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 פעילויות האיגוד והאסיפה הכללית
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 בישראלמקצועי שחברים בו מרבית העוסקים בתכנון עירוני ואזורי איגוד •

 והאקדמיהציבורי , מהסקטור הפרטיחברים •

 שנה להיווסדו   50האיגוד חגג בשנה שעברה •

לפעול למען קידום  , האיגוד לייצג מבחינה מקצועית את ציבור המתכננים בישראלמטרת •

 התכנוןוכן לתרום להרחבת והפצת הידע המקצועי בתחום , המקצוע וחיזוק מעמדו

בהתאם לתקנון שאושר על ידי  " עמותה ללא מטרת רווח"והוא פועל כ" אמנת מתכננים"לאיגוד •

 העמותותהאסיפה הכללית ועל ידי רשם 

 

 סטודנטים -חברים 120 -חברים באיגוד ועוד כ 490 -כיום למעלה מרשומים •

      

 חדשיםחברים  51לאיגוד השנה הצטרפו •

 

 איגוד המתכננים  



 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 

4 

 12.6.15בראשון לציון " שישי עירוני"סיור 

 עדנה לרמן' מתכנן גידי ברסלר ואדר: ארגון סיורים

 



 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 

5 

 "מה צופה העתיד -שינויים במערכת התכנון"כנס  8.7.15  

 ,  בן גוריון' אונ, איגוד המתכננים בישראל, בשיתוף עם החברה להגנת הטבענערך 

 הטכניון וארגונים נוספים, תל אביב' אונ, העברית' האונ
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 מתאר בת ים ובני ברקתכניות  2.7.15

 "מתאר תכניות"סדרת ערבי עיון 

 זהזהזהמתכננת תמי גבריאלי בשיתוף גלריית : ארגון
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 מונוסון ורמת השרון -מתאר יהודתכניות  4.9.15

 "מתאר תכניות"סדרת ערבי עיון 

 זהזהזהמתכננת תמי גבריאלי בשיתוף גלריית : ארגון
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 תכניות מתאר נצרת עילית ומגדל העמק 5.11.15

 "מתאר תכניות"סדרת ערבי עיון 

 זהזהזהמתכננת תמי גבריאלי בשיתוף גלריית : ארגון
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 ואזורמתאר אור יהודה תכניות  13.1.16

 "מתאר תכניות"סדרת ערבי עיון 

 זהזהזהמתכננת תמי גבריאלי בשיתוף גלריית : ארגון
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האיגוד התערב במכרזים בהם תנאי סף למשרת   2015מרץ  -בחודשים ינואר

 :מידען תכנוני הדירו מתכנני ערים

 

 מכרז עיריית רחובות•

 מכרז עיריית רמת גן•

 מכרז עיריית בת ים•

 מכרז הועדה מקומית חבל אשר•

 

אחריו  , ל משרד הפנים"שלח האיגוד מכתב בנושא למנכ 2015בחודש אפריל 

יצאה הודעה כי משרד הפנים יורה לרשויות המקומיות לשנות את תנאי הסף  

 במשרות מידען כך שתהיינה פתוחות גם למתכנני ערים

 

 תכנוןמעורבות האיגוד במכרזי 
 עדנה לרמן' אדר, אשר כהנאומתכנן ד "עו: אחריות
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 היערותתכנית הטעונה התייעצות עם פקיד  -מכתב לשר הפנים
 ונקי-מתכנן גיא קב: אחריות

 ?טקסט
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האיגוד הגיש השגתו למועצה  

הארצית לגבי השינויים  

 38 א"בתמהמתוכננים 

 38 א"לתמא 3איגוד המתכננים לתיקון השגת 
 לרמןעדנה ' אדר, ד ומתכנן אשר כהנא"עו: אחריות
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הצעת חוק ממשלתית להקמת רשות ממלכתית  

