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25.7.13  

        9.7.20139.7.20139.7.20139.7.2013סכום פגישת ועד איגוד המתכננים מיום סכום פגישת ועד איגוד המתכננים מיום סכום פגישת ועד איגוד המתכננים מיום סכום פגישת ועד איגוד המתכננים מיום 

  
  :משתתפים

  .נילי שחורי, ברכה אור, גבריאלי תמי, דודי גלור, ערן רזין, ר"יו/ונקי ס -גיא קב, ר"עדנה לרמן יו
  פנינה פלאוט, נורית אלפסי: הצטרפו נציגי האוניברסיטאות

  
  עדנה לרמן: כתבה

  
  ::::עיקרי הדיון והסכומיםעיקרי הדיון והסכומיםעיקרי הדיון והסכומיםעיקרי הדיון והסכומים

  

לאור הצעת החברים  ליצור נגישות רבה יותר לתכני הידיעון השבועי סוכם כי בגוף  - האיגודהאיגודהאיגודהאיגודידיעון ידיעון ידיעון ידיעון  .1
 .המייל אליו מצורף המידעון יופיע תוכן העינינים תוך הדגשת נושאים בעלי חשיבות

 

. גיא הציג את הסכמתה של שולמית דוטן לכהן כראש ועדת קבלת חברים לאיגוד -ועדת קבלת חבריםועדת קבלת חבריםועדת קבלת חבריםועדת קבלת חברים .2
 .פה אחדהמינוי אושר 

  

ימים בנושא שכון ציבורי  5לאור הצעתה של ברכה אור לקיים סיור מקצועי  של  -לללל""""סיור מקצועי בחוסיור מקצועי בחוסיור מקצועי בחוסיור מקצועי בחו .3
הכוונה לקיים את הסיור בתחילת נובמבר . באיטליה  סוכם לבדוק את ההענות של חברי האיגוד ליוזמה

יציג את הנושא לפני האיגוד יוציא קול קורא ש.  לאור ירידת עלויות הטיסות והארוח במועדים אלה
האפשריות על  יבדק נושא העלויות וההנחות, במידה ותהיה הענות מספקת]. באחריות ברכה[החברים 
הכוונה היא לארגן סיור במחיר עלות  והמחיר יהיה לכסוי עלויות ישירות . מזכירת האיגוד, ידי מיכל

 .ללא רווח
  

 .עליו בישיבת הועד הבאה דודי החל לקדם את בחינת הנושא וידווח -ביטוח מקצועיביטוח מקצועיביטוח מקצועיביטוח מקצועי .4
  

ח על ידי ועדת ביקורת ובעקבות כך האיגוד אינו מסוגל "עד היום לא הועבר דו -ח ועדת ביקורתח ועדת ביקורתח ועדת ביקורתח ועדת ביקורת""""דודודודו .5
ח "הועד פונה פעם נוספת לחברי ועדת הביקורת על מנת שיעבירו את הדו. לקבל אישור לניהול תקין
 .הנדרש בהקדם האפשרי

  

הועד מסמיך את גיזברית האיגוד לבנה אלונים לקבל יעוץ  הוחלט כי - ניהול השקעות כספי האיגודניהול השקעות כספי האיגודניהול השקעות כספי האיגודניהול השקעות כספי האיגוד .6
 .בנושא השקעות מהבנק

  

 -השתתפות חברים בפעילות שוטפת והתיחסות לנושאים שעל הפרק בהם נדרשת תגובת האיגודהשתתפות חברים בפעילות שוטפת והתיחסות לנושאים שעל הפרק בהם נדרשת תגובת האיגודהשתתפות חברים בפעילות שוטפת והתיחסות לנושאים שעל הפרק בהם נדרשת תגובת האיגודהשתתפות חברים בפעילות שוטפת והתיחסות לנושאים שעל הפרק בהם נדרשת תגובת האיגוד .7
להשתתפות במפגשים לנושאים ולניסוח , הוחלט כי האיגוד יוציא קול קורא לחברים לקבלת התייחסות

 . בהתאם להתעוררות נושאים הדורשים את מעורבות האיגוד. תגובה בשם האיגוד
  

העוברת  35א "במסגרת במת השיח של האיגוד הועלתה החשיבות של הצגת תמ -35353535 אאאא""""ערב עיון תמערב עיון תמערב עיון תמערב עיון תמ .8
עם יתאפשר מוצע לקיים שילוב  .לחברי האיגוד וקיום דיון, עדכון בימים אלה ומוצגת בפורומים שונים

