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 3.11.2016 פרוטוקול ישיבת ועד  איגוד המתכננים מיום
 

גידי  ,ערן רזין, אייל פדרנורית אלפסי, תמי גבריאלי, ס/יו"ר יו"ר  עדנה לרמן, ס/יו"ר  רחל קטושבסקי, נוכחים: 
, אלונים גזברית: לבנה  חנה מורןן, ריו"ר דני מורגנשטועדת ביקורת:     לבאוםרני מנ, אלמוג ברסלר, אחישלום

  אורח: שמאי אסיף  דוברת האיגוד אורית נבו.
  רינה דגני התנצלו:

 
 סכום ועיקרי דברים: 

 
בהרחבת הועלה הצורך חברים לפנקס.  86 -נורית דווחה כי עד היום נרשמו -פנקס המתכנניםקידום  .1

 ובשווקו. פנקסמעגל הנרשמים ל
פסי ההרשמה דף רישום בפנקס. כנ"ל ברישום לחברות באיגוד ובהרשמה לכנס האיגוד יצורף לט סוכם:
 . 2017לשנת 

 במידעון האיגוד תופיע פניה חוזרת להרשמה לפנקס המתכננים עם הפניה לטפסים הנדרשים.
 תתוכננה פגישות לשווק הפנקס עם גורמים מרכזיים העוסקים בתכנון, חשוב לקראת הכנס להרחיב 

ורית יחד עם א , מספר הנרשמים ושווק הפנקס בכנס.על היקף הפעילות מספר הנרשמים ולהודיעאת 
 .כנית לפרסום ושווק הפנקסנורית ועדנה תגשנה ת

 
 2017גם לשנת   2016ועד האיגוד החליט לאשר  את תעריפי שנת  -2017קביעת גובה דמי חבר לשנת  .2

 
אחר דיון בו הוצגו הערכות למימון הכנס הוחלט כי תעריפי ל - קביעת תעריפי השתתפות בכנס השנתי .3

. הודגש כי תעריפים אלה אינם כוללים ארוחת ההשתתפות בכנס יהיו זהים לאלו של שנה קודמת
 צהרים.

 
 2048 -"בדרך לרגון הכנס השנתי שיערך בהדר חיפה בשם דווח לחברים על התקדמות א -הכנס השנתי .4

כנית הכנס, הדגשים העיקריים ואת עיקרי כנס תציג בפגישה הבאה את תועדת ה  בין תכנון לכאוס" –
 ההתארגנות ושתופי הפעולה עם גורמים נוספים.

 
עדנה   -"100"ישראל   הצעה לשת"פ של האוניברסיטאות והאיגוד בקידום יוזמה לתכונית ארצית .5

שנים והמקודמת עתה. הציגה את המגעים לקידום היוזמה לתכנון ארוך טווח שהחלה כבר לפני כארבע 
 כנית לטווח ארוך בישראל ואת עיקרי היוזמה לקידום תכנון חוץ ממסדישמאי הציג את  העדרה של ת

 זו תחבורנה יחדיו האוניברסיטאות העוסקות בתכנון ואיגוד המתכננים. ביוזמה . 2048לשנת  של ישראל
את היוזמה במליאת כנס האיגוד  הכוונה היא להשיקהועד אישר את קידום היוזמה המשותפת,  סוכם:

עדנה לרמן, נורית אלפסי וערן רזין החברים עד האיגוד שותפים ליוזמה ובו העוסק בנושאים אלה.
 עדה המארגנת. עם התקדמות שתופי הפעולה  תוצג הפעילות בפני חברי הועד.ובו

 
מבנה האתר אורית הציגה את ההתקדמות עד כה, נדרשת פגישת סכום להחלטה על  -אתר האיגוד .6

עדנה. יש לקדם את שדרוג האתר והמידעון בהקדם על מנת שיציג את  ,אייל ת,: אורייותחרועיצובו. א
 פניו החדשות כבר לקראת הכנס השנתי.

 
י על אורית הציגה את הרעיון לנייר עמדה של האיגוד בנושא תפקיד האחרא -קידום יח"צ ופרסום .7

 הצורך בתוכנית לקידום יח"צ לאיגוד ולכנס האיגוד.התכנון במינהל התכנון.  על 
כי אייל יכין נייר ראשוני להעברת לנורית ועדנה ולאחר עריכתו יועבר הנייר לחברי הועד  -סוכם
 פעולה לקידום פנקס המתכננים, לפרסום  הכנס השנתי וליח"צ לאיגוד. כניתאורית תכין תחסות. ילהתי

 
עדת הכנס מתמנים ע"י והובהר כי לועדת הכנס ובעקבות הצעות למינוי חברים נוספים לו -ועדת הכנס .8

רגון הכנס ובמידת הצורך עד. כמו כן יש נציגות למוסד האקדמי השותף לאוועד האיגוד חברים מהו
רגון לא]אף אילו שאינם חברי איגוד[  ארחת.  ניתן ורצוי לצרף חברים ומתנדביםין נציג העיר המיוהענ

