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 17.10.17ם ל ישיבת ועד  איגוד המתכננים מיופרוטוקו
 

 רני ,אייל פדרנורית אלפסי, תמי גבריאלי,  ס/יו"ררחל קטושבסקי,  ס/יו"רנוכחים: יו"ר  עדנה לרמן,  
  אורית נבומנדלבאום, 

 יו"ר דני מורגנשטייןועדת ביקורת: 
 ו: ערן רזין, אחישלום אלמוג, גידי ברסלרהתנצל

 
 סכום ועיקרי דברים: 

 
על מבנה הכנס, אישור המיקום, דוברים מרכזיים, גיוס , נמסר דווח ע"י חברי הועדה -הכנס השנתי .1

 פרסום.תורמים, מימון ו
 
 

 25.9-בנהל התכנון החדשה, יראשת מ ,רדלית זילבהתקיימה פגישה עם  -פנקס המתכנניםקידום  .2
תוף פעולה יהפגישה הייתה מוצלחת ביותר, הועלו רעיונות לשעדנה, נורית, אורית ודני.  –השתתפו

נהל התכנון. כמו כן סוכם על השתתפות מינהל התכנון בכנס כניות ופעולות מיויידוע המתכננים על ת
השנתי. דלית ציינה את נכונותה לתמוך בפנקס המתכננים ונייר מפורט נשלח אליה עם הסברים 

 ודר עם פעולות להמשך.והצעות פעולה. יצא סכום פגישה מס
 כון, בהשתתפות עדנה, נורית, אורית, דני .ימשרד הש– ורד סלומוןתקבענה פגישות עם 

 
כנית שווק וקידום הפנקס בהקדם על מנת שהיוזמה תתפוס תאוצה.  יש לצאת עם תיש לצאת עם 

להתחיל בשווק לגורמים ממשלתיים וגופים ציבוריים נוספים כגון עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות, 
 וגורמים נוספים, יש לקדם את המודעות לפנקס בקרב אנשי אקדמיה וסטודנטים,  

   .שונים עם כמה ממובילי תכנון ומכרזים במשרדיםכי יערכו מפגשים ראסוכם 
 כנית פעולה בהתאם.אורית תציע סכום ת

 
 : ]אחריות מיכל[ תקבענה פגישות בהקדם לקידום הפנקס ותמיכה בכנס המתכננים השנתי

 
 , דני מורגנשטרן ]רצוי בתל אביב[עדנהמשתתפים   - גלית כהן

 
 חשוב לקדם פגישות נוספות עם:

 
 קרן טרנר –משרד התחבורה 

 משרד האוצר,   –אדית בר 
 עירית ת"א,   אורלי הראל,

 ם ועוד.-עופר גרדינגר עירית י
 

 
אלכסנדר לגבי  פרופ' ארנסטך דיון בהשתתפות נער -פורמט פרסום והוצאה לאור של ביטאון האיגוד  .3

אפשרויות שונות להוצאה לאור של ביטאון האיגוד. כל חברי הועד הביעו את תמיכתם בהמשך הוצאתו 
ו לאור של הביטאון וציינו את חשיבותו לאיגוד. השאלה שנדונה הייתה האם להוציאו בפרינט פעם א

 וונת.קפעמיים בשנה או לעבור להוצאה מ
תהיה האחרונה כחוברת עצמאית בפרינט ויש להודיע על  2חוברת מס  14ההוצאה לאור של כרך  סוכם:

וון ועותק ישלח ללא תשלום לכל חברי קכך לכל החברים והמנויים. ההוצאות הבאות תהיינה באופן מ
האיגוד. כמו כן תהיה הפצה דרך האתר. תעוצב עטיפה חדשה לביטאון ]יש לקבל הצעות מרוני 

 מעצבת של האיגוד[ה
 טאון בעיצוב החדש.יבכנס השנתי תחולק למשתתפים חוברת הכנס בשילוב עם הב
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לאור מכתבו של חברנו פנחס כהנא אשר התייחס לאופן  -התייחסות פנחס כהנא -פעילות האיגוד .4