כמו כן מוצע . במשותף למשרד הפנים לקיום ההצגה והדיוןנות מהנדסי ערים ולפ כוחות עם אירגון
 .עדנה לרמן -אחריות לקידום. גון אדריכלי הנוףלשתף גם את איר

  

נושא לערב עיון   - ןןןןוווותפקידו של משרד הבטחון כמוביל תכנתפקידו של משרד הבטחון כמוביל תכנתפקידו של משרד הבטחון כמוביל תכנתפקידו של משרד הבטחון כמוביל תכנ" " " " מי מתכנן את המדינהמי מתכנן את המדינהמי מתכנן את המדינהמי מתכנן את המדינה""""    ----במת שיחבמת שיחבמת שיחבמת שיח .9
 .ר נובמברתאריך משוע. במסגרת במת שיח נילי שחורי תציג הצעה לקיום דיון 
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, ערן ועדנה מסרו דווח מפורט על הדיון שהתקיים בתחילת החודש -שולחן עגול עם נציגי האקדמיהשולחן עגול עם נציגי האקדמיהשולחן עגול עם נציגי האקדמיהשולחן עגול עם נציגי האקדמיה .10
נציגי האקדמיה בו יהיו חברים נציגים מכל אחת  ים שעלו בדיון וההחלטה להקמת ועדעיקרי הנושא

על יחד עם איגוד עד יהיה גוף הפוהו. מהאוניברסיטאות בהן מתקיימים לימודי תכנון עירוני ואזורי
המתכננים לקידום ההכרה המקצוע התכנון ומעמד המתכננים וכשותף לדיון בנושאים תכנוניים בעלי 

 .חשיבות ציבורית גבוהה
  : בדיון הועלתה המלצה לקדם שני נושאים       

 . הגדרת מחודשת של מי הם החברים באיגוד בהתאם לאמות מידה ברורות  .א

 .ככלי עזר לרישום עצמי חידוש הרישום בפנקס המתכננים  .ב

 

פ סכום ראשוני של עבודת הועדה שדנה "נילי שחורי הציגה  בע -אמות מידה לקבלת חברים לאיגודאמות מידה לקבלת חברים לאיגודאמות מידה לקבלת חברים לאיגודאמות מידה לקבלת חברים לאיגוד .11
 : העקרונות שמציעה הועדה. בנושא

 הרחבת יכולת קבלת חברים לאיגוד על בסיס הגמשת הקריטריונים לקבלת חברים  .א

 "]מסמך שטרן"מת לעו[קבלה לאיגוד על בסיס של לימודי ליבה מצומצמים   .ב

הוסק בתחומים  -חבר עמית  , העומד בדרישה ללימודי ליבה –חבר מתכנן : הגדרת שני סוגי חברים  .ג
 .קרובים אולם אינו בעל הכשרה כמתכנן

 ]ללא צורך בהמלצה[קבלת חברים על בסיס של אישור לימודים   .ד

 .קידום פנקס המתכננים   .ה
               

  : הסתייגויותהתקיים דיון בהצעות והעלו כמה 
התכנון ולהכרה  הנדרשים למקצוע יכולה להחליט מהם לימודי הליבה  רק האקדמיה -פנינה פלאוט

. ום כמכשיר מתכננים הוא הטכניוןהמוכר היהמקום היחידי . ן מבחינת האקדמיהבעומד בהם כמתכנ
דרים על ידי בפנקס המתכננים ירשם מי שמוגדר כמתכנן בהתאם לעמידה בלימודי ליבה המוג: הצעתה

 .ג אלא בהתאם להכרה של האוניברסיטאות"רישום זה יהיה לא רק בהתאם להכרת המל. האקדמיה
  ]קורסים 4לא רק [בלימודי הליבה 

  
 ,לאור הערותיה של  רחל קטושבסקי שהינה ראש הועדה לגיבוש המלצות לקבלת חברים לאיגוד

ראש ועד נוסח כתוב ומאושר על ידי י הולאור העובדה שלא עמד בפנ ,והסתיגותה מסכום הישיבה
  .הועד יחכה להצגת ההמלצות בכתב בישיבה הקרובה. לא יפורטו בסכום זה ההמלצות, הועדה

  
   

  : החלטות           
  

העדכון יערך על ידי האקדמיה . מסמך לימודי הליבה יעודכן וישמש בסיס להגדרת מי הוא מתכנן  .א
 .בהשתתפות איגוד המתכננים

