בהתקבלו לאיגוד בהתקבלו לאיגוד בהתקבלו לאיגוד ב
)ברוך קיפניס' פרופר נוכחי "יו, ר רחל וילקנסקי"ר יוצא ד"יו: ח ועדת קבלה"דו(

חברים חדשים13

חברים סטודנטים שינו מעמדם לחברות מלאה     1

בקשות לחברות נמצאות בטיפול     8

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION



60606060

2010201020102010ח כספי בלתי מבוקר לשנת ח כספי בלתי מבוקר לשנת ח כספי בלתי מבוקר לשנת ח כספי בלתי מבוקר לשנת """"תמצית דותמצית דותמצית דותמצית דו
גזברית האיגודגזברית האיגודגזברית האיגודגזברית האיגוד    - - - - מתכננת לבנה אלונים מתכננת לבנה אלונים מתכננת לבנה אלונים מתכננת לבנה אלונים 

2005-2009מאזן לשנים 

2005 2006 2007 2008 2009

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION



61616161

2010201020102010ח כספי בלתי מבוקר לשנת ח כספי בלתי מבוקר לשנת ח כספי בלתי מבוקר לשנת ח כספי בלתי מבוקר לשנת """"תמצית דותמצית דותמצית דותמצית דו
גזברית האיגודגזברית האיגודגזברית האיגודגזברית האיגוד    - - - - מתכננת לבנה אלונים מתכננת לבנה אלונים מתכננת לבנה אלונים מתכננת לבנה אלונים 

2005-2009מאזן לשנים 

2005 2006 2007 2008 2009

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION



62626262

הצעת החלטה -חות כספיים "דו

ח הכספי הבלתי  "וכן הדו 2009ח הכספי המבוקר לשנת "הדו
.הופצו במייל לכל חברי האיגוד 2010מבוקר לשנת 

.תמצית הוצגה באסיפה הכללית. לא התקבלו הערות

.חות"ועדת הביקורת ממליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדו

 

.חות אושרו על ידי האסיפה הכללית"הדו

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION



63636363

2010201020102010ח ועדת ביקורת ח ועדת ביקורת ח ועדת ביקורת ח ועדת ביקורת """"דודודודו

ר לאה שמיר שנאןר לאה שמיר שנאןר לאה שמיר שנאןר לאה שמיר שנאן""""ר נילי שחורי ודר נילי שחורי ודר נילי שחורי ודר נילי שחורי וד""""דדדד  ,,,,ברכה אורברכה אורברכה אורברכה אור' ' ' ' אדראדראדראדר

הצעת החלטה

 2010ח ועדת הביקורת לשנת "דו
.הופץ במייל לכל חברי האיגוד

.  לא התקבלו הערות

ח מאושר על ידי האסיפה  "הדו
.הכללית

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION



64646464

הצעות לתיקונים בתקנוןהצעות לתיקונים בתקנוןהצעות לתיקונים בתקנוןהצעות לתיקונים בתקנון

התקנון ובקשה לקבלת הערות והצעות לדיון באסיפה הכללית  התקנון ובקשה לקבלת הערות והצעות לדיון באסיפה הכללית  התקנון ובקשה לקבלת הערות והצעות לדיון באסיפה הכללית  התקנון ובקשה לקבלת הערות והצעות לדיון באסיפה הכללית  

.  .  .  .  הופצו פעמיים במהלך חודש ינואר לכל חברי האיגודהופצו פעמיים במהלך חודש ינואר לכל חברי האיגודהופצו פעמיים במהלך חודש ינואר לכל חברי האיגודהופצו פעמיים במהלך חודש ינואר לכל חברי האיגוד

....למעט מועדת הביקורתלמעט מועדת הביקורתלמעט מועדת הביקורתלמעט מועדת הביקורת, , , , לא התקבלו הערות או הצעותלא התקבלו הערות או הצעותלא התקבלו הערות או הצעותלא התקבלו הערות או הצעות

::::השינויים המוצעים על ידי ועדת הביקורתהשינויים המוצעים על ידי ועדת הביקורתהשינויים המוצעים על ידי ועדת הביקורתהשינויים המוצעים על ידי ועדת הביקורת

.ר האיגוד"הסדרת בחירת הסגנים ליו.  1

.הסדרת מועמדות לתפקידים.  2

.עדכון סמכויותיהם של הסגנים.  3

.אישור הליך הצבעה אלקטרונית לבחירות למוסדות האיגוד.  4

איגוד המתכננים בישראל
������ �� ا��ا����را��� ا

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION



65656565

הצבעההצבעההצבעההצבעה    - - - - הצעות לתיקונים בתקנון הצעות לתיקונים בתקנון הצעות לתיקונים בתקנון הצעות לתיקונים בתקנון 
�  
::::ר האיגודר האיגודר האיגודר האיגוד""""הסדרת בחירת הסגנים ליוהסדרת בחירת הסגנים ליוהסדרת בחירת הסגנים ליוהסדרת בחירת הסגנים ליו. . . . 1111

