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 4.9.18 םאיגוד המתכננים מיול ישיבת ועד פרוטוקו
 

רני מנדלבאום, נורית אלפסי, דניה , טובי פנסטר, חברוני שרון בנדרחל קטושבסקי תמי גבריאלי,  נוכחים:
 אורית נבו, ניר מועלםוקנין, 

 דגני, חנה מורן, דני מורגנשטרןרינה ועדת ביקורת: 
 ערן רזין, מיכל מיטרני  התנצלו:

 ו: עינת אלון, לינור מליחנעדר
 

הישיבה הוקדשה לדיון בהמלצות צוותי העבודה שפעלו בחודש האחרון לגיבוש תכנית עבודה לשנת הפעילות 
 הקרובה. להלן עיקרי הדברים שנדונו:

 
איש ואישה ענו על הסקר.  160. את תוצאות הסקר הציגהשרון בנד חברוני  -סקר איגוד המתכננים .1

 עקרי הממצאים: .( ברובם מתכננים צעירים60 -היתר )כ חברי איגוד. 100-מהם כ
 
 עלות מול תועלת.הנפוצה:  התשובה -למה לא חברים בארגון 
 53%  פנקס המתכננים רשומים במהמשיבים 
  הכנס השנתי מוכר מאוד והניוזלטר והאתר מוכרים, קבוצת הפייסבוק פחות מוכרת 
 הרוב המכריע חושב שנדרש חיזוק סטטוטורי למעמד המתכננים 
 מעמד  בקידוםהאיגוד צריך לטפל  מבחינה מקצועית לחברים בו. קהאיגוד אינו תורם מספי

 ות מקצועיתהסדרה מול אדריכלים ומהנדסי ערים, ביטוח אחרי המתכננים,
  סיורים מקצועיים ומשלחות. ברצון גדול בהשתלמויות מקצועיות וכן 
  על האיגוד לפעול להשגת הטבות ושיפורים בתחומים הקשורים להעסקת המתכננים )עלו נושאים

 .כגון ביטוח מקצועי, מוסר תשלומים של משרדי ממשלה ועוד(
  הנוף אדריכליאיגוד מעט ובעיקר המועצה לבניה ירוקה  זהמי שרשום לאיגוד מקצועי אחר 

 האדריכלים. עמותת ו
 44% רשויות מקומיות.ב 18%ם בסקטור הפרטי, יעובד 

 
פעילות לשיפור  ,הטבות מקצועיות ,השגת הטבות בביטוח לעניין שאלת תפקיד האיגודנערך דיון על 

וכד'  להכללת מתכננים במכרזים , פעילות, הקלות בתנאי תשלום ומסלמתכנניםמוסר התשלומים 
 .כחלק מפעילות האיגוד

 ים בכך. ימים ומתכננים לא נכללימקצועות מסולעוסקים זעירים בבמיסוי  ותהקלמוזכר כי התפרסמו 
 

  סיכום:
יבחן. דניה תצטרף לצוות מעמד המתכנן  שיפור תנאיםנושא תפקיד האיגוד בהסדרת הטבות/  .א

 לצורך עזרה בנושא זה. 

 .משיבים לסקרעוד יעשה מאמץ נוסף לקבלת  .ב
שרון תשלח לינק לקריאת הסקר , תוצאות  שבועיים )לאחר ניסיון לקבלת משיבים נוספים( וד כע .ג

 .בעבודת הצוותים ויוטמעמפורטות של הסקר יתפרסמו בניוזלטר והמסקנות 
 

 במיצוב מעמד המתכנניםפנקס המתכננים הוא כלי חשוב ונורית ציינו כי  טובי -צוות מעמד המתכנן .2
 והציגו את תכנית העבודה:  

 
 מסמך שמציג את הייחוד של עבודת המתכננים   כתיבת 
 הכרה במעמד המתכנן לאור מעמדו בחו"ל  כתיבת מסמך 
  .מפגשים עם אנשי מפתח בתחום התכנון, פגישה אחת לחודש ביום חמישי 

 
קבוע ייחוד פעולות לנושא להאדריכלים עמותת    ןלמול ניסיו -הוצג הנושא של זכות חתימה על תב"ע

 אבל נשאר החשש. נושא זה לעת עתהאשר כהנא הצליחה לעצור עו"ד . פעילותו של זה
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בחינות כניסה כדבר שיכול לחזק הכולל של איגודים כמו לשכת עורכי הדין כמודל  הוצעה בחינה של
 את מעמד המתכנן. לטווח יותר רחוק.

