איגוד המתכננים בישראל
رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION
סכום ישיבת ועד האיגוד מיום 14.7.15

נוכחים :עדנה לרמן יו"ר האיגוד ,רחל קטושבסקי ס/יו"ר  ,תמי גבריאלי ,ערן רזין ,ברכה אור,
ועדת ביקורת :יו"ר דני מורגנשטרן ,חנה מורן .לבנה -גזברית האיגוד.
התנצלו :נורית אלפסי ,גידי ברסלר ,גיא קב-ונקי.
מוזמנים :אורית נבו – יח"צ ,אייל פדר – מתכנן ומארגן אירועים.
עיקרי דברים וסכומים:
 .1פרסום ויחסי ציבור לאיגוד – הצעה .הועלה על ידי עדנה לדיון בועד הצורך באדם שיקח תחת
אחריותו את נושא הפרסום ויחסי הציבור של האיגוד כמשימה נמשכת ולא רק נקודתית בסביבות
הכנס השנתי .צויין כי הגופים האחרים כמו אדריכלים ,מהנדסי ערים ונוספים עובדים כיום עם יועצים
העוזרים בקידום מטרותיהם ובמיצובם בכלי התקשורת.
אורית נבו הציגה את החשיבה העומדת מאחורי הצעתה לקידום וללווי תקשורתי לאיגוד.
ההצעה התמקדה בקידום האתגרים הבאים:


חיזוק מעמד המתכנן מבחינה תדמיתית ,אטרקטיביות לצעירים ,מעמד בפרויקטים לאומיים
ופרטיים מול גופים מעסיקים ופרופסיות משיקות.



מיצוב מעמד האיגוד



הגדלת מספר החברים

 עיגון מעמד נציגי האיגוד בועדות ובפורומים רשמיים וולונטריים.
הצעה מפורטת ללווי האיגוד בגיבוש איסטרטגיה ציבורית ותקשורתית .ההצעה לוותה בהצעה כספית.
לאחר דיון בין החברים על היתרונות האפשריים ולאחר אישור הגיזברית הוחלט לשכור את שרותיה של
אורית נבו לשנה ולהתחיל לעבוד איתה בהקדם.
 .2פעילות הפורום לדמוקרטיה בתכנון -עדנה דווחה על הכנס של הפורום שנערך בהשתתפות נציגי
אוניברסיטאות והחל"ט .הכנס עורר ענין רב וההרשמה אליו הייתה מלאה עד אפס מקום .בסיום הכנס
הוצגה עמדת האיגוד אולם לאור משך הזמן הארוך של הכנס לא התנהל דיון סביבה.
הפורום שחברים בו כמה גופים מציג קשת עמדות שלא תמיד זהות לעמדת המתכננים .לכן האיגוד בחר
שלא לחתום על נייר הצעדים המוצעים אלא להציג עמדה משלו אותה הוא ימשיך לקדם[ .עיקרי
המצגות שהוצגו בכנס הופצו לחברים עם המידעון השבועי] .הפורום מגבש דרכי פעולה נוספות להמשך
הדיון הציבורי על השינויים במערכת התכנון והתוכניות להתמודדות עם "משבר הדיור".
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 .3הכנס השנתי -הועלתה לדיון סוגיית המקום בו יערך הכנס השנתי .חלק מהחברים הביעו את
חששותיהם והסתייגויותיהם מהמיקום המוצע -התחנה המרכזית תל אביב ,וכן הוסכם מחדש כי אין
לערוך כנס במקום זה ללא חברת הפקה או סיוע אירגוני שיטול על אחריותו את כל הלוגיסטיקה של
אירגון והפקת הכנס .רחל קטושבסקי הציגה את אייל פדר ,סטודנט לתואר שני בתכנון ערים ובעל נסיון
משמעותי בהפקת אירועים רבי משתתפים כולל אירועים בתחנה המרכזית.
אייל הדגיש כי הכנס הוא שונה באופיו מהכנסים הרגילים של האיגוד וכי צריך להבין כי זהו כנס
"מחוספס".
יחד עם זאת הוא משוכנע כי ניתן לארגן בשטח התחנה את החללים והחדרים הנדרשים הן לכנוס
מליאה והן למושבים מקבילים .וכי למקום עצמו יש משמעות מיוחדת מעצם תפקודו ואופיו וכי זה
יקרין גם על הכנס.
נושא הכנס ותכניו יהיו מותאמים למקום וידרשו חשיבה חדשה על הכוון והאירגון .אפשר יהיה להזמין
לכנס דוברים הן מהממשלה ,מהשלטון המקומי ומגורמים נוספים רלבנטים .פורום מתכננים צעירים
הביע את רצונו להשתתף באירגון הכנס בתחנה.
הוחלט כי יערך סיור נוסף בשבוע הבא השתתפות אייל וחברי ועד האיגוד לבחינת אפשרויות אשר לא
נבחנו עדין בתחנה .אייל יגיש תקציב ראשוני להערכת היקף ההשקעה ולאור התרשמויות אלה יוחלט
סופית על המיקום.
 .4ערב תוכניות מתאר גלריה זהזהזה -הוחלט שהערב יתמקד בתוכניות המתאר של הרצליה ושל כפר
שמריהו ,יש למצוא מועד מתאים ולערוך את המפגש בספטמבר בשתוף עם אהוד יוסטמן האחראי ללוי
תוכניות מתאר עירוניות.
 .5נושאי דיון נוספים -הועברו לישיבת הועד הבאה בחודש ספטמבר
רשמה :עדנה לרמן
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