על פי  על פי  על פי  על פי  . . . . ר האיגודר האיגודר האיגודר האיגוד""""החליטה על מינוי סגן נוסף ליוהחליטה על מינוי סגן נוסף ליוהחליטה על מינוי סגן נוסף ליוהחליטה על מינוי סגן נוסף ליו    18.3.201018.3.201018.3.201018.3.2010האסיפה הכללית מיום  האסיפה הכללית מיום  האסיפה הכללית מיום  האסיפה הכללית מיום  

.  .  .  .  יש לערוך הצבעה לגבי אופן בחירת הסגן הנוסףיש לערוך הצבעה לגבי אופן בחירת הסגן הנוסףיש לערוך הצבעה לגבי אופן בחירת הסגן הנוסףיש לערוך הצבעה לגבי אופן בחירת הסגן הנוסף    2011201120112011באסיפה הכללית בשנת באסיפה הכללית בשנת באסיפה הכללית בשנת באסיפה הכללית בשנת , , , , ההחלטהההחלטהההחלטהההחלטה

).).).).2012201220122012((((בהתאם להחלטה זו יבחר הסגן הנוסף בבחירות הבאות בהתאם להחלטה זו יבחר הסגן הנוסף בבחירות הבאות בהתאם להחלטה זו יבחר הסגן הנוסף בבחירות הבאות בהתאם להחלטה זו יבחר הסגן הנוסף בבחירות הבאות 

          �  
::::חלופות להצבעהחלופות להצבעהחלופות להצבעהחלופות להצבעה    2222ועדת הביקורת הציעה ועדת הביקורת הציעה ועדת הביקורת הציעה ועדת הביקורת הציעה 

::::ר האיגוד יעמוד לבחירה נפרדתר האיגוד יעמוד לבחירה נפרדתר האיגוד יעמוד לבחירה נפרדתר האיגוד יעמוד לבחירה נפרדת""""תפקיד סגני יותפקיד סגני יותפקיד סגני יותפקיד סגני יו.  .  .  .  1111

ר האיגוד יבחרו שני המועמדים שקיבלו את מירב הקולות מתוך כלל  ר האיגוד יבחרו שני המועמדים שקיבלו את מירב הקולות מתוך כלל  ר האיגוד יבחרו שני המועמדים שקיבלו את מירב הקולות מתוך כלל  ר האיגוד יבחרו שני המועמדים שקיבלו את מירב הקולות מתוך כלל  """"לתפקיד סגן יולתפקיד סגן יולתפקיד סגן יולתפקיד סגן יו

בסמכות הועד למנות שני  בסמכות הועד למנות שני  בסמכות הועד למנות שני  בסמכות הועד למנות שני  , , , , במידה ויהיו פחות משני מועמדיםבמידה ויהיו פחות משני מועמדיםבמידה ויהיו פחות משני מועמדיםבמידה ויהיו פחות משני מועמדים. . . . המועמדים לתפקיד זההמועמדים לתפקיד זההמועמדים לתפקיד זההמועמדים לתפקיד זה

....סגנים מבין חבריוסגנים מבין חבריוסגנים מבין חבריוסגנים מבין חבריו

        

::::ר האיגוד לא יעמוד לבחירה נפרדתר האיגוד לא יעמוד לבחירה נפרדתר האיגוד לא יעמוד לבחירה נפרדתר האיגוד לא יעמוד לבחירה נפרדת""""תפקיד סגן יותפקיד סגן יותפקיד סגן יותפקיד סגן יו....2222

....בסמכות הוועד למנות שני סגנים מבין חבריובסמכות הוועד למנות שני סגנים מבין חבריובסמכות הוועד למנות שני סגנים מבין חבריובסמכות הוועד למנות שני סגנים מבין חבריו
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הצבעההצבעההצבעההצבעה    - - - - הצעות לתיקונים בתקנון הצעות לתיקונים בתקנון הצעות לתיקונים בתקנון הצעות לתיקונים בתקנון 

�  
::::מועמדות לתפקידיםמועמדות לתפקידיםמועמדות לתפקידיםמועמדות לתפקידים. . . . 2222        

....ר האיגוד והן לתפקיד חבר ועדר האיגוד והן לתפקיד חבר ועדר האיגוד והן לתפקיד חבר ועדר האיגוד והן לתפקיד חבר ועד""""חבר איגוד יוכל להגיש מועמדותו הן לתפקיד יוחבר איגוד יוכל להגיש מועמדותו הן לתפקיד יוחבר איגוד יוכל להגיש מועמדותו הן לתפקיד יוחבר איגוד יוכל להגיש מועמדותו הן לתפקיד יו....אאאא        

