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פרוטוקול ישיבת מועצת האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף 25.2.16
נוכחים:
חברי מועצה :יצחק בלנק ,עליזה ברוידא ,תמר דראל פוספלד ,טלי וקסלר ,ליאור לוינגר ,שחר צור ,רויטל שושני ,יגאל
שטיינמץ ,דפנה גרינשטיין ,שרון שחר ,אסיף ברמן ,נועה ברוט ,קרני גרשטיין
ועדת הביקורת היוצאת :מירה יעקובסון ,מיכאל דואני
חברי איגוד :איריס שליסל
התנצלו :חצב יפה ,מיכל בן שושן
רשמה :מיכל שגב
 .1סיכום פעילות שנת :2015
עליזה סקרה בקצרה את פעילות האיגוד בשנה האחרונה-








הכנס השנתי -כנס מוצלח ורב משתתפים
טיפול בנושא תעריפים בשיתוף ארגון העצמאיים בהובלת איז'י בלנק ,שלומי זאבי
ייצוג באיפל"א והצטרפות לאיפל"א אירופה -בהובלת ליאור לווינגר
סיורים וערבי עיון בשיתוף המועצה לבניה ירוקה -בהובלת רויטל שושני
שנת העץ ושלל הפעילויות בנושא -בהובלת שחר צור
נראות ושיווק האיגוד -בהובלת טלי וקסלר
פעולות לשמירה על מעמד התכנון ואדריכלות הנוף -בהובלת מיכל בן שושן

 .2בחירות להנהלת האיגוד :מבין חברי המועצה מעוניינים לשמש כחברי הנהלה חמישה מועמדים:
 איזי בלנק
 מיכאל דואני
 טלי וקסלר
 יגאל שטיינמץ
 שחר צור
נערכו בחירות חשאיות במהלכן כל חבר מועצה כתב  3שמות של מועמדים בהם הוא תומך .הוחלט שכל מי
שיקבל יותר מ 2-קולות יבחר להנהלה.
כל המועמדים נבחרו לחברות בהנהלה .ע"פ תקנון האיגוד ,בהמשך ההנהלה תיבחר מתוכה יו"ר וכן ניתן יהיה
לצרף  2חברים נוספים תוך קבלת אישור חברי המועצה דרך הדוא"ל.
 .3אישור מאזן  2015והצעת תקציב  :2016גזבר האיגוד איזי בלנק הציג את המאזן לשנת  2015וערך סקירה
משווה לשנת  2014.המאזן מראה יציבות פיננסית לאורך השנים והתנהלות זהירה עם התקציבים מצד חברי
ההנהלה והגזבר.
הצבעה לאישור מאזן 2015
בעד 15 :נגד 0:נמנע0 :
איזי הציג את התקציב המוצע לשנת .2016

חברי המועצה העלו דגשים והצעות לשינויים בתקציב:
 טלי וקסלר מציעה להפחית את דמי החבר ולדרגם עבור משרדים צעירים /עצמאיים צעירים בתחילת
דרכם.
 יגאל מציע שהסטודנטים שמצטרפים לאיגוד לא ישלמו דמי חבר במהלך  5שנות החברות הראשונות ,על
מנת לאפשר להם להישאר חברי איגוד לאורך זמן ולבסס חברותם העתידית.
 איזי מרחיב לגבי סעיף הפרסום והיח"צ -טלי מציינת בהקשר זה כי קיימת אי שביעות רצון בנוגע
לשרותי היח"צ והגרפיקה סביב הכנס השנתי האחרון .על מנת לשכור שירותיהם של בעלי מקצוע
מתאימים יש להגדיל תקציבים אלו בהתאם.
 טלי מציינת כי אתר האינטרנט עומד לפני שדרוג נוסף ויש להוסיף סעיף תקציבי מתאים.
 תמר מציעה תקצוב להקמת ועדת תחרויות על מנת שהאיגוד יפעיל ועדה כזאת ולא ימשך המצב הנוכחי
בו גופים המעוניינים לערוך תחרויות בנושאים נופיים פונים לגופים אחרים.
 תמר מציעה לתקצב נציגות בארגונים העוסקים בבניה ירוקה ,תקינה ירוקה וכו'.
 ליאור מציע לתקצב התקשרות עם איש מקצוע ליעוץ אסטרטגי בנושא שיווק המסלול לאדריכלות נוף.
 ליאור מציע לתקצב טיפול בתעריפי רמ"י .איזי מציין שהנושא כבר נמצא בטיפול ונכון לעכשיו לא
נדרש תקצוב נוסף.
 עליזה מציעה להגדיל את ההנחה בדמי החבר לחברי איגוד החברים גם בארגון העצמאיים.
 ליאור מציע להנהלה לשקול תקצוב נושא שנתי (כמו שנת העץ בשנה הקודמת).
 ליאור מציע להקים ועדה בנושא הקמת מסלול שני להכשרת אדריכלי הנוף באקדמיה שאינה הטכניון.
התקיים דיון קצר במהלכו הובעה דאגת המועצה ממספרם הקטן של המצטרפים למקצוע כל שנה
ומהמחסור באדריכלי נוף.
 בתקציב קיים סעיף מתאים להמשך תמיכה ומעורבות עם הטכניון והסטודנטים לאדריכלות נוף.
 איריס מציינת שאות אדריכלות הנוף היא תחרות מאוד פנימית שאין לה תהודה ויש לשקול להשקיע את
תקציב התחרות ביח"צ ופרסום חיצוניים.
איזי מסכם :ההצעות והשינויים יבואו לידי ביטוי בהצעת התקציב שתוגש.
הצבעה על אישור המועצה את הצעת התקציב בכפוף להטמעת השינויים וההערות שהועלו
בעד 15 :נגד 0 :נמנע0 :
 .4דוח ועדת הביקורת :ההנהלה היוצאת משבחת את ועדת הביקורת היוצאת על מעורבותה ופעילותה.
מיכאל מדווח בשם ועדת הביקורת:
עיקר הפעילות תקינה .ועדת הביקורת מציעה להנהלה החדשה לשים דגש בנושאים הבאים:
 הגדלת מספר חברי האיגוד
 הגדלת מעורבות חברי המועצה בפעילות במהלך השנה
 חשיפת המקצוע ופרסום בקרב צעירים
 הכנס השנתי היה מוצלח ,אך יתכן שהיה עמוס מידי.
התקיים דיון במועצה והוחלט שלאחר מינוי ועדת ההיגוי לכנס תתקיים פגישה משותפת עם חברי
המועצה לסיעור מוחות משותף .יש לאפשר לוועדה חופש פעולה ברמת התכנים ,אולם להגביל את
מסגרת הכנס לשעות  10:00-17:00וזאת על מנת להוריד את העומס על המשתתפים וכן על מנת
להתחשב במשתתפים מהפריפריה.
אישור דו"ח ועדת הביקורת
בעד 15 :נגד 0 :נמנע0 :
 .5רויטל שושני מבקשת מההנהלה החדשה לבחור נציג לענייני סביבה ובניה ירוקה על מנת שהיא תוכל לחפוף אותו
באופן מסודר.

 .6בחירת ועדת ביקורת :המועצה בוחרת בקרני גרשטיין ואיריס שליסל לשמש ועדת ביקורת לקדנציה הקרובה של
המועצה.

