איגוד המתכננים בישראל
رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

סכום ישיבת ועד איגוד המתכננים מיום 20.6.17
נוכחים :עדנה לרמן יו"ר ,תמי גבריאלי ס/יו"ר ,ערן רזין ,איל פדר ,גידי ברסלר ,רני מנדלבאום
ועדת ביקורת :דני מורגנשטרן יו"ר  ,רינה דגני
התנצלו :נורית אלפסי ,רחל קטושבסקי ,אחישלום אלמוג
סכום עיקרי דברים:
 .1מושב האיגוד בכנס של המועצה לבניה ירוקה -חנה שלחה מבנה כללי מוצע למפגש שיתקיים כמושב
מיוחד בצהרי יום הכנס .עלתה השאלה האם חברי האיגוד המשתתפים במושב יהיו זכאים לכניסה ללא
תשלום או תשלום מופחת וכן האם ניתן להציג דוכן הרשמה לפנקס המתכננים ללא עלות.
סוכם :חנה תכין מבנה מפורט ותפיץ בין חברי הועד ותגדיר חמש שש שאלות מרכזיות כמצע לדיון.
כמו כן תציג את מבנה ההתקשרות עם המועצה והאיגוד.
אורית תפנה לקבל פרטים על המרצה ועבודותיו כרקע לדיון אפשרי ותעביר לחברים.
 .2קידום פנקס המתכננים -כיום מסיים מחזור מתכננים של כ 200-בוגרים בכל מוסדות הלימוד יש לקדם
את המודעות לפנקס בקרב אנשי אקדמיה וסטודנטים ,חשוב לפעול בקרב המרצים והבוגרים להפצת
פנקס המתכננים וחשיבותו .חשוב להציג את הפנקס בכנסים מקצועיים קרובים ביניהם :כנס
המהנדסים ,אדריכלי הנוף ,המועצה לבניה ירוקה  ,9.11המועצה לשימור אתרים  ,13.9אגודה ישראלית
לאקולוגיה  ,10.11האגודה הגיאוגרפית  17.12ונוספים.
סוכם :יש להפיץ לאוניברסיטאות מכתב המידע את הבוגרים על הפנקס והאיגוד יש לצאת עם תכנית
שווק וקידום הפנקס בהקדם על מנת שהיוזמה תתפוס תאוצה– אחריות אורית ונורית.
יש לקדם נוכחות בכנסים הנזכרים ונוספים– אחריות אורית
עיצוב חותמת חברות בפנקס -אורית תבקש הצעה מרוני אושר תקציב של עד .₪ 400
יש לקבוע מפגשים ראשונים עם כמה ממובילי תכנון ומכרזים במשרדים – ורד סלומון – משרד השכון,
אדית בר – משרד האוצר ,אורלי הראל ,עירית ת"א ,עופר גרידינגר עירית י-ם -אחריות נורית אורית
ועדנה.
 .3פגיעה במשכורות מתכנני ערים בחוזים אישיים ברשויות מקומיות -רני הציגה את המצב :יצא חוזר
מנכ"ל שהעניק אופציה לקבלת תוספת של  3000ש"ח במשכורת למהנדסים ולאדריכלים .לא ניתנה
אפשרות כזו למתכננים .רני דווחה כי העבירה את החומר לאשר כהנא לטיפול.
 .4סיור באתר ההקמה של הרכבת הקלה -הוצע ע'י עמליה רימלט -יש לבחון אפשרות
סוכם :גידי ברסלר בוחן את האפשרות עם עמליה ועם נ.ת.ע ויתאם מועד מוצע -ספטמבר.
 .5הכנס השנתי -נערך דווח קצר על מועד ומקום הכנס בירושלים ,אושר המיקום המוצע אולם לאור ריבוי
אירועים בירושלים ,תמי מטפלת בתאום עדין מועד מתאים סופי .הודגש כי יש חשיבות רבה ליציאה
בהודעה מוקדמת על התאריך.
ישיבת ועד האיגוד הבאה תתקיים ב 18.7.17 -בשעה  19.00במשרד לרמן אחרי פגישת ועדת הכנס בשעה
 ,17.30מיכל תשלח הודעה מיוחדת על שתי הפגישות.
רשמה :עדנה לרמן

מישיבות קודמות:
שתוף פעולה עם גלריה זהזהזה –תמי דווחה כי יש תוכנית פעולה שעדין לא מומשה.
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שדרוג אתר האינטרנט והמידעון – אורית דווחה שיש התקדמות  ,הצעות המבנה החדש והעיצוב הגרפי תוצגנה
לחברים לאחר שתהיה התקדמות משמעותית ושתגובשנה בצורה משביעת רצון .אחריות אורית ,אייל  ,מיכל,
עדנה .
סוכם :יש להמשיך ולעקוב אחר התקדמות.
קידום פנקס המתכננים  -יש לקדם את הכרה בפנקס וביכולת להציג מאגר בעלי מקצוע העונים לדרישות
למיודים והכשרה מתאימה ,ולהגיע למצב בו תנתן עדיפות במכרזים ובעבודות למתכננים הרשומים בפנקס.
תוכן רשימה של גופים ונותני עבודה בתכנון אשר יש להפגש עמם ו/או לשלוח חומרים והסבר על פנקס
המתכננים אחריות אורית.
חוברת האיגוד תכנון – נערך דיון באפשרויות השונות של הפקת החוברת .כל החברים הביעו הערכה רבה
לפועלו הנמשך של אלכס והדגישו את חשיבות המשך קיומו של הביטאון .נדונו אפשרויות שילובו באתר האיגוד
לאחר שידרוגו.
סוכם – אלכס אלכסנדר יוזמן לאחת מישיבות הועד הקרובות לדיון באפשרויות הפקתו וקידומו של הביטאון .
הכשרה מקצועית של עובדי לשכות התכנון – לאחרונה הפיץ מינהל התכנון פניה לגיוס עובדים למינהל התכנון
ולועדות המחוזיות .הפניה כוונה אל בוגרי תואר ראשון בגיאוגרפיה ללא הכשרה יעודית בנושאי 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.
לישיבות הבאות  -יש לדון על מעורבות האיגוד עם האקדמיה בנושא הכשרה מקצועית לעובדי מינהל התכנון
מועד ועיתוי האספה הכללית – הועלה נושא מועד כנוס האספה הכללית של האיגוד והבעייתיות בשילובו
במליאת הכנס השנתי
סוכם – ועדת הכנס תבחן האפשרויות השונות לקיום האספה
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