איגוד המתכננים בישראל
رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION
פרוטוקול ישיבת ועד איגוד המתכננים מיום 7.3.16
נוכחים :יו"ר עדנה לרמן ,ס/יו"ר רחל קטושבסקי ,ס/יו"ר תמי גבריאלי ,נורית אלפסי ,גידי ברסלר ,אייל פדר,
גזברית לבנה אלונים ,נציגי הצעירים :אחישלום אלמוג ,רני מנדלבאום ועדת ביקורת :יו"ר דני מורגנשטרן ,רינה
דגני ,דוברת האיגוד אורית נבו .חברי הועד היוצא :גיא קב -ונקי ,ברכה אור
התנצלו :ערן רזין [בחו"ל] חנה מורן ,אלון ויינגרטן.
סכום ועיקרי דברים:
ברכות לחברי הועד היוצאים :גיא קב -ונקי ,ברכה אור – חברי הועד נפרדו מהחברים היוצאים והודו על
התרומה המתמשכת והחשובה לאיגוד .החברים ציינו את הכהונה הממושכת ,הקדשת הזמן והתרומה הייחודית
של כל אחד מהחברים לאיגוד ולקהילת המתכננים.
הוצגו חברי הועד החדשים :אייל פדר ,רני מנדלבאום ,אחישלום אלמוג ,אלון ויינגרטן[ ,בהעדרו] וצוין לטובה
ההרכב המתחדש והצעיר של הועד עם הצטרפות חברי הועד הצעירים.
סכום הכנס השנתי -הכנס השנה היה מוצלח ביותר תודות להשקעת הזמן והעבודה הנמרצת של חברי ועדת
הכנס ושל אייל פדר שהיה אחראי על הארגון והלוגיסטיקה .בחירת המיקום שנראתה בתחילה שונה ומחייבת
מאמץ מיוחד ,הוכיחה את עצמה מעל ומעבר .הדבר התבטא במספר הרב של המשתתפים ,גם כאלה שהיו פנים
חדשות בקהלנו ,באוו ירת החג ובהתרגשות שסחפה רבים ,במספר ההרצאות ובאיכותן שהיו הפעם ברמה
גבוהה במיוחד ,בתגובות של הקהל ושל העיתונות לאחר הכנס כמו גם במהלכו .תודה מיוחדת לדוברת אורית
נבו שהשכילה להפיץ את דבר הכנס ,להרחיב את קהל המשתתפים ולעניין עיתונאים .גם מעגל התורמים לכנס
התרחב ,הגענו גם לחברות יזמיות ובונות ,דבר שאפשר לקיים את הכנס תוך שמירה על התקציב המתוכנן
וקופת האיגוד ותודה לגזברית לבנה אלונים ששמרה את מסגרת התקציב .יום שישי בחסות עירית תל אביב,
אף הוא היה מוצלח ביותר ועורר ענין ותודה מיוחדת לחדוה פיניש ס/מנהלת תכנון ארוך טווח בעירייה.
סוכם שבכנס הבא חלוקת אותות האיגוד תהיה במסגרת המליאה.
חברי ועדת כנס האיגוד לקדנציה הנוכחית יהיו :עדנה לרמן ,רחל קטושבסק י ,תמי גבריאלי ,נורית אלפסי ,איל
פדר ורני מנדלבאום.
מצב כספי של האיגוד – דווח לבנה גזברית האיגוד
הוצאות הכנס  261.476ש"ח הכנסות 365.170 :ש"ח רווח103,694 :
הכנסות מדמי חבר  56,880תשלומים של הכנס שעדיין לא בוצעו/נפדו .80,851 -
מצב הקופה נכון ל 7.3.16 -עומד על  442,868ש"ח.
דו"ח מפורט ישלח בנפרד
ועדת לימודי ליבה -עדנה סקרה את השתל שלות הדיונים בנושא לימודי ליבה במקצועות התכנון וההתייחסות
לתוכניות לימוד באוניברסיטאות .כמו כן הועברה לחברים התייחסותו של ערן רזין לצעדים הנדרשים לקידום
קבלת בוגרי מסלולי הלימוד כחברים באיגוד המתכננים .לאחר סבב דיונים ולאחר אישור השינויים הנדרשים
בתקנון האיגוד באספה הכללית ,ניתן להמשיך בתהליך ולקדם את נושא קבלת החברים לאיגוד ולרישום חברים
בפנקס המתכננים שמקודם על ידי האיגוד.