        

....ר האיגוד והן לתפקיד חבר ועדר האיגוד והן לתפקיד חבר ועדר האיגוד והן לתפקיד חבר ועדר האיגוד והן לתפקיד חבר ועד""""חבר איגוד יוכל להגיש מועמדותו הן לתפקיד סגן יוחבר איגוד יוכל להגיש מועמדותו הן לתפקיד סגן יוחבר איגוד יוכל להגיש מועמדותו הן לתפקיד סגן יוחבר איגוד יוכל להגיש מועמדותו הן לתפקיד סגן יו....בבבב        

....חבר איגוד יוכל להגיש מועמדותו הן לתפקיד גזבר והן לתפקיד חבר ועדחבר איגוד יוכל להגיש מועמדותו הן לתפקיד גזבר והן לתפקיד חבר ועדחבר איגוד יוכל להגיש מועמדותו הן לתפקיד גזבר והן לתפקיד חבר ועדחבר איגוד יוכל להגיש מועמדותו הן לתפקיד גזבר והן לתפקיד חבר ועד....גגגג        
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הצבעההצבעההצבעההצבעה    - - - - הצעות לתיקונים בתקנון הצעות לתיקונים בתקנון הצעות לתיקונים בתקנון הצעות לתיקונים בתקנון 

        
::::עדכון סמכויותיהם של הסגניםעדכון סמכויותיהם של הסגניםעדכון סמכויותיהם של הסגניםעדכון סמכויותיהם של הסגנים.   3

....הוועד יחליט על חלוקת תחומי האחריות בין הסגניםהוועד יחליט על חלוקת תחומי האחריות בין הסגניםהוועד יחליט על חלוקת תחומי האחריות בין הסגניםהוועד יחליט על חלוקת תחומי האחריות בין הסגנים. . . . סמכויות שני הסגנים יהיו שוותסמכויות שני הסגנים יהיו שוותסמכויות שני הסגנים יהיו שוותסמכויות שני הסגנים יהיו שוות                            
                                    

):):):):''''וווו((((40404040יבוטל סעיף קטן יבוטל סעיף קטן יבוטל סעיף קטן יבוטל סעיף קטן         
....מאחר וארגון הגג בוטלמאחר וארגון הגג בוטלמאחר וארגון הגג בוטלמאחר וארגון הגג בוטל    - - - - ר האיגוד יהיה נציג האיגוד בארגון הגג ר האיגוד יהיה נציג האיגוד בארגון הגג ר האיגוד יהיה נציג האיגוד בארגון הגג ר האיגוד יהיה נציג האיגוד בארגון הגג """"סגן יוסגן יוסגן יוסגן יו                        

        

:   :   :   :   הצבעה אלקטרוניתהצבעה אלקטרוניתהצבעה אלקטרוניתהצבעה אלקטרונית.  .  .  .  4444    

::::''''יתווסף סעיף קטן איתווסף סעיף קטן איתווסף סעיף קטן איתווסף סעיף קטן א, , , ,     44444444סעיף סעיף סעיף סעיף :  :  :  :  שונותשונותשונותשונות: : : : ''''לפרק טלפרק טלפרק טלפרק ט                        

ניתן לערוך את הבחירות למוסדות האיגוד באמצעות הצבעה  ניתן לערוך את הבחירות למוסדות האיגוד באמצעות הצבעה  ניתן לערוך את הבחירות למוסדות האיגוד באמצעות הצבעה  ניתן לערוך את הבחירות למוסדות האיגוד באמצעות הצבעה  , , , , ))))''''וווו((((    22222222למרות האמור בסעיף למרות האמור בסעיף למרות האמור בסעיף למרות האמור בסעיף                         

....אלקטרוניתאלקטרוניתאלקטרוניתאלקטרונית                        

.  .  .  .  תוצאות ההצבעה יפורסמו ויתועדותוצאות ההצבעה יפורסמו ויתועדותוצאות ההצבעה יפורסמו ויתועדותוצאות ההצבעה יפורסמו ויתועדו                        

)   )   )   )   ''''גגגג- - - - ' ' ' ' בבבב((((44444444יהפכו לסעיפים יהפכו לסעיפים יהפכו לסעיפים יהפכו לסעיפים ) ) ) ) ''''בבבב- - - - ''''אאאא( ( ( (     44444444סעיפים סעיפים סעיפים סעיפים                         

