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 25.4.2017סכום ישיבת ועד איגוד המתכננים מיום  
 

רזין, נורית אלפסי, גידי ברסלר, ערן רחל קטושבסקי ס/יו"ר, ס/יו"ר,  תמי גבריאלי עדנה לרמן יו"ר,נוכחים: 
 זברית לבנה אלונים.יו"ר , רינה דגני, חנה מורן,  ג דני מורגנשטרן -ועדת ביקורת אבשלום,  ל פדר, אי
 

 עיקרי דברים:סכום 
 
, הכנסות מכנס ש"ח 350.000זברית האיגוד  מצב קופת האיגוד:  מצב נוכחי גלבנה הוצג ע"י  -מאזן כספי .1

שכר מזכירת האיגוד  אלף שח  65.5הוצאות קבועות ,  ₪ 75.000 -, הכנסות מדמי חבר כ₪ 102.000האיגוד 
 שכר דוברת האיגוד. 61.0, 

 איש 293 חברים מהם שילמו השנה 547היום באיגוד  –ח מיכל מזכירת האיגודו"ד
 

לאחר  אורכת זמן לתשלום לתשלוםתוך מתן מיכל תבדוק מי עדין לא שילם, יש  לשלוח התראות : הוחלט
 תקופת המתנה יש להודיע על השהיית חברות באיגוד עד כסוי חובות.

 
 10%.ים הוחלט על העלאה של מאחר והשכר לא השתנה במהלך שלוש שנ –שכר מזכירת האיגוד הוחלט: 

 החל מחודש מאי השנה.
 

הוצאת הביטאון חשובה לאיגוד הוא מהווה במה לפרסום עבודות ודעות ורכש מעמד ראוי  -ביטאון האיגוד .2
בין אנשי מקצוע כולל אנשי אקדמיה. עלתה הצעה להוציא את הביטאון רק פעם בשנה בדפוס ופעם 

 אופן דיגיטלי בלבד.נוספת ב

 לדיון בקשר לדרך הוצאה והפצת הביטאון.את אלכס אלכסנדר ואת נילי שחורי ש להזמין י הוחלט:
 

כפוף למציאת מקום מתאים  2018בפברואר  22-23נקבע מקום ותאריך לכנס השנתי  -קידום כנס האיגוד .3
 בירושלים.

כלל, או גבעת רם, יש לבדוק גם  יןייש לבדוק את האפשרות לקיים את הכנס בבנהצעות אפשריות: 
שותפים  אפשרויות נוספות. מוצע לקיים קשר ושתוף פעולה עם קבוצת מוסללה הפועלת במקום.

העברית, בצלאל המגמה  'מוריה,  האונ 'עירית ירושלים, חברת עדן, הרל"י, חב –רגון הכנס פוטנציאלים לא
 לעיצוב עירוני.

 
לרמן ראש הועדה, חברים: רחל קטושבסקי , תמי גבריאלי,  ערן עדנה  – 2018ועדת הכנס לשנת  הוחלט:

 רזין, נורית אלפסי, דני מורגנשטרן. 
התקבלה הערה שמאחר ודני מורגנשטרן הינו חבר ועדת ביקורת, אין הוא יכול לשמש בתפקיד,  הערה:
ות אחרת של לאור תפקידו הוא יכול להשתתף, בהתאם להחלטתו, בכל ישיבה או פעיליש לציין כי אולם 

 האיגוד.
 

כמו כן  יבחנו אפשרויות  מיקום וידווחו לחברי הועד במייל בשבועיים הבאים. ערן, אייל ותמי הוחלט:
 יקדמו שת"פ עם קבוצת מוסללה.

 
כנית פעולה להרחבת ההרשמה לפנקס ולדרכי קידומו והפצתו ככלי לקידום תיש לערוך  פנקס המתכננים: .4

 מעמד המתכננים.

הפצת רשימת החברים בפנקס ודברי הסבר למשרדים במגזר הציבורי לידוע כללי ולקידום  ו:הצעות שהועל
בתאור המקצועי של חברי האיגוד הרשומים, לפעול פעולה., לרשום את החברות בפנקס  יוזמות

. לכנס את הועדה כון ורמ"ייבאוניברסיטאות להרחבת המידע על הפנקס, לפעול מול מכרזי האוצר, הש
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סיון יתגובות והנהלאור ולבחינת הקריטריונים והשפעתם הלים ענון נילר ונציגי האיגוד האקדמית
 המצטבר. 

ס הצעות אלה ונוספות כנית עבודה על בסיהעומדת בראש ועדת הפנקס תכין ת נורית אלפסי הוחלט:
הועדה האקדמית יזום כנוס  ערן רזין לקראת ישיבת הועד הקרובה. לעדנה ולאוריתמוצעת  ותעביר טיוטה
 ונציגי האיגוד. 

 
ד בכנס תוף פעולה עם האיגויצעת המועצה לשחנה מורן הציגה את ה -שת"פ עם המועצה לבניה ירוקה .5

ונה היא לערוך מושב של האיגוד בהשתתפות והכ עיר, שכונה, רחוב. : השנתי של המועצה שיעסוק בנושא
 [80 – 8רגון ]נציג א המרצה האורח המוזמן ע"י המועצה

של מושב צהרים ותכנים  מבנה לתכין הצעה , חנה מורן יש הסכמה עקרונית לשת"פ המוצעהוחלט: 
 חברי איגוד, ההצעה תוצג בישיבת הועד הקרובה. 50- 40 -בהשתתפות כ

 
באילו נושאים בכנס השנתי ולאור נייר העמדה האחרון הועלו שאלות  -הפצת ניירות עמדה של האיגוד .6

[ נותן 41יועלו ניירות עמדה בשם האיגוד. בדיון הודגש כי תקנון האיגוד ]פרק ח סעיף באיזו מתכונת ו
תשובה מלאה ומסמיך את הועד להציג עמדה בהתאם להחלטתו יחד עם זאת חשוב לידע את החברים 
ולקבל משוב.  הנושאים לתגובת האיגוד הינם, בין השאר, נושאים הקשורים למעמד המתכננים, למקצוע 

 ולמעמדו, נושאי תכנון עקרוניים בהם יש חשיבות להצגת עמדה מקצועית.  התכנון

בנושאים שהועד החליט כי ראוי להציג צע של ניירות עמדה לתגובת החברים הועד יפיץ נוסח מו :וחלטה
 [עמדה של האיגוד ]הפצה במידעון או במייל

 
 עדנה לרמן יו"ר :רשמה
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