סוכם כי תמונה ועדת לימודי ליבה קבועה .בוועדה יהיו חברים :נציגי איגוד המתכננים ,נציגי האוניברסיטאות
אשר בהן מתקיימים מסלולי לימודים בתכנון בהתאם לרשימת לימודי הליבה המאושרת .תפקיד הועדה יהיה
בחינת עיתית של מסלולי לימוד במוסדות הלימוד להשכלה גבוהה המקיימות לימודי תכנון והמבקשות שמסלול
הלימוד שלהן יוכר על ידי איגוד המתכננים לצורך קבלת בוגריהם כחברים באיגוד .
חברי ועדת לימודי ליבה :יו"ר פרופ' ערן רזין [האונ' ה עברית וחבר ועד האיגוד] ,דר' נורית אלפסי [אונ' בן
גוריון וחברת ועד האיגוד] ,פרופ' פנינה פלאוט [הטכניון]  ,דר' רחל קטושבסקי [ס/יו"ר איגוד המתכננים].
קידום פנקס המתכננים -נערך דיון במטרות הפנקס ,בתכניו ,דרך הפעלתו וקידומו בהתאם לנייר העבודה
שהכינה חנה מורן .החברים העלו מספר השגות על ניסוח המטרות והתכנים ,הוחלט לא לכלול את הסעיפים
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הנוגעים להתמחות בגישור .הודגש כי יש לעדכן את הנוסח ולצאת בהקדם עם הרישום בפנקס .הוצע כי
ההשקה החגיגית של הפנקס תהיה בערב עיון בחודש יוני.
הפנקס יהיה פתוח לרישום לחברי האיגוד ולמתכננים שאינם חברים תמורת תשלום דמי טיפול והפעלה .תוקם
ועדה מיוחדת לרישום החברות בפנקס וניהולו .לאור ההתלבטויות בניסוח הנייר המסכם וההשלכות המשפטיות
האפשריות ,הוחלט כי עדנה בשתוף חנה תתייעצנה עם עו"ד אשר כהנא ותגבשנה עמו נוסח מוסכם.
מעורבות האיגוד בנושאי תכנון ודילמות תכנון הנמצאות בדיון הציבורי  -נערך דיון ראשוני בדגשים ודרך
המעורבות של האיגוד וחבריו בנושאים העומדים על הפרק .עלו מספר הצעות כגון :קיום בימת שיח של האיגוד
לדיון בנושאי תכנון העומדים על הפרק ,עריכת ניירות עמדה ,השתתפות כנציגי האיגוד בדיונים של ועדות
כנסת וארגונים העוסקים בנושאי תכנון ,פרסום עמדות בעיתונות .סוכם כי נורית תכין נייר קצר הסוקר את
האפשרויות השונות לקראת דיון בישיבת הועד הקרובה.
פעילות האיגוד :דגשים והצעות -סוכם כי חברי הועד המעוניינים יגישו נייר קצר הכולל הצעות והתייחסות
לדגשים בעבודת ועד האיגוד והאיגוד כולו לתקופת השנתיים הקרובות .עדנה תרכז את ההצעות לקראת דיון
בישיבת הועד הקרובה.
ועדות האיגוד וייצוגו -סוכם כי תמי גבריאלי תפנה לראש ועדת קבלת חברים לאיגוד ותבחן את עבודתה ודרכי
פעולתה.
התחדשות עירונית -סוכם כי החברים שייצגו את האיגוד בוועדת הכנסת לגיבוש חוק להתחדשות עירונית
ימשיכו בתפקידם :תמי גבריאלי ,גיא קב -ונקי ,גידי ברסלר ,ברכה אור.
סוכם ,לאור הערתה של ברכה אור ,כי תיבדק משפטית אפשרותם של חברי ועדת ביקורת לכהן כנציגי האיגוד
בפורומים שונים.
מינוי חבר לייצוג האיגוד באיזוקרפ -בתקנון האיגוד נרשם כי הייצוג חייב להיות של יו"ר האיגוד או סגנו,
הוחלט כי רצוי לפתוח את נושא הייצוג בפני חברי איגוד נוספים ,הוחלט להציע שינוי התקנון בהתאם ולצאת
בפניה לחברים מעוניינים.
לאור הערת ברכה בדבר מינוי נציג הצעירים וממלא מקום הועלה הצורך בהתאמת התקנון בנושא זה .השינויים
הנדרשים יובאו לידיעת אשר כהנא לניסוח וקידום.
סוכם כי אשר כהנא ימשיך לייצג את האיגוד בנושאים משפטיים.
ישיבת ועד האיגוד הקרובה  -הוחלט כי תתקיים ב 5.4 -במיקום הקבוע בשעה .18.00
רשמה :עדנה לרמן
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