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 17.7.2016פרוטוקול ישיבת ועד  איגוד המתכננים מיום 
 

 גידי ברסלר, עדנה לרמן, ס/יו"ר  רחל קטושבסקי, ס/יו"ר תמי גבריאלי, ערן רזין, נורית אלפסי, יו"ר נוכחים: 
, דוברת רינה דגנייו"ר דני מורגנשטיין, ועדת ביקורת: , דלבאוםאיל פדר, נציגי הצעירים אחישלום אלמוג, רני מנ

 האיגוד אורית נבו.  
 

 סכום ועיקרי דברים: 
 

בא"י יפה.  עדנה סקרה את התקדמות הפעילות ואת  7.7.16-התקיים ערב חגיגי ב  -פנקס המתכננים .1
 .ערך לקידום ושווק הפנקסיהצורך לה

סוח הפניות נורית אלפסי ועדנה, הפצה יאחריות נ –תערכנה פניות להרשמה לפנקס המתכננים  סוכם:
 מיכל:

 2014רשם לפנקס מתוקף חברותם באיגוד עד סוף ייה לחברי האיגוד הזכאים להפנ 
  וחייבים להציג  2014מניה לחברי האיגוד שאינם רשומים בפנקס  כולל אלו שהתקבלו לאחר

 תעודות ולמלא פרטים
 פניה למתכננים שאינם חברי איגוד אולם עונים לתנאים הנדרשים לרישום בפנקס 

שקל יבהתאם לרישום המאגר חברי האיגוד, לגבי מתכננים שאינם חברי איגוד תהפניות לחברים תהינה 
 פניה דרך ערוצי קשר שונים כולל פניה לבוגרי אוניברסיטאות המלמדות תכנון ופניה פתוחה בעיתונות. 

עם הבשלת הפנקס והצטברות מאגר שמות ראוי תערכנה פניות למוסדות המעסיקים מתכננים 
ן על מנת לעודדם להשתמש במאגר השמות המופיע בפנקס. יש לקדם  את הכרה ומוציאים מכרזי תכנו

בפנקס וביכולת להציג מאגר בעלי מקצוע העונים לדרישות למיודים והכשרה מתאימה, ולהגיע למצב 
 עדיפות במכרזים ובעבודות למתכננים הרשומים בפנקס. נתןיבו ת

 
ננים ועבודת הועדה אשר בחנה את מסלולי בעקבות פתיחת פנקס המתכ - פניות ממוסדות אקדמאים .2

הלימוד השונים בהתאם לרשימת לימודי הליבה בתכנון כפי שהוגדרו ע"י ועדת לימודי הליבה, פנו 
ערן כלל בפנקס המתכננים.  יהראויים להמספר מוסדות נוספים בבקשה להכליל את בוגריהם ברשימת 

 רך דיון לגבי התגובה האפשרית של האיגוד.רזין סקר את פרטי הפניות  של כל אחד מהמוסדות. נע
ערן רזין יערוך  את התשובות  בכתב לכל אחד מהפונים  ובמידת הצורך תערך פגישה לברור  סוכם:

 אפשרויות לקידום ההרשמה בפנקס.
 

. 2017דווח על הסיור בחיפה לבחינת אתרים אפשריים לעריכת הכנס השנתי בתחילת  -הכנס השנתי .3
 והמגבלות באתרים שנבחנו.הוצגו האפשרויות 

 ר הראשי עדין לא שופץ.תקני נמל חיפה מאחר והמבנה ההאנגאין אפשרות לעריכת הכנס במ ר כיההוב
האפשרויות בהדר הכרמל הן מורכבות מאחר ומדובר על עריכת הכנס בשני אתרים התיאטרון העירוני 

נה המידעטק ]בנין הטכניון הישן[ ובמב ה העירונית הצמודה.י]תוך שימוש בחללים נוספים בשטח הספרי
כולל שימוש אפשרי בחללים נוספים באתר. עלו מספר הצעות נוספות אשר אף אחת מהן לא סיפקה 

 מענה מלא לדרישות.
ועדת הכנס תבדוק באופן מפורט יותר את האפשרויות במידעטק ובתיאטרון על מנת לקבל  סוכם:

 סכם את המיקום והתאריך.תמונה  ברורה יותר של האפשרויות באתר זה ות
 

תמי גבריאלי הציגה את המתווה של הפעילות בשיתוף עם גלריה  – ה לפעילות במהלך השנהומתו .4
 זהזהזה, אשר נשלח לחברים לפני הישיבה.  המתוה התקבל  בברכה על ידי החברים .

 על מספר מסלולי פעילות ואחריות קידום הפעילות:סוכם 
 אחריות קידום: תמי, רחל, עדנה, אחישלום. –רוני ערבי דיון בנושאים בתכנון עי 
  אחריות קידום: נדב אשר יכין קול קורא לקבלת הצעות .  -ערבי דיון בדילמות בנושאי תכנון 
  אחריות רני, רחל, גידי ברסלר –סיורים בנושאי תכנון  -שישי עירוני 
  אחריות קידום אייל –מפגשים על הבר 
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נערכה פניה לאיגוד להשתתף בהשתלמויות וסדנאות בנושא שימור  -השתתפות האיגוד בהשתלמויות .5
   .אשר תתקיימנה בעכו. מאחר וזו פניה אחת ויש כמה פניות מסוג זה נערך דיון עקרוני

עילויות מסוג זה כולל  הרצאות, השתלמויות וסדנאות במידעון פהאיגוד יהיה מוכן לפרסם  סוכם:
גון והפעלת סדנאות מסוג זה אלה במקרים בהם האיגוד מוצא רהאיגוד אינו משתתף פעיל באהשבועי. 

 לנכון לערוך אותם מטעם האיגוד.
 

עיצוב הגרפי אורית דווחה שיש התקדמות , הצעות המבנה החדש וה -שדרוג אתר האינטרנט והמידעון .6
משביעת רצון. אחריות  שתהיה התקדמות משמעותית ושתגובשנה בצורהלאחר  תוצגנה לחברים

 .ייל , מיכל, עדנהאורית, א
 

  13.9.16בתאריך בחודש אוגוסט לא תערך ישיבה, המפגש הבא הינו בספטמבר   -ישיבות הועד הקרובות .7
 מיכל תשלח לחברי הועד רשימת תאריכים למפגשים לכל השנה

 
 

 רשמה: עדנה לרמן
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