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 23.5.17סכום ישיבת ועד איגוד המתכננים מיום 
 

נוכחים: עדנה לרמן יו"ר, תמי גבריאלי ס/יו"ר, רחל קטושבסקי ס/יו"ר, ערן רזין, נורית אלפסי, איל פדר, 
 רן יו"ר , רינה דגני, חנה מורןדני מורגנשט -ועדת ביקורת   רני מנדלבאום ,אחישלום אלמוג

 התנצל: גידי ברסלר
 

 ברים:סכום עיקרי ד
 
נית ביתר פרוט את ההצעה ]קיבלה כבר חנה הציגה ש -יגוד בכנס של המועצה לבניה ירוקהמושב הא .1

 אישור בפגישת הועד הקודמת[  
סוכם: חנה תפיץ בין החברים מבנה מוצע ופרוט ההצעה למפגש שיתקיים כמושב מיוחד בצהרי יום הכנס 

 ותגדיר חמש שש שאלות מרכזיות כמצע לדיון.

 
מתכננים הרשומים בפנקס. יש לצאת עם  -450עדנה דווחה כי כיום יש למעלה מ -פנקס המתכנניםקידום  .2

יש להתחיל בשווק לגורמים דם על מנת שהיוזמה תתפוס תאוצה. תכנית שווק וקידום הפנקס בהק
דם ממשלתיים וגופים ציבוריים נוספים כגון עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות, וגורמים נוספים, יש לק

מוצע כי חברי איגוד יציינו חברותם בפנקס בנייר קס בקרב אנשי אקדמיה וסטודנטים, את המודעות לפנ
הוצע כי  .ידעמ יהעמדת עמדת רישום לפנקס וחלוקת דפ –זים ולקבלת עבודה. נוכחות בכנסיםפניה למכר

כון, אדית בר ירד השמשמ ורד סלומון -ה ממובילי תכנון ומכרזים במשרדיםיערכו מפגשים ראשונים עם כמ
 ם ועוד.-עירית ימדינגר יעירית ת"א, עופר גרמ ראלאמשרד האוצר, אורלי מ
 

סוח ינורית אלפסי תכין תכנית עבודה לקידום הפנקס ותפיץ לחברים לקבלת תגובות, אחריות נ סוכם:
 .אורית, נורית אלפסי ועדנה -הפניות  לגורמים השונים  ולאקדמיה

 

תמי העלתה את הצורך בהצגת עמדה ובנוכחות בדיונים ואת כך שלא ניתן  -בכנסת ייצוג האיגוד בדיונים .3
לעשות זאת ללא תשלום שכר עבור השקעת העבודה. הוצגה עמדת לבנה כי אין לנו מקורות תקציביים על 

 מנת לממן פעילות זו. עלתה האפשרות לשת"פ עם גורמים נוספים.
 
צור שת"פ ייש ל. לא ניתן להקדיש תקציב להוצאה זוצוג יהי: למרות שהועד מכיר בצורך ובחשיבות וכםס

אחריות   –ניינים עקרונייםעל מנת להעביר מידע ובמידת האפשר לגבש תגובה בעברה להגנת הטבע עם הח
 אורית

 

רני הציגה את המצב: יצא חוזר  :פגיעה במשכורות מתכנני ערים בחוזים אישיים ברשויות מקומיות .4
ש"ח במשכורת למהנדסים ולאדריכלים. לא ניתנה  3000לקבלת תוספת של מנכ"ל שהעניק אופציה 
 אפשרות כזו למתכננים.

 
 : רני תעביר את כל החומרים לאשר כהנא לבחינה אם ואיך ניתן להתערב לתיקון המצב.סוכם

 

 יש לבחון אפשרות  ,הוצע ע'י עמליה רימלט -אתר ההקמה של הרכבת הקלהסיור ב .5
 

  ן את האפשרות עם עמליהגידי ברסלר יבח :סוכם
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נוס האספה הכללית של האיגוד והבעייתיות בשילובו יהועלה נושא מועד כ -מועד ועיתוי האספה הכללית .6

 .במליאת הכנס השנתי
 

 .פהיועדת הכנס תבחן האפשרויות השונות לקיום האס :סוכם
 

בירושלים, מיקום מפורט נמצא בבדיקה ויאושר נערך דווח קצר על מועד ומקום הכנס  -הכנס השנתי .7
 בישיבה הבאה. הודגש כי יש חשיבות רבה ליציאה בהודעה מוקדמת על התאריך.

 
נהל התכנון פניה לגיוס עובדים למנהל לאחרונה הפיץ מ -הכשרה מקצועית של עובדי לשכות התכנון .8

יעודית בנושאי ייאוגרפיה ללא הכשרה ועדות המחוזיות. הפניה כוונה אל בוגרי תואר ראשון בגוהתכנון ול
תכנון.  נערך דיון במשמעויות של פניה מסוג זה הפוגעת בהכשרה המקצועית של עובדים במערכות התכנון 

 ומייתרת את היתרון היחסי של בוגרי תואר שני הכולל מקצועות ליבה בתכנון.
 

 :מישיבות קודמות
 

 כנית פעולה שעדין לא מומשה.ת תמי דווחה כי יש -שתוף פעולה עם גלריה זהזהזה
 

אורית דווחה שיש התקדמות, הצעות המבנה החדש והעיצוב הגרפי  -שדרוג אתר האינטרנט והמידעון
תוצגנה לחברים לאחר  שתהיה התקדמות משמעותית ושתגובשנה בצורה משביעת רצון.  אחריות אורית, 

 אייל , מיכל, עדנה . 
 ת.: יש להמשיך ולעקוב אחר התקדמוסוכם

 
את הכרה בפנקס וביכולת להציג מאגר בעלי מקצוע העונים לדרישות יש לקדם  -קידום פנקס המתכננים

נתן עדיפות במכרזים ובעבודות למתכננים הרשומים ילמיודים והכשרה מתאימה, ולהגיע למצב בו ת
רים והסבר על חומ פגש עמם ו/או לשלוחיבפנקס. תוכן רשימה של גופים ונותני עבודה בתכנון אשר יש לה

 אחריות אורית.פנקס המתכננים 
 

נערך דיון באפשרויות השונות של הפקת החוברת. כל החברים הביעו הערכה רבה  -חוברת האיגוד תכנון
לפועלו הנמשך של אלכס והדגישו את חשיבות המשך קיומו של הביטאון. נדונו אפשרויות שילובו באתר 

 האיגוד לאחר שידרוגו.
שרויות הפקתו וקידומו של נדר יוזמן לאחת מישיבות הועד הקרובות לדיון באפאלכס אלכס :סוכם

 .הביטאון
 
 

במשרד לרמן אחרי פגישת ועדת הכנס בשעה     19.00בשעה   20.6.17-תתקיים ב -ישיבת ועד האיגוד הבאה  
17.30 

 מיכל תשלח הודעה מיוחדת על שתי הפגישות
 

 רשמה: עדנה לרמן
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