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  דוגיאה תו.ירבח 18

 ילאירבג רמת :הפיסאה ר"וי
 

 :הפיסאה ךלהמ
 

 קוזיחו דוסימל וכרענש תויוליעפהו םיעוריאה ,2021 תנשב םיננכתמה דוגיא תוליעפ תא הגיצה ילאירבג רמת
 םימורופב תופתתשהו הדמעה תוריינ ,םינווקמ ןויעה יברע ,תורשכהה תדעו תדובע ,ןונכתה עוצקמ דמעמ
 .תירוביצה תוליעפהו ,קפא לתב יתנש סנכ ,םייעוצקמ
 .ןנכתמה דמעמ אשונב יטפשמה םוחתב תוליעפה תא גיצה אנהכ רשא ד"וע
 .דוגיאה תו.ירבחל הצפהל תיפוס אטויט הנכה לע טלחוה .יתאה דוקה ירקיע תא הגיצה ןומרכ ימענ 'פורפ
 

 :תוטלחה
 

 תרוקיבה תדעו .תורעה ולבקתה אל .התומעה לש םיילולימהו םייפסכה םינותנה וגצוה ןוידה ךלהמב .1
 .2021 תנשל ילולימהו יפסכה תוח"ודה תא רשאל תיללכה הפיסאל הצילמה
 .2021 תנשל ילולימהו יפסכה ח"ודה תא דחא הפ הרשיא הפיאה .העבצה הכרענ
 

 .תורעה ולבקתה אל .דוגיאה ירבחל גצוה תרוקיבה תדעו ח"וד .2
 .2021 תנשל תרוקיבה תדעו ח"וד תא דחא הפ הרשיא הפיסאה .העבצה הכרענ

 
 ,דוגיאה ירבח לכל ל"אודב וצפוה דