
 בישראל איגוד המתכננים
 اسرائيل في المخططين رابطه

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION  
 

 41.2.4.82מיום  סכום פגישת ועד איגוד המתכננים

 

, אור ס/יו"ר רחל קטושבסקי, תמי גבריאלי, ברכהונקי, -יו"ר עדנה לרמן, ס/יו"ר גיא קב  :נוכחים
 גידי ברסלר, יו"ר ועדת ביקורת דני מורגנשטיין, חנה מורן , רינה דגני ]חלקית[

 ] נושא ראשון[ ערן פיטלסון ]נושא שני[ רפיהתל אביב המחלקה לגיאוגטובי פנסטר אונ'  :מוזמנים

 

 סכום ועקרי דברים:

 4.82כנס האיגוד לשנת  .8

 חברים בועדה: עדנה 4.82הוצע כי ועדת הכנס תמשיך להכין את כנס  -ועדת הכנס  .
 לרמן, רחל קטושבסקי, תמי גבריאלי, נורית אלפסי.  

 בשתוף נה המרכזית ת"א הצעה ראשונה  התח  -הוצע לבחון שתי אפשרויות לקיום הכנס
יש לבחון אפשרויות התארגנות עם חברה מפיקה, החברה  –ת תל אביב ייריעם ע

אחריות משמעות כספית ועלויות נלוות. המנהלת, אירגון בשטח והתאמתו לצרכי הכנס, 
 קטושבסקי רחל

 נכונות מטעם המכון קיבלנו הצעה וקיימת  -ית רחובותימכון וייצמן ועיר  -הצעה שניה
והסיוע הלוגיסטי. במידה ויוחלט יש רח  את הכנס ולהעמיד את המתקנים הדרושים לא

 לרמן אחריות עדנה התארגנות מולם ומול עירית רחובות.לקדם את ה

 אחריות רחל  -הוחלט לבחון את התכנות קיום הכנס בתחנה המרכזית במהלך חודש מאי
וף הפעולה עם מכון במידה ולא יתאפשר השנה ההצעה תדחה לשנה הבאה ויקודם שת

 וייצמן.

 

 דיון מיוחד -פנקס המתכננים והחברות באיגוד  .4

  מסמך ועדת ערן רזין אשר קבע את הדרישות ללימודי הליבה במקצוע התכנון, אושר על
ידי נציגי האוניברסיטאות שהיו שותפים להכנתו ועל ידי ועד איגוד המתכננים. המלצות 

 הועדה:

 החברות באיגוד פתוחה בפני שום בפנקס המתכנניםלהפריד את החברות באיגוד מרי .
רבים העוסקים בתכנון אולם לא כל החברים יהיו רשומים בפנקס כמתכננים. כלומר יש 

 להפריד את הרישום בפנקס מהחברות באיגוד.

  האיגוד יהיה המנהל של הפנקס והאחראי לרישום בו, יקבעו קריטריונים ברורים לרישום
 בפנקס. 

 המתכננים: חברות באיגוד

באספה הכללית אושר שינוי התקנון המגדיר את סוגי החברויות באיגוד ואת התנאים לחברות 
 במעמד של חברים, עמיתים וסטודנטים.

 ניהול פנקס המתכננים:

 נערך דיון מפורט באופן עריכת הרישום, הקריטריונים לרישום ואופן ניהול הפנקס וסוכם:

 אר מתכנן לרבות אלו שאינם חברים באיגודבפנקס ירשמו כל הזכאים לשאת בתו 

 זכאים להרשם בוגרי תואר שני במקצועות התכנון אשר השלימו את לימודי הליבה 

  ושיש להם נסיון מוכח  ...4זכאים להרשם גם המסיימים את לימודיהם לפני שנת
 שנים לפחות. למרות שלא עמדו בדרישות לימודי הליבה 7בתכנון ערים של 

 וקה לקטגוריות או להתמחויות משנהלא חלהרישום יהיה ל 
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 .החברות  האיגוד יגבה מדי שנה אגרת רישום שנתית שתקבע על יד מוסדות האיגוד
 ד פוטרת מתשלום אגרת רישום שנתיתבאיגו