 נושא או מושב או פעילות מוצעת.
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וכי  הקשר עם מנהל הגלריהנותק בתקופה האחרונה תמי דווחה כי   -ערבי עיון בשתוף גלריה זהזהזה .9
 ריה.יש לעשות מאמצים על מנת לחדש את הקשר ואת הפעילות המתוכננת בגל

 
ויתמקד בנמל אשדוד ובעורף העירוני  3.12 -גידי דווח על מפגש יום שישי אשר יתקיים ב– שישי עירוני .10

גידי ברסלר רגון ופרסום: כנית מלאה . אחריות אנמלים ומיכל טוכלר. גידי יעביר תתוף עם רשות היבש
 ומיכל

 
    7.2.17  10.1.17   13.12.16בתאריכים:  תקיימנהת  ות ועד האיגוד הבאותישיב

 
 
 רשמה :  עדנה לרמן 

 
 תזכורת מישיבת הועד הקודמת:

 
 קידום פנקס המתכננים 

הרישום יהיה דרך דף משודרג של אתר האיגוד   –להרשמה לפנקס המתכננים נוספות תערכנה פניות  סוכם:
קידום שדרוג דף הרישום ע"י  נורית אלפסי ועדנה,אחריות נסוח הפניות אשר יקודם בנפרד מכל שדרוג האתר.  

 מיכלאורית ו
 :באחריות מיכלתערכנה פניות חוזרות 

  2014פניה לחברי האיגוד הזכאים להרשם לפנקס מתוקף חברותם באיגוד עד סוף 
 וחייבים להציג תעודות  2014ניה לחברי האיגוד שאינם רשומים בפנקס  כולל אלו שהתקבלו לאחר פ

 ולמלא פרטים
 יש להחליט איך  – נם חברי איגוד אולם עונים לתנאים הנדרשים לרישום בפנקספניה למתכננים שאי

 מאתרים חברים אלה ואיך פונים אליהם.
  אחריות אורית –העמדת עמדת רישום לפנקס וחלוקת דפח מידע  –נוכחות בכנסים 
 

 אחריות אורית. –יהיה באמצעים דיגיטלים הפיסבוק ואפשרויות נוספות  – שווק הפנקס
יש לנצל היכרויות אישיות על מנת להגיע למתכננים שאינם  –שווק ע"י פניות ישירות של החברים באיגוד 

 חברים באיגוד.
יש לקדם  את הכרה בפנקס וביכולת להציג מאגר בעלי מקצוע העונים לדרישות למיודים והכשרה מתאימה, 

 ים בפנקס.ולהגיע למצב בו תנתן עדיפות במכרזים ובעבודות למתכננים הרשומ
תוכן רשימה של גופים ונותני עבודה בתכנון אשר יש להפגש עמם ו/או לשלוח חומרים והסבר על פנקס 

 אחריות אורית.המתכננים  
 

לאחרונה הפיץ מינהל התכנון פניה לגיוס עובדים למינהל התכנון  – הכשרה מקצועית של עובדי לשכות התכנון
נערך  ללא הכשרה יעודית בנושאי תכנון.  הרי תואר ראשון בגיאוגרפיולועדות המחוזיות. הפניה כוונה אל בוג

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. 

תוקם ועדה אד הוק לצורך קידום מעמד המתכננים ברשויות   בהשתתפות נציגי אקדמיה      המלמדים  סוכם:
 .טכניון, העברית, בן גוריון ונציג האיגוד –תכנון  ממוסדות התכנון 

ממינהל התכנון על מנת לברר תנאי מכרזים ועם גורמים נוספים במידת הצורך   אחריות  אדיתתערך פגישה עם 
 נורית ועדנהקידום: 

 
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.

 באפשרויות הפקתו וקידומו של הביטאון .יוזמן לדיון בהמשך דיון  אלכס אלכסנדר –סוכם 
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בעקבות פתיחת פנקס המתכננים ועבודת הועדה אשר בחנה את מסלולי הלימוד  -  פניות ממוסדות אקדמאים
השונים בהתאם לרשימת לימודי הליבה בתכנון כפי שהוגדרו ע"י ועדת לימודי הליבה, פנו מספר מוסדות 

ת הראויים להכלל בפנקס המתכננים.   ערן רזין סקר את פרטי נוספים בבקשה להכליל את בוגריהם ברשימ
 הפניות  של כל אחד מהמוסדות. נערך דיון לגבי התגובה האפשרית של האיגוד.

את התשובות  בכתב לכל אחד מהפונים  ובמידת הצורך תערך פגישה לברור אפשרויות   :.  ערן רזין יערוךסוכם
 יעלה לדיון בישיבה הבאהל ערן מהישיבה ]נמצא בחו"ל[ נושא זה לאור העדרותו ש לקידום ההרשמה בפנקס.

 
 

 רשמה: עדנה לרמן
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