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 13.7.21ישיבת ועד איגוד המתכננים סיכום 
 משתתפים:

תמי גבריאלי, רחל קטושבסקי, ערן רזין, טובי פנסטר, אור קמינסקי, רני מנדלבאום, יונתן רוזין, נורית אלפסי, 
 אורית נבו , לוזריונתן חדוה פיניש, 

 האיגוד ודיון לגבי אפשרויות עדכון ושדרוג המידע באתר: אתרדיווח אור קמינסקי לגבי מצב  .1

  חדש  עאירואורית תעביר לאור כל    החלטה:חשוב מאד לשמור על חדשות מעודכנות.   –חדשות

החדשות הישנות עוברות אורית הבהירה כי  אור תוודא שעמוד החדשות מעודכן. להעלאה לאתר. 

 ואור אורית באחריות. תסטוריה הארגוניילעמוד החדשות שמאגד את הה

  שלא חברים  גם  המתכנניםנכון להשאיר ברשימה של פנקס האם שאלה  ראו –פנקס המתכננים

 בחינת פנקס המתכננים כחלק מחשיבה כוללת בנושא .לדיון במסגרת  יעלההנושא  החלטה:שילמו. 

 ורחל תמי אחריות

  אור  החלטה: וידידותי למשתמש. אינטראקטיבי בנושא צריך להיות  הדף – תוכנית המנטורים כפתור

באתר גם דרך  תכנית המנטורים תוצג , התמיכה באתר. כמו כן מחברת   תעביר איפיון לאמיר שקד

  .באנרב בחן גם הצגת הנושאי" ותחדשות"

 כנס לפי הצורך. גם הו םאירועיהזה לצורך פרסום  בכפתוריש להשתמש  –כנס ולוח אירועים ר וכפת

יש להחליט אם להשאיר את לוח הארועים ולמלא אותו תוכן או להורידו. ישתנה בהתאם.  הכפתורשם 

  .ואוריתאור  אחריות

  יש לייצר ממשק בו המידע שעולה בניוזלטר ואילך  2019מ יש להעלות את הניוזלטרים  –ניוזלטר .

רועים יעלה באופן עצמאי ובולט באתר ויהיה קישור הדדי בין הניוזלטר והאתר. יכמו מכרזים וא

  .אור אחריות

  ניירות עמדה יכיל את הניוזלטר וכפתור זה : החלטה כיום לא קיים מידע. –מעולם התכנון כפתור

עלות לאתר. השנכתבים על ידי חברי האיגוד. אורית תעביר לאור ניירות עמדה מהשנה האחרונה ל

 . ואורית אור: ריותאח

  כנסים לריכוז המידע בדבר  נדרש מתנדב.תלאתר,  כפתור: יתווסף החלטה –כנסים מהעולם מידע על

 . 

 קודמות בנושא אפיון השיפורים באתר, לרבות העבודה שנעשתה עי לאור עבודות  יעבירו  ואורית  רני

   .ואורית רניאחריות . ויטלי, ההצעות של אבא של רני,וחומרים קודמים נוספים.

 סדר עדיפות לטיפול : 

  עמוד החדשות המעודכן.הממשק לניוזלטר וממשק לתכנית המנטורים, 

 נושא קידום הועד מאוד מודה לאור על התרתמותה ל 

 :הקרובים  םהאירועיחדוה על דיווח של .  2
  אור יהודה יוצגו הערים  29.7במפגש הקרוב, ב . מפגש של ערים קטנות ובינוניות –ערים  2סדרת בין

  .חדוה אחריותקורא לערים נוספות. עם קול קראת ספטמבר נצא שוב .לגבעת עדה -ובנימינה 

 תמי חדוה אחריותי ההפסקה של חגי ספטמבר. נבשבוע האחרון של אוגוסט לפ עאירו ש לקבוע י ,

 . ורחל

  החברתיים:נושאים לערבים בעקבות הקול הקורא לנושאים 

  לקחה על עצמה לארגן את הערב בנושא שבסופו יוכן גם נייר עמדה. חדוה תבדוק איך אמילי –דיור

 הנושא מתקדם

 תקבע שיחה עם אמילי כדי לשבץ ערבי : החלטה –קורא תכנון וחברה הקול יתרת הנושאים מתוך ה

בנושא נייר עמדה זום בנושאים החברתיים וכן לגבש ניירות עמדה, בהתאם למתווה עליו סוכם לרבות 

 ורחל, תמי, חדוה: אחריות נציגי ארגוני חברה במוסדות התכנון. 

