איגוד המתכננים בישראל
رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

פרוטוקו ל ישיבת ועד איגוד המתכננים מיום 16.1.18
נוכחים :יו"ר עדנה לרמן ,ס/יו"ר רחל קטושבסקי ,ס/יו"ר תמי גבריאלי ,ערן רזין ,רני מנדלבאום ,לבנה
אלונים גזברית ,אורית נבו יח"צ
ועדת ביקורת :יו"ר דני מורגנשטיין ,חנה מורן
אורחים :עו"ד מתכנן אשר כהנא ,פרופ רחל אלתרמן
התנצלו :נורית אלפסי  ,אחישלום אלמוג ,אייל פדר ,גידי ברסלר
סכום ועיקרי דברים:
 .1הכנס השנתי -נמסר דווח ע"י חברי הועדה ,על מבנה הכנס ,אישור המיקום ,דוברים מרכזיים ,גיוס
תורמים ,מימון ופרסום .גוייסו מיה וניצן להפקה ולארגון הכנס (חוזה יסגר בהקדם – בטיפול לבנה)
נבדקות כמה הצעות לכיבוד במהלך הכנס .הוחלט כי יום שישי יתקיים בעירית ירושלים באולם המודל
וכי תהיה הקרנת הרצאת הבוקר גם לפואיה ,לאחר ההרצאה יתקיימו סיורים בעיר ירושלים (מתוכננים
 9סיורים) .עדין לא נסגר המיקום לאירוע ערב ,תבדקנה האפשרויות בסמיכות לבית כלל[ .אברהמס
הוסטל  ,בית אליאנס ,או אחר]  .סוכם כי באירוע הערב יהיה :קוקטייל ,הצגת תכנית ישראל 100
וחלוקת פרסי סטודנטים.
הועד אישר להשאיר את דמי ההשתתפות בכנס בהתאם לשנה הקודמת.
הוחלט :כי מי שמודיע על ביטול השתתפותו במהלך השבועיים האחרונים לפני הכנס זכאי להחזר של
 50%מדמי הרשמה .לאחר מכן לא יתקיימו החזרים.
 .2בחירות למוסדות האיגוד -הוחלט לדחות את מועד קיום הבחירות על מנת לאפשר בחירה של שני
יושבי ראש אשר יכהנו במשותף .הדחיה היא מאחר ושינוי זה מחייב שינוי תקנון ואישורו באסיפת
חברי האיגוד .יוכן דף הסבר קצר אשר יועבר לחברים – אחריות רחל קטושבסקי  ,אשר כהנא ועדנה.
תהליך הבחירות הקיים מתבטל ויש להתחילו מחדש לאחר קבלת ההחלטה לשינוי.
מיכל תפנה אישית לכל אלו שהגישו מועמדות ,תסביר את הדחיה ואת האפשרות לגשת לבחירות
במועד החדש שיקבע.
בבחירות ישמר מקום לנציג הצעירים ,במסגרת שינוי התקנון יוגדר באופן ברור מי רשאי להגיש
מועמדות למקום זה.
 .3מאבק על יחוד פעולות -הוצגה עמדת עמותת האדריכלים כפי שבאה לידי ביטוי בהודעה שהפיץ יו"ר
העמותה אדר' דויד קנפו .עדנה סקרה את הפעילות בנושא ואת ההתכתבות של האיגוד בעזרתו
החשובה של חברנו אשר כהנא.
רחל אלתרמן הציגה את עיקרי ההתייחסות למתכננים ומעמדם בארצות שונות והדגישה כי המודל
האקדמי בארץ מתנהל בדומה לנהוג בארצות האנגלוסקסיות – ארה"ב ואנגליה .כמו כן רחל סקרה
בפרוט את התפתחות מערכת היחסים בטכניון בין תכנון עירוני ואזורי לבין האדריכלים ,את הנסיונות
להגיע להסדרת תחומי פעילות [הכרה באמנה בין האדריכלים למתכננים] נסיונות שלא צלחו.
רחל הדגישה כי אנו נמצאים במלחמה על מעמד המקצוע אולם יהיה קשה עד בלתי אפשרי להגיע
לייחוד פעולות למתכננים ועל כן יש לנקוט בשיטות אחרות כגון:
 חיזוק משמעותי של הרישום העצמי  -פנקס המתכננים ,והפיכתו לכלי לחיזוק ושדרוג המעמד
המקצועי של המתכננים
 חבירה לארגונים דומים כמו איגוד מהנדסי ערים ומתכננים העובדים ברשויות המקומיות
 נקיטת צעדים משפטיים על מנת לסכל פגיעה אפשרית במעמד המקצועי
הוחלט :לבחון את שלוש דרכי הפעולה .אשר כהנא יבדוק אם אכן התקבלה המלצה ומה מעמדה ומהן
הדרכים להתמודדות במישור המשפטי עם כווני החלטה מסוג זה .במידה ואכן תהיה החלטה בניגוד
לדעת האיגוד ,האיגוד יגייס את המשאבים הנדרשים וימשיך בפעילות משפטית והסברתית.
במקביל האיגוד יידע את חבריו באשר למשמעויות אפשריות וישתף את הקהל המקצועי,
האוניברסיטאות המלמדות תכנון וגורמים מעוניינים נוספים במידע על כל התפתחות.
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 .4שישי עירוני -התקיים בנצרת ביום שיש ה 12.1.18 -הסיור התמלא  24שעות לאחר פרסומו ,התקבלו
הדים חיוביים ביותר מהסיור .הוועד מודה לגידי ברסלר אשר אירגן וניהל את הסיור.
 .5דוברות ופרסום -יש לצאת עם מערך פרסום פעילות האיגוד ,קידום כנס האיגוד ופנקס המתכננים.
אחריות אורית
ישיבת ועד האיגוד הבאה תתקיים ביום ג'  13.2.18בשעה  18.00במשרד לרמן.
רשמה :עדנה לרמן
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