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 10.7.18 םאיגוד המתכננים מיול ישיבת ועד פרוטוקו
 

ערן רזין, רני  חברוני, לינור מליח, טובי פנסטר,משתתפים: תמי גבריאלי, רחל קטושבסקי, שרון בנד 
 מנדלבאום, דני מורגנשטרן, אורית נבו 

 , עינת אלוןקניןדניה והתנצלו: ניר מועלם, 
 

בישיבה הוגדרו תחומי הפעילות העיקריים של האיגוד ונעשתה חלוקה לצוותי עבודה אשר יהיו אחראים לקדם 
 את תחומי הפעילות השונים.

 
 להלן תחומי הפעילות וצוותי העבודה שנקבעו:

 
 צוות תקשורת, אתר וניוזלטר  .1

 ורית, שרון, דניה, עינת.מרכזות הצוות: אורית ורני. חברים:  נ
 כל תחומי  התקשורת  ירוכזו עי צוות אחד.

 
 הודגשה חשיבות הנראות של האיגוד בתקשורת והכל האמצעים הקיימים היום. 

הוסכם שיש לשנות את מתכונת הניוזלטר. הוא יפוצל לשניים: שימושון שיכיל מידע על  –הניוזלטר 
בוע וניוזלטר מקצועי שיופץ אחת לתקופה )ככל מכרזים, הצעות עבודה ואירועים שיופץ אחת לש

הנראה אחת לחודש(. ועדת התקשורת תגבש את המתכונת  החדשה של הניוזלטר . אורית ומיכל שגב 
 ימשיכו להפיץ אותו במתכונת החדשה.

 
 צוות קידום מעמד המתכנן ופנקס המתכננים .2

 חברי הצוות: טובי, ערן, נורית, רני, ואורית. הצוות יחליט מי ישמש מרכז הצוות.
 

קידו של פנקס המתכננים. נציגי האקדמיות הדגישו את חשיבותו הגדולה ככלי לקידום נערך דיון על תפ
מעמד המתכנן וכאמצעי להסדרת התחום. הודגשה חשיבותו בכל הקשור לעולם האקדמי ובעיני 

 הסטודנטים. 
ת בדיון נדונו הפעילויות לקידום מעמד המתכנן: פעילות מגיבה )מכרזים, ייצוג בוועדות, שכר( ופעילו

יוזמת )חקיקה, פעילויות(. אחד התחומים המרכזיים בהם יעסוק הצוות הינו דרכים לקידום סטטוטורי 
 של מעמד המתכנן. לתחום זה הומלץ לצרף לצוות את עו"ד אשר כהנא.

 
 צוות לקידום פעילויות האיגוד .3

  .כז הצוותניר, מיכל, דניה, לינור, תמי רחל ואורית. הצוות יחליט מי ישמש מרחברי הצוות: 
 

הוסכם כי זהו אחד האתגרים המשמעותיים. דורש פריצת דרך, יצירתיות  וחשיבה חדשה, הודגשה 
 החשיבות של גיוס עוד כוחות חדשים. 

יש לאפיין את סוגי הפעילויות שהאיגוד ייזום, היקפן והתדירות שלהן. יש להחליט מהם המיקומים 
 המתאימים וליצור קשר עם אכסניות מתאימות.

ת זהזהזה יש לבחון את המשך שיתוף הפעולה )יש ישך לשנתיים של פעילות בשיתוף עם גלריבהמ
 מנהלת חדשה בגלריה(. תערך פגישה עם המנהלת החדשה של המקום, באחריות תמי. 

 אורית תשלח את הדוגמא לקול הקורא לאירועים משותפים שיצא לפני כשנה ולא הביא פונים.
 

 כנס האיגודצוות  .4
 רן, נורית, שרון, רני, מיכל, תמי ואורית.מרכזת הצוות: רחל. חברים:  ע

 
והתאריך. עד הכנס הבא יערך בדרום ככל הנראה בבאר שבע. סוכם כי במהלך הקיץ ייקבע מיקום הכנס 

 . STDסוף אוגוסט יופץ 
 עלו  שאלת לגבי גודל הכנס, המתכונת )הרבה מאד מושבים מקבילים על היתרונות והחסרונות שבזה(

 כנסים מפוזרים לאורך השנה.-שרות לגזור מתוך הכנס אירועים נוספים ותתהועלתה הצעה לבחון אפ
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 צוות ועדת קבלה והגדלת מספר החברים .5

  הצוות בהובלת מיכל שגב ובהשתתפות לינור ורחל
 

 המטרה היא לפשט את תהליך קבלת חברים לאיגוד ולהרחיב את שורותיו.

 

 מקצועייםקשר עם ארגונים צוות  .6
 בצוות ישתתפו תמי ורחל

 

 הוזכרו סוגיות שונות בנושא זה:
 סוגיית הקשר עם אגודת האדריכלים, נידונה  – בארץ קשר עם איגודים מקצועיים

 חדשים.  כליםקיימת ציפייה לשיתוף פעולה פורה והטמעת  –קשר עם פורום הצעירים 
 הוזכרה כאחד הגופים בעלי פוטנציאל גבוה לשיתוף פעולה. –קשר עם המועצה לבניה ירוקה 

 

 בעולם מקצועיים קשר עם איגודים  .7
 ערן ירכז את הנושא.

 
 עמוסאת ההתכתבויות מתקופת סיונות העבר שלא הגיעו לכדי הבשלה. הוחלט לאתר ינסקרו בקצרה נ

  ולראות האם יש פוטנציאל לחידוש מאמצים בתחום. ברנדייס 
 

 שאלון לחברי האיגוד .8

 
יברר מהם ציפיות החברים מן האיגוד מציגה את יוזמתה להפיץ סקר בין חברי האיגוד אשר שרון 

  ויסייע להגדיר את סדרי העדיפות לפעילות.
 

 :ומשימות סיכום

 דה שנתית לפעילות שבאחריותם.ואוגוסט לבנות תכנית עב-את חודש יולי כל הצוותים ינצלו .1

כך שיוכלו להשתתף אם יהיו יידעו את תמי רחל ומיכל לגביהן, הצוותים  –אם נקבעות פגישות .2
 נות.ימעוני

 עד הפגישה הבאה על כל הצוותים להעביר לתמי ורחל טיוטה של תכנית עבודה ראשונית. .3

המלצות לשלוש שאלות לחברים לגבי תחומי  בנדשרון חברוני לשלוח לכל חברי הועד מתבקשים  .4
השאלות יסייעו לבנות את סקר העניין, תחומי פעילות האיגוד הרצויים ודרכים לקידום מעמד המתכנן. 

 החברים ששרון מקדמת.

באחריות רחל  -באוקטובר יתקיים ערב הוקרה לעדנה אשר יהווה גם פתיחת שנת הפעילות של האיגוד .5
 ותמי.

 יוצגו תכניות העבודה של התחומים השונים לכל הועד. 18:00בשעה  4.9.2018ב  –בישיבה הבאה  .6
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