להתחדשות עירונית נידונה בוועדה מיוחדת של  

 . הכנסת

הגיש , החשיבות הרבה בקידום הנושאלאור 

 .  האיגוד נייר עמדה לוועדה המיוחדת

מדגיש את החשיבות בשיתוף התושבים הנייר 

בחיזוק מעמדו של  , בהליכי התחדשות עירונית

בהוגנות בפריסה המרחבית של  , השלטון המקומי

בהיבטי מורשת וזהות  , פעולות ההתחדשות

המרחב  , מבני ציבור, תחזוקה לאורך זמן, מקומית

 .ועודהציבורי 

 בישיבות הועדה להתחדשות עירוניתנייר עמדה והשתתפות 
 ברסלרגידי , ונקי-גיא קב, תמי גבריאלי: אחריות
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 הפייסבוקלהזכיר את קבוצת  -אורית-טקסט 

 ציבור-דוברות ויחסי
 אורית נבו
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 "מה בתכנון"ידיעון אלקטרוני 
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 בטאון האיגוד

 ארנסט אלכסנדר' פרופ: עורך
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www.aepi.org.il 

 האיגודאתר האינטרנט של 

http://www.aepi.org.il/
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 ההרכב החדש של ועד האיגוד
 תפקיד שם

 ר"יו לרמןעדנה 

 ר"סגן יו קטושבסקירחל 

 ר"סגן יו תמי גבריאלי

 גזברית לבנה אלונים

 חבר ועד ערן רזין

 חבר ועד גידי ברסלר

 חברת ועד נורית אלפסי

 חבר ועד אלון ויינגרטן

 חבר ועד איל פדר

 מ חבר ועד צעיר"מ/ חבר ועד צעיר אחישלום אלמוג

 מ חבר ועד צעיר"מ/ חבר ועד צעיר רני מנדלבאום

  ועדת ביקורת דניאל מורגשטרן

  ועדת ביקורת חנה מורן

  ועדת ביקורת רינה דגני

 בית הדין רונית לוין שנור

 בית הדין יהונתן גולני

 בית הדין שיבלמוחמד 

:  אנו מודים לחברי הועד היוצא

 ונקי וברכה אור -גיא קב

ומברכים את חברי הועד  

 :החדשים

 , איל פדר, ויינגרטןאלון 

 אלמוג ורני מנדלבאום אחישלום
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 חות כספיים"אישור דו

 גזברית לבנה אלונים

 

 
נשלחו לחברים לפני האסיפה   2015 -2014לשנים ח המילולי "ח הכספי והדו"הדו

 הכללית

 

 הצעת החלטה

 .הופצו במייל לכל חברי האיגוד 2014-2015לשנים ח המילולי "ח הכספי והדו"הדו
לאסיפה הכללית  חות וממליצה "אישרה את הדוועדת הביקורת . לא התקבלו הערות

 .  חות"לאשר את הדו

 

 -הצבעה  -
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 חתימה מורשישינוי פרוטוקול 

 גזברית לבנה אלונים

 

 
 החתימה של האיגוד מורשיעקב שינוי הרכב חברי הועד יש לשנות את פרוטוקול 

 

 הצעת החלטה

  21.2.16 -החתימה של העמותה יהיו החל מה מורשי, הוחלט כי בהתאם לתקנון העמותה
, יחד עם חתימת הגזברית 007762313. ז.ת, לרמןעדנה , ר האיגוד"חתימת יו: כדלקמן

.  ז.תמר גבריאלי ת, ר האיגוד"וכן חתימת סגן יו 007198740. ז.ת, לבנה אלונים
יחייבו את , 0071987406. ז.ת, לבנה אלונים, יחד עם חתימת הגזברית 51977841

 .העמותה לכל דבר ועניין

 -הצבעה  -
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 אישור תקנון האיגוד
 

לאור ההכרה ההולכת וגוברת בשנים האחרונות בחשיבות תכנון עירוני ואזורי ברמה  
לאור הרצון לפתח ולקדם את מעמדם המקצועי של המתכננים בישראל  , מקצועית גבוהה

רואה ועד האיגוד לנכון לעדכן את תקנון האיגוד על מנת  , ובהסתמך על מטרות האיגוד
 .ליצור תואם בין ההכשרה והמיומנות המקצועית ולבין החברות באיגוד והמעמד המקצועי

  

כולל עדכון  , ל"שנשלח מראש לכל חברי האיגוד בדוא, התקנון המעודכן, בהתאם לכך
 :הנושאים הבאים

 "  חבר סטודנט"ו" חבר"מחודשת לתנאי הקבלה של הגדרה 1.
 (23.2.14 -שהתקיימה ב" אסיפה הכללית"כפי שכבר אושר ב)

 "   חבר עמית"מחודשת למעמד הגדרה 2.