 
 :דיון

 משרד האוצר, משרד כנןתים לעניין מעמד המיעם גורמים רלוונט לתוספת למפגשיםהצעות  הועלו :
 .אדית בר - הפנים

  מוצע מחקר של מנהל התכנון שבדק דברים דומים הוזכרלגבי מסמך הכרה במעמד המתכנן ,
 רחל אלתרמן.רזין וב ערןעזר לשם כך בילה

  רק בבוגרי הטכניון כמתכנניםלהכיר  מוכניםבמרכז השלטון המקומי  -בעיה נוספתהוצגה 
  להבהיר . צריך במקצוע רב תחומיתפקיד ובהבנה של הרשויות שמדובר בעיה בהגדרת ההועלתה

בארץ לפחות( הם לימודים לתואר שני ובוגרי תואר תכנון ערים לגורמים המעסיקים כי לימודי 
  ראשונה בגיאוגרפיה אינם מתכנני ערים. 

 
למפגשים אלה. ייקבעו קבוצות : נדרשת עזרה בקידום וקיום המפגשים עם אנשי המפתח. סיכום

אג'נדה ספציפית כולל  תוכןלכל פגישה  .'ציבורי וכד, מגזר פרטי ,מהאקדמיהנציגים הקבוצות יכללו 
 .אחרי החגיםאלה תתאם פגישות , מזכירת האיגוד, מיכל. הפגישה נכון שיהיה תוצרמראש מה  הגדרה

 
לפי שחולקו רבים עלו רעיונות וציינה כי  את עבודת הצוותהציגה  תמי -פעילויות האיגודצוות  .3

 מסלולים: 
  וגם מציע תחומים;  בכיוון זה הסקר תומך -הכשרה והעשרות מסלול 
  ;פלטפורמות להצפת דיבייטים ודיונים 
  מסלול תכנון ויצירה 
 

 . מיקום הפעילויות השונותר הוא למצוא מרצים שמוכנים להרצות ללא תשלום וגם שאלת גהאת
 

 דיון:
 לסייע בהבאת מרצים ללא תשלום התנדבה רינה.  
 ור קמינסקי יכולה לסייע בתחום החקיקהציין כי א ניר.  
 15-פורום ה. כמו כן מציעה שת"פ עם בוריותיכמו ספריות צ יםמרחבים ציבורילשקול הציעה  חנה 

 תחרות בין רשויות מקומיות ואפשר מתוך זה להוציא דברים ,עבודה בתחום שיתוף ציבור העשש
 .למפגש

 
 ובחינת מיקומים אפשריים: מסלול יצירות ויוצרים אתהציג  ניר
 דצמברמפגשים בלקיים צע ומ .שהסכימו לערוך ערב למתכנניםיוצרים ויוצרות  4-לעשתה פניה נ, 

 מרץ ויוני. 
 לפיכך ההערכה היא כי עלות מפגש כזה ערבים כאלה הם חלק מפרנסתם, כי ליוצרים לשלם  יש

 )כולל עלות מקום המפגש(.  1500-2000₪-כתהיה 
 :רשימת מקומות פוטנציאלים לפעילויות ערב של האיגוד 

o  איש.  13נר עד ייש להם חדרון סמ .לשתף פעולה ישמחובשיפוצים. נמצא  –בית ליבלינג
 תכנון ושימור.  ,עירוניות ,ישמחו לארח כל מה שקשור לעיר 2019החל מספטמבר 

o קיון וכדיפ עם סגל הפקולטה ללא עלות להוציא נ"אפשר בשת -ון חיפהטכני' . 
o לשעה לחדר. אם  ₪ 300 , מציעהמנהל ,עודד רביב ,ארגון למטרת רווח  -טכניון שרונה

 איש.  50-60-כיתת הגג בשרונה כמפגש אחד ללא עלות.  יהיה מפגש תחת הפקולטה אולי
o  הטכניון בונה אודיטוריום במגדלי עזריאלי עוד כחצי שנה יהיה זמין לנו. החדרים האלו

 .מאוד מבוקשים צריך לשריין כמה שיותר חודשים מראש
 מבקש להעביר רעיונות ליוצרים דוקומנטריים 
 

 דיון:
 לות השונות של האיגוד ראוי כי תהיה הנחה לחברי האיגוד. בפעי 
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 מקומות של עירית תל אביבאפשרויות למול מיכאל וולה תבדוק  תמי. 
 