  חדוהבאחריות יש לבחון כיצד לקדם נושא זה שהוצע על ידי אמילי.  –סקר תכני לימוד . 

  יונתן יעביר ההצעה לחדוה. סקר הרגלי תחבורהיונתן רוזין מציע ערב עיון בנושא . 

  לחודשים הבאים טנטטיבי םאירועיחדוה, תמי ורחל יכינו לקראת ישיבת הועד הבאה לוח . 
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 המתכנן  מעמד.  3

 צוותי העבודה:  3רחל ותמי מציגות את 
 בראשות טובי פנסטר -פנקס המתכננים 

 בראשות ערן רזין -הכשרה 

 בראשות נעמי כרמון -אתיקה 

ובו  ורחל לתמי הודעה לשלוח יש"ל. הנ העבודה קבוצות משלוש תלאח להתנדב מוזמנים הוועד חברי
 הקבוצה המועדפת לפעילות.

 

  ליפתא"ת לאזור למקבלפרסם מכרז  הכוונהעמדה בעניין  הבעתלגבי  פניה   .4    

 .בנושא זה עמדה  יביע האיגוד נכון כי דיון בסוגיה האם נערך 
  .ורחל תמי אחריותנשוב ונדון בשאלה זו. בסוף יולי  לאחר פרסום מהמכרז : החלטה

 
 של ארגון הגג של ארגוני הסביבה משפיעים  כנס  . 5

העצמת אזרחים ועידוד הציבור לקחת חלק בתכנון בדגש על  26.11ייערך ב: את הכנסהציגה אורית 
 . הלוקלי. הכנס יכלול כשעה של סדנאותבדגש על 

  את לעדכן יש. יוביל נושאים לסדנא שהאיגוד להציע מוזמנים עדוהו חברי
   .בהצעות אורית

 : מאגרי מתכננים ויועצים. 5
 וונים. קהינם מהיום ש מתכננים של הרשויות מאגרייונתן לוזר מציג     
       כאשר מובא לידיעת החברים  –במכרזיםמו בנושא המאגרים כלפעול  יש    החלטה:       
 רלוונטי לעבודת תכנון אשר מדיר מתכננים תעשה פניה על ידי עו"ד אשר כהנא    מאגר        
 לא תקודם פעולה משולבת לאיחוד המאגרים כפי לגורם המפעיל את המאגר.       
 שחשבנו   מלכתחילה.       

האיגוד לא מופיע ברשימת האיגודים שניתן לקבל החזר על דמי  – י המעסיק"החזר דמי חבר באיגוד ע. 6 
 .לפניה בנושאהאדם הרלוונטי  יעדכן לגבי יונתן  סוכם:הרשימה היא דינמית ומתעדכנת. החבר בהם. 

 .אחריות: יונתן, תמי ורחל
 פלטפורמה לתכנון בחברה הערבית. .7

מנווה שלום שמפעיל את פורום מתכננים שת"פ עם בי"ס לשלום התגבשות של  רני מנדלבאום מעדכנת על
בנושא פעילות משותפת לקידום פתרון סוגיות ויהודים ערבים ועם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי 

 עם גיבוש המתווה. בהמשך עידכון נוסף ינתן  תכנוניות בחברה הערבית. 
 ק ולניוזלטרולפייסב פינת הכר את החבר . . 8  

 ית מבקשת עזרה באיתור חברי איגוד משלמים שניתן יהיה לפנות אליהם לפינה. אור   
 לשלוח שמות רלוונטים.  מתבקשים חברי הועד        

 

 
 
 

 ,בברכה
 
 

 רחל קטושבסקי  תמי גבריאלי                                                                               
 יו"ר משותף של איגוד המתכננים בישראל                  יו"ר משותף של איגוד המתכננים בישראל
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