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 10.8.21מתכננים ה  סיכום ישיבת ועד איגוד 

 

 

 משתתפים:  

 
נורית  , יונתן רוזין, חנה מורן,   פלינט רני מנדלבאום, טובי פנסטר, שלומית  ערן רזין, תמי גבריאלי, רחל קטושבסקי,  

 ורית נבו  איונתן לוזר,  אלפסי, 

 אורח: דודי גלור 

 

 

 גיוס המונים   .1

הכרוכות במאבק המשפטי בעניין משרות למתכננים בעירית ירושלים  הכספיות    ההוצאות    בשל   -דיווח תמי ורחל  

 המונים.  נצא להליך של גיוס , ומשפט קיימרי  

 ככל הנראה בין ראש השנה ליום כיפור. הסבר לגבי ההליך יינתן בהמשך.  , ייקבע בקרובהמועד לגיוס 

 סוכם:  

 .  עיצוב ההודעות באחריות שולי

 .  ל חברת "משולם" באחריות סיגל יצירת מערכת הסליקה ש 

 . בת ההודעות למייל, ווטסאפ ופייסבוק באחריות אורית, טובי, תמי ורחליכת

 הוועד.  להתנדבות חברי   נשמח 

 

 (.  35שינוי צפיפות מדרשת בתכניות )תיקון לתמ"א עמדת האיגוד בעניין  .2
 

בוולנת"ע  נה  נדו הצעת מנהל התכנון. 1, טבלה 35תמ"א ב  מוביל תהליך של שינוי הצפיפות הקבועה מנהל התכנון 

ובא לאישור המועצה הארצית. איגוד המתכננים הוזמן להעיר על הצעת הצפיפות של מנהל התכנון. דודי גלור  תו

עשתה כבר על ידי דודי בדיון  התנדב להכין את עמדת איגוד המתכננים ולהציגה במועצה הארצית )הצגה ראשונית נ 

 בוולנת"ע(.  

 הוצגה על ידי דודי הצעת מנהל התכנון וההערות שריכז בנושא זה.  

 . נערך דיון

    :סוכם

 מקוצרת.  טיוטה לוועדיעביר  ו דודי ירכז את ההערות שעלו מהדיון 

 

   באדריכלות ותכנון האיכות  מפורום דיווח  .3
 
 האחרונה בה השתתף כנציג האיגוד. על הישיבה דיווח בקצרה יונתן לוזר 
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 בנית מאגר המתכננים  .4

 עדיין לא התקדם   כי הצוות ל  עדכן יותן לוזר  

 

 ערבי עיון   .5

בנושאים שהוצעו כמענה לקול    ערבי עיוןעם אמילי לגבי    תתקיים פגישה  באוגוסט לא יהיה ערב עיון. כי  עדכנהתמי 

 ונושאים אחרים.  לנושאים חברתיים  קורא  ה

 אחריות: 

 תמי, חדוה, רחל 

 

 לבניה ירוקה   הפגישה עם המועצ  .6

מטעם האיגוד  . וענת הורוביץ  ,של המועצה לבניה ירוקה  לית החדשה"המנכ , על פגישה עם טל מילסדיווחה תמי 

: הכשרות, סיורים נקודתיים, ערבים  השתלמויותעלו רעיונות לשיתופי פעולה בעיקר בתחום .   תמי ואוריתהשתתפו 

ניתן   למועצה לבניה ירוקה כלים לקידום ההשתלמויות.   , כאשר  שותף לתוכןלהיות    יכול האיגוד  .  וכו' על הבר 

 .  רלוונטייםלהציע נושאים 

כחלק  מדובר בהתמחות ינתחומי ומפורטר, מהב המועצה נעזרת במתחמים  -במפגש עלה גם נושא מתמחים

אפשר  מתמחים גם עבור האיגוד. . מציעים לבחון אפשרות להפעיל ההתנסותמקרדיטציה ולמען  ,מתכנית הלימודים 

לפנות  לתוכניות לימוד שמציעות קולות קוראים למתמחים ואפשר לנסות לקדם תוכנית דומה בחוגים שמלמדים  

 תכנון.  

 ניירות עמדה.   בהם להכנתת"א וניתן להעזר  עיריית  מציעה סטודנטים שיש לה בפרויקט עם  –שלומית 

 , לבחינה התאמה לגיוס מתמחים לאיגוד  לערן, נורית וטובייועברו  הקולות הקוראים של פורטר והבינתחומי  

 

 בחירה לחבר ועדת ביקורת   .7

 יתקיימו בקרוב  בחירות לחבר.ת ועדת ביקורת

 

 נבו   אורית   רחל קטושבסקי  : ורשמ
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