 האיגודי "שינוהל ע" פנקס מתכננים"הקמת 3.

 ל  "הנהוספת הגדרות ומנגנונים למימוש 4.

מוצע , לאור הרצון לשלב בפעילות השוטפת של ועד האיגוד חברים צעירים, כ"כמו
 .ולשריין מקום אחד נוסף לחבר ועד צעירועד האיגוד להרחיב את 

 בשקפים הבאים מדוייקנוסח מפורט 

 הצעת החלטה

 .לכל חברי האיגודל "תקנון האיגוד הופץ בדוא
 האסיפה הכללית מאשרת את תקנון האיגוד. לא התקבלו הערות

 -הצבעה  -
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במסגרת הסמכויות   "האיגוד"יפעל , מטרותיולהגשמת     5סעיף 

פי כל הכללים  -פעולות אלה ייעשו  על. לעיל' שהוגדרו בפרק  ד

 :רווחוהחוקים החלים על תאגיד משפטי שאינו למטרות 

 

  "המתכננים"הכולל את רשימת  "פנקס מתכננים"הקמת . יא

 הישראלים
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 :יתקבל כל אדם שלגביו נתמלא לפחות אחד התנאים הבאים" האיגוד" "חבר"כ

בלימודי עיר ואזור או  " תואר אקדמי"לרבות , בתכנון ערים ואזורים" תואר  אקדמי"בעל 

בעל שם אחר  " תואר אקדמי"או ,  בגיאוגרפיה עם התמחות בתכנון עירוני" תואר אקדמי"

 .  במקצועות התכנון"  לימודי ליבה"כתואר הכולל " האיגוד"שהוכר על ידי  ועדת הקבלה של 

     

בעבודה מקצועית בתחום ( מצטברות)ראשון שעבד לפחות שלש שנים " תואר אקדמי"בעל 

,  תחבורתי, כלכלי, סביבתי, פיזי, תכנון כוללני: או האזורי בתחומים כגון/התכנון העירוני ו

 .  'וכומשפטי , חברתי

 .על המועמד יהיה להציג לוועדת הקבלה  פרוט לגבי עבודתו המקצועית

   

בעבודה מקצועית בתחום התכנון ( מצטברות)שני שעבד לפחות שנתיים " תואר אקדמי"בעל 

,  חברתי, תחבורתי, כלכלי, סביבתי, פיזי, תכנון כוללני: או האזורי בתחומים כגון/העירוני ו

 .  'וכומשפטי 

 על המועמד יהיה להציג לוועדת הקבלה פרוט לגבי עבודתו המקצועית

   

 "חבר"קבלת . 7
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 "חבר עמית"הענק מעמד . 8

  הענקת

 מעמד
חבר "

 "עמית

8

. 

    "האיגוד"ב  "עמית חבר"  מעמד להעניק "הארצי הוועד" בסמכות

    :הבאים התנאים מן אחד לפחות שיתקיים  ובתנאי

        

     ..ואזורים ערים תכנון בתחום העמית של ייחודית פעילות .א

ב    

. 

 .ואזורים ערים תכנון בתחום העמית של תפקידו

    .ואזורים ערים תכנון לתחום העמית של ייחודית תרומה .ג    

   . "האיגוד" למטרות ,העמית של , ייחודית קרבה או אהדה ,תרומה .ד    
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 "האיגוד"המועמד יגיש  בקשה לוועדת הקבלה  של תהליך הקבלה . 10