 דרישות תשלום אגרת הרישום לא יגרעו מהפנקס אלו הרשומים בו ובלבד שיעמדו ב
 השנתית

  אחראית לרישום. בועדה יהיה נציג של  חברי איגוד אשר תהיה 3תקבע ועדה של
 ת האקדמים העוסקים בלימודי תכנוןהמוסדו

 חס גם לחריגים ומקרים מיוחדיםיהועדה תתי 

 הרישום הינו וולונטרי ומיועד למתכננים המעוניינים להופיע בפנקס המתכננים 

 מכה, מוסד הסמכה, פרטים הרישום בפנקס יכלול את הפרטים הבאים: שם, שנת הס
 להתקשרות

 אחריות  -גש הצעה לשינויים נדרשים בתקנון כולל שינויים בגין פנקס המתכנניםתו
 , חנה מורן, ברכה אור וערן רזין.מרכזת - רחל קטושבסקי

. סוכם כי האסיפה תקויים דרש אספה מיוחדת של חברי האיגוד לאישור השינויים בתקנוןית
 בחודש יולי או ספטמבר ותוצמד לנושא דיון נוסף העומד על סדר היום.בנפרד מכנס המתכננים 

דיון על התארגנות האיגוד לפעילות מול הצעות תכנון בעלות השפעה ושינויים במערכת  .3
 התכנון :

  בקבלת החלטות תכנון שתשמר המסגרת המקצועיתהודגש כי חשוב לנו כמתכננים 

 ובעל ניסיוןמיומן ניתן עם סגל מקצועי שתשמר רשות תכנון מקצועית ואטונומית ככל ש 

 ני התכנון חשוב שדיונים על אירגון מחדש של המערכת יובאו לידיעת הציבור וכי אירגו
 יהיו בעלי דעה מייעצת 

ריכלי הנוף, מהנדסי הערים, עמוצת אד -רגונים מקצועייםשותף עם נציגי אהוצע לקיים דיון במ
מנת לבחון את השינויים המתהווים ואת עמדות הגופים  רגונים הירוקים עלהאדריכלים, נציגי הא

תתקיים פגישת  השונים במטרה להגיע לעמדה משותפת אשר תוצג לפני הגורמים המחליטים.
 עדנה, גיא, תמי  וחנה. :ישתתפו הכנה לברור אפשרויות פעולה

 31דיון בשינויים המוצעים לתמ"א  .2

ואת הפגיעה הצפויה  31בה של תמ"א ערן פיטלסון הציג את הבעייתיות של הצעות ההרח
במרקמים העירוניים. בתכנון העירוני וביכולת של המערכת המקומית לתכנן ולנווט באופן סדור 

המקורית נועדה לחזק מבנים נגד רעידות אדמה, בפועל היא  31את ההתפתחות הישובית. תמ"א 
ם לא נתנו מענה לערים חילקה זכויות בניה נוספות שהיטיבו עם הערים באזורי הביקוש אול

בפריפריה חלקן באזורי סכון ובכך החטיאה את מטרתה. נעשתה עבודה על ידי משרד השכון אשר 
 ש"ח ליח"ד. .....2הציעה דרכים אחרות וזולות יחסית להגנת מבנים ותיקים בעלות ממוצעת של 

אחד לחיזוק  –לשני מסלולי פעולה  31להפריד את תמ"א  –בדיון הפנימי הועלו הצעות שונות 
מבנים והשני להתחדשות עירונית במסגרת תוכנית או מסמך מדיניות שיחשף לדיון ציבורי. הוצע 

 להמשיך את הדיון בפורום רחב יותר.

 סוכם:

 יכין נייר ראשוני כרקע לדיון ולגיבוש עמדה בנושא ערן פיטלסון 

  השלכות על כל ובקשה להשתתף בדיונים בנושא זה אשר לו  פניה למינהל התכנוןתערך
 אחריות עדנה, גיא רינה דגניהתכנון והפיתוח העירוני. 

 רור עמדתםבל 82-תערך פניה לאירגון מהנדסי ערים ולפורום ה 

  עם מתכננים וגורמים מעוניינים דיון סביב שולחן עגוללקיים 

 

 : עדנה לרמןרשמה