 .פנקס המתכננים בהתאם להחלטות על הגדרת מי הוא מתכנןדש יעודכן ויחו  .ב

הגדרת תנאי קבלת חברים ועמיתים לאיגוד תורחב בהתאם לבחינה מחודשת של ההגדרה והתנאים   .ג
 ].לאחר השלמה עבודת הועדה ואישור המלצותיה[לחברות האיגוד 

על הקמת ועדה הוחלט והגדרת מיהו מתכנן  לצורך בחינה מחודשת של מסמך לימודי הליבה   .ד
  חבר ועד                -ר הועדה ערן רזין"יו. שבה חברים נציגי האקדמיה ואיגוד המתכננים משותפת  

  נציגת          -פנינה פלאוט, בן גוריון' אוננציגת  -אלפסינורית , העברית 'האונ האיגוד ונציג                
  דודי , עדנה לרמן: חברי האיגוד ,מכין מסמך לימודי ליבה  -אלי שטרן, הטכניון                

  .רחל קטושבסקי, נילי שחורי, נקיו -גיא קב, גלור                
  

  יופץ לחברים וישמש בסיס לבחינת לימודי הליבה הנדרשים להכרה" מסמך שטרן" .ה           
  .ן ערים ואזוריםבעומדים בהגדרה של מתכנ               

  
  : הינן לאחר עיון בסכום הישיבה שעלו בישיבה ומהערות החברים דגשיםהתובנות וה
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  : תעסוק במכלול הנושאים במשולב ועדה בראשות ערן רזיןה

 

האקדמים  התייחסות לכל המוסדות עדכון מסמך לימודי הליבה המגדירים מי הוא מתכנן תוך . א
  .בתכנון שמתקיימים בהם לימודים הקשורים

  מהם הכשורים הנדרשים  להרשמה בפנקס המתכננים . ב
  . מהן הדרישות לקבלת חברים לאיגוד. ג
  

  ] צריך לקבל מסמך המלצות מסכם[ייחס להמלצות ועדת קבלת חברים בראשות רחל תת הועדה 
אולם , ועד האיגוד על מנת לאפשר שיח משותף ומפרהחברים אנשי האוניברסיטאות וחברי בועדה 

ההחלטה על קבלת חברים לאיגוד  .החלטה על הגדרת לימודי הליבה היא של האוניברסיטאות בלבדה
  .היא של חברי האיגוד בלבד

והמעונינים המלמדים לימודי תכנון  מוסדות האקדמאים מודי הליבה הינו מסמך פנימי ביןמסמך לי
ו נשען על הכרה ואינ, לתואר מתכנן ף סל לימודים המכשיר את בוגריהםבמשותלהגדיר לעצמם 

 .]על מנת לאפשר גמישות והכלה רחבה יותר של ההכרה בלימודי תכנון נדרשים[ ג"פורמלית של המל
המתכננים אין ואף לא רצוי ליצור קשר מחייב בין פנקס : בהתאם להערות שהתקבלו יש להדגיש כי

כל . ות של האיגוד בלבדמדיניות קבלת חברים לאיגוד הינה בתחום ההחלט. לבין קבלת חברים לאיגוד
  .תובא להצבעה באספת חברי האיגוד, במידה והיא משנה נוהל קיים, החלטה שתתקבל בנושא

  
  

הנושא יעלה לדיון הנושא יעלה לדיון הנושא יעלה לדיון הנושא יעלה לדיון     ,,,,לאיגודלאיגודלאיגודלאיגוד    בקבלת חבריםבקבלת חבריםבקבלת חבריםבקבלת חברים    בסעיפים שדנובסעיפים שדנובסעיפים שדנובסעיפים שדנושהתקבלו לסכום הדיון שהתקבלו לסכום הדיון שהתקבלו לסכום הדיון שהתקבלו לסכום הדיון התגובות התגובות התגובות התגובות לאור לאור לאור לאור 
        ....דהדהדהדהראש הועראש הועראש הועראש הוע    לאחר הצגה מסודרת של המלצות ועדת קבלת חברים בנוכחות רחל קטושבסקילאחר הצגה מסודרת של המלצות ועדת קבלת חברים בנוכחות רחל קטושבסקילאחר הצגה מסודרת של המלצות ועדת קבלת חברים בנוכחות רחל קטושבסקילאחר הצגה מסודרת של המלצות ועדת קבלת חברים בנוכחות רחל קטושבסקי

 