: ...: ...: ...: ...יהיויהיויהיויהיו, , , , בנושאים מנהלתייםבנושאים מנהלתייםבנושאים מנהלתייםבנושאים מנהלתיים, , , , התנאים להצבעה אלקטרוניתהתנאים להצבעה אלקטרוניתהתנאים להצבעה אלקטרוניתהתנאים להצבעה אלקטרונית: : : : חדש יעודכן לחדש יעודכן לחדש יעודכן לחדש יעודכן ל) ) ) ) ''''גגגג( ( ( ( 44444444סעיף סעיף סעיף סעיף                         
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2011201120112011תודות לחברים שהשתתפו בארגון הכנס השנתי תודות לחברים שהשתתפו בארגון הכנס השנתי תודות לחברים שהשתתפו בארגון הכנס השנתי תודות לחברים שהשתתפו בארגון הכנס השנתי 
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הועדה המארגנתהועדה המארגנתהועדה המארגנתהועדה המארגנת

ר  ר  ר  ר  """"יויויויו    - - - - ומתכננת עדנה לרמן ומתכננת עדנה לרמן ומתכננת עדנה לרמן ומתכננת עדנה לרמן ' ' ' ' אדראדראדראדר

מרכזת אקדמיתמרכזת אקדמיתמרכזת אקדמיתמרכזת אקדמית    - - - - ר רחל קטושבסקי ר רחל קטושבסקי ר רחל קטושבסקי ר רחל קטושבסקי """"דדדד

ר נורית אלפסיר נורית אלפסיר נורית אלפסיר נורית אלפסי""""דדדד

ונקיונקיונקיונקי- - - - מתכנן גיא קבמתכנן גיא קבמתכנן גיא קבמתכנן גיא קב

ערן רזיןערן רזיןערן רזיןערן רזין' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

ר אמילי סילברמןר אמילי סילברמןר אמילי סילברמןר אמילי סילברמן""""דדדד

ר סמי בהטר סמי בהטר סמי בהטר סמי בהט""""דדדד

ח ומתכנן דורון קופמןח ומתכנן דורון קופמןח ומתכנן דורון קופמןח ומתכנן דורון קופמן""""רורורורו

ועדת אות יקיר התכנוןועדת אות יקיר התכנוןועדת אות יקיר התכנוןועדת אות יקיר התכנון

יהונתן גולנייהונתן גולנייהונתן גולנייהונתן גולני' ' ' ' אדראדראדראדר, , , , מןמןמןמן''''רצרצרצרצ''''ארזה צארזה צארזה צארזה צ' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ, , , , ))))רררר""""יויויויו((((הרי ברנד הרי ברנד הרי ברנד הרי ברנד ' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

ועדת הפרסים לעבודות הסטודנטיםועדת הפרסים לעבודות הסטודנטיםועדת הפרסים לעבודות הסטודנטיםועדת הפרסים לעבודות הסטודנטים

ר אמילי סילברמן  ר אמילי סילברמן  ר אמילי סילברמן  ר אמילי סילברמן  """"דדדד, , , , ערן רזיןערן רזיןערן רזיןערן רזין' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ, , , , ר נורית אלפסיר נורית אלפסיר נורית אלפסיר נורית אלפסי""""דדדד, , , , ר נילי שחוריר נילי שחוריר נילי שחוריר נילי שחורי""""דדדד, , , , עדנה לרמןעדנה לרמןעדנה לרמןעדנה לרמן' ' ' ' אדראדראדראדר

        מזכירת האיגודמזכירת האיגודמזכירת האיגודמזכירת האיגוד        הגזבריתהגזבריתהגזבריתהגזבריתעורך הבטאוןעורך הבטאוןעורך הבטאוןעורך הבטאון

מיכל שגב  מיכל שגב  מיכל שגב  מיכל שגב          מתכננת לבנה אלוניםמתכננת לבנה אלוניםמתכננת לבנה אלוניםמתכננת לבנה אלוניםארנסט אלכסנדרארנסט אלכסנדרארנסט אלכסנדרארנסט אלכסנדר' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

רועי נוריאל נופר אבני ונוספיםרועי נוריאל נופר אבני ונוספיםרועי נוריאל נופר אבני ונוספיםרועי נוריאל נופר אבני ונוספים    ::::''''צוות המחלקה באונצוות המחלקה באונצוות המחלקה באונצוות המחלקה באונרוני ליבנון  רוני ליבנון  רוני ליבנון  רוני ליבנון      ::::מעצבתמעצבתמעצבתמעצבת
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????שאלות או הערותשאלות או הערותשאלות או הערותשאלות או הערות
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ארוחת צהרים  ארוחת צהרים  ארוחת צהרים  ארוחת צהרים  

97+9897+9897+9897+98מושבים מקבילים בבנינים מושבים מקבילים בבנינים מושבים מקבילים בבנינים מושבים מקבילים בבנינים     13:0013:0013:0013:00ובשעה ובשעה ובשעה ובשעה 