 .  בצירוף  מסמכים המעידים על השכלתו וניסיונו המקצועי

בצירוף  מסמכים   "האיגוד"המועמד יגיש  בקשה לוועדת הקבלה  של  א

 .  המעידים על השכלתו וניסיונו המקצועי

ועדת הקבלה   לדרוש  מהמועמד הגשת שמות ממליצים ומסמכים  בסמכות  .ב

 .          נוספים המעידים על השכלתו וניסיונו המקצועי

 .הוועדה חברי    של ברוב החלטתה את ותקבל בבקשה תדון הקבלה ועדת .ג

  כל השלמת מיום יום 90-מ יאוחר לא למועמד תשיב הקבלה ועדת .ד

 .הנדרשים המסמכים

 ".האיגוד"של " וועד הארצי"ועדת הקבלה תודיע על החלטתה ל .ה

רשאי לערער בפני ועדת הביקורת על נוהל   " האיגוד"מועמד לחברות ב .ו

 .הטיפול בבקשתו

 .'ו-'פי תהליך הקבלה המפורט לעיל בסעיפים א-חידוש חברות ייעשה על .  ז

יעשה בתנאי  , לאחר ביטול חברות עקב אי תשלום דמי חבר, חידוש חברות .ח

,  סטודנט יעבור. של תשלום דמי חבר  עבור השנה השוטפת והשנה שלפניה

 .  תהליך קבלה מחדש, בנוסף
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שביום בחירתו כחבר ועד  " חבר"צעיר הוא  "ועד ארצי"חבר . 20

 שנה 40טרם מלאו לו 

 

לפי נוהל  , ייבחרו אחת לשנתיים "האיגוד" חברי -בחירות22.

 :  הבחירות המפורט להלן

 

 "האיגוד"יושב ראש  .א

 "האיגוד"שני סגנים ליושב ראש  .ב

 .ג

 .ד

 "הוועד הארצי"חמישה חברי  

 צעיר" ועד ארצי"חבר 

 גזבר .ה

 ביקורת ועדת ..ו

 בית דין .ז
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 ועדת לימודי ליבה. 40

 

במטרה   "לימודי ליבה"להקים ועדת  "הוועד הארצי"בסמכות . א

"  חבר"כהנדרשים ממועמד להתקבל  "לימודי הליבה"להגדיר מהם 

 ".האיגוד" "חבר"כלצורך קבלתו  "האיגוד"
לימודי  "תעדכן מעת לעת את רשימת  "לימודי הליבה"ועדת . ב

           ".הליבה
מי  , להחליט כמה חברים יהיו בוועדה "הוועד הארצי"בסמכות . ג

 .  מתי תתכנס ולאורך איזה פרק זמן תפעל הוועדה, . יהיו חבריה
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 פנקס המתכננים. 47

 

של   "ארציה  הוועד"י "י ועדה שתמונה ע"שינוהל ע "פנקס מתכננים"יקיים  "האיגוד"

 ".האיגוד"
במדינת ישראל בכפוף לעמידה   "המתכננים"יהיה פתוח לכלל  "פנקס המתכננים"ב הרישום 

 :      באחד מהתנאים המפורטים להלן
ל שהוכר על ידי  ועדת  "שני ממוסד להשכלה גבוהה בישראל או בחו "תואר  אקדמי"בעל . 1

 .    במקצועות התכנון  "לימודי ליבה"כתואר הכולל  "האיגוד"הקבלה של 
מוכח של שבע שנים לפחות   נסיוןוהוא בעל  2000מי שסיים לימודיו האקדמיים לפני שנת .  2

 .  בתחום תכנון ערים ואזורים
חבר  "למעט חברים במעמד  "האיגוד" "חבר"הרשומים במעמד  "האיגוד"כל חברי . 3

 31.12.2014נכון ליום  -"חבר עמית"או במעמד  " סטודנט
  

 .  יהיה כללי ולא יפרט התמחויות "פנקס המתכננים"הרישום ב
  שליהיה גלוי לציבור הרחב ויפורסם באתר האינטרנט של  "פנקס המתכננים"הרישום ב

 ".האיגוד"
יהיו פטורים מתשלום   "האיגוד"חברי . יהיה כרוך בתשלום שנתי" פנקס המתכננים"ב הרישום

 ..התשלום השנתי
 .יחליט מה יהיה גובהו של התשלום השנתי" האיגוד" של" הוועד הארצי"
-"המתכננים פנקס"לאו מתכנן שלא שילמו את דמי החבר או דמי הרישום   "חבר האיגוד"

 .  יגרעו מהרישום בפנקס