 פעילות האיגוד, הוזמן פנחס לישיבת הועד ונערך דיון מקיף וארוך בטענות וההצעות שהועלו בדיון.
נושא התכנון נמצא על סדר היום הציבורי ומקבל תשומת לב ומודעות גוברת  ההתייחסות: עיקרי

 בציבורים רבים. במסגרת זו קולו של האיגוד אינו נשמע מספיק ועולה השאלה מה המקום שלנו בשיח.
הסכימו כי יש מקום להרחבת הפעילות אולם ציינו את העובדה כי חוג הפעילים מאוד  חברי הוועד

צם, כולם תורמים מזמנם ומרצם ללא תמורה וכי קשה לגייס פעילים נוספים המוכנים לתרום מצומ
שר הוסבר לפעילות האיגוד. כמו כן עלה נושא ההתייחסות לנושאי תכנון או לתוכניות ספציפיות כא

תנו איגוד המייצג את כל חבריו אשר יש בהם כאלה התומכים בדעות שונות כבר מספר פעמים כי מהיו
האיגוד גיבש נוהל להבעת דעה תכנונית בשם האיגוד ואין הוא יכול להתערב אלא  ,לפעמים סותרותו

 בנושאים עקרוניים או בעלי חשיבות יוצאת דופן.
פורמטים ונושאים נוספים  ועד האיגוד תומך ביוזמות להרחבת הפעילות. פנחס כהנא יציע: וכםס

 .ועד האיגוד באחת הישיבות הקרובותושאים אלה ליגייס את השותפים המתאימים ויציג נו ,לפעילות
 

בשבועיים  גיע לכדי סיוםאורית דווחה שיש התקדמות ושהנושא י -שדרוג אתר האינטרנט והמידעון .5
 הבאים.

 
ויפורסם לחברים  17.11-יתקיים ב, ע"י נת"עתאריך הסיור נדחה  -סיור באתר ההקמה של הרכבת הקלה .6

 .בדיוור נפרד אחריות  גידי ברסלר
 
 
 
 :ישיבות קודמותמ
 

 עדנה הציגה את עיקרי הפעילות עד עתה – 100השתתפות האיגוד ביוזמת ישראל 
סוכם: חשוב להיות נוכח ולקחת חלק בקידום היוזמה. לאיגוד יש מה לומר וחשוב לנצל במה זו על מנת 

  להשפיע. מוצע לקדם שיח בין האירגונים על מנת לגבש תגובות משותפות וליצבור כוח השפעה.
 אחישלום ואייל פדר.  –מהאיגוד הבטיחו להקדיש מזמנם  –תכננים צעירים לשיח להכניס מיש חשיבות 

 
 

בשילובו והבעייתיות   הועלה נושא מועד כנוס האספה הכללית של האיגוד –מועד ועיתוי האספה הכללית 
 במליאת הכנס השנתי

  קיום האספההשונות לאפשרויות הועדת הכנס תבחן  –סוכם 
 

 תמי דווחה כי  יש תוכנית פעולה שעדין לא מומשה.–גלריה זהזהזה  שתוף פעולה עם
 

יש לקדם  את הכרה בפנקס וביכולת להציג מאגר בעלי מקצוע העונים לדרישות  -קידום פנקס המתכננים 
למיודים והכשרה מתאימה, ולהגיע למצב בו תנתן עדיפות במכרזים ובעבודות למתכננים הרשומים בפנקס. 

של גופים ונותני עבודה בתכנון אשר יש להפגש עמם ו/או לשלוח חומרים והסבר על פנקס תוכן רשימה 
 המתכננים  אחריות אורית.

 
לאחרונה הפיץ מינהל התכנון פניה לגיוס עובדים למינהל  – הכשרה מקצועית של עובדי לשכות התכנון

פיה ללא הכשרה יעודית בנושאי התכנון ולועדות המחוזיות. הפניה כוונה אל בוגרי תואר ראשון בגיאוגר
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. 
 

ועדת הכנס במשרד לרמן אחרי פגישת  19.00בשעה  14.11.2017 יום ג'ב  תתקיים ישיבת ועד האיגוד הבאה
 מיכל תשלח הודעה מיוחדת על שתי הפגישות 17.30 בשעה

 
 רשמה: עדנה לרמן
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