 דיבייט המפגשי תרכז את  דניה:
  שנערךהמשך לבית דין לתכנון ובניה  .לקראת סוף אוקטובר תחילת נובמברייערך המפגש הראשון 

 האיגודושל פורום המתכננים הצעירים משותף רוע יבכנס בירושלים. א
 

  .בשנה 2אנו צריכים מישהו שיעזור עם הצעות לסיורים אטרקטיביים בארץ  :רחל
 

 :פ עם המועצה לבניה ירוקה בכנס העשור שלהם"תמציגה ש תמי
  ברישוםלחברינו הנחה.  
  יופץ כעתהאגודשל חברי  דקות 15קול קרא להגשת הצעות להרצאות ,.   
  אדריכל שמגיע כאורח שלהם שפעול באינדונזיה בנושא  ,פלוריאן הייזלמןאפשרות לערב עם הציעו

 הערב ז לסייע בריכומתנדבת חנה מורן  - 19.11-בדיור בר השגה ומבני ציבור לשימוש נוסף. 
 

 : סיכום
 הצוות יעשה את מגוון ההצעות לנושאים ומקומות ישוקלל ויחולק לפרישה לתכנית עבודה שנתית .

  ועד לאישור. ובחינת מגוון המקומות ויעביר המלצתו ל
  ,רינה תעזור בחיבור עם קולקר שמתכנן שםיקודם סיור ברואבי. 

 
 קריים: יאת מסלולי הפעילות העהציגה אורית  -צוות תקשורת .4

 מושון ואחת לרבעון יפורסם ניוזלטר בעל תכנים מגוונים שעברו בחינת יהניוזלטר ימשיך כש
 עמיתים. 

  .האתר והפייסבוק יגבו את התכנים הללו 
 צ. "בנוסף פעילות תקשורתית ופעילות יח 

 
 : דיון

  :להציג את מה שאנו פעילות האיגוד,  חשוב להכניס כמטרה גם לדברר לחברי האיגוד אתתמי
 .עושים

 
 סיכום: 

 הצוות ימשיך לגבש את אופן יצירת התכנים המקצועיים. 
 

 :  כנסעד כה בעניין ה הפעילות שנעשתאת ההציגה  רחל -צוות הכנס השנתי .5
 החיים מחוץ לתל אביב: הכנס נושא . 
  שהומלצה. ת שבעיקה באר ינסגור עם מפיקה, ככל הנראה מפבימים הקרובים 
 מרכז הנגב. העיר ובין העיר העתיקה, המשכן לאומניות בבאר שבע, יש התלבטות סיור ך ערנ

יש פוטנציאל . אולי במרכז הצעירים ,מקום למליאהיש קושי עם אבל  מהמתאי מאודהעתיקה 
עיריית באר שבע והמפיקה האפשרית נציג ורני . חללים מקבילים 10-באזור הפרינג' של באר שבע ל

 . סיור במטרה לסגור מקום עקרוני מקיימים
 

 דיון:
 .נערך דיון על מקומה של המליאה ונחיצותה 
 במסגרת הכנס מושב על מעמד המתכנן מציעה שרון 

 
 

 סיכום:
STD  עוד במהלך החגיםהכנס יפורסם על מקום ותאריך 
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  16.10.2018 -תתקיים ב הישיבה הבאה

 
הערה חשובה: ישיבות הועד הן חובה לכל חברי הועד. כל הפעילות מבוססת על הדיונים וההחלטות 
המתקבלות בישיבות אלה. אנחנו מבקשות מכל מי שלא יכול להשתתף בישיבה להודיע מראש למיכל על מנת 

 .למנוע אי נעימויות ופגיעה בתפקוד הועד
 
 

mailto:tamigav@gmail.com
mailto:krachel@post.bgu.ac.il
mailto:igudm1@gmail.com
http://www.aepi.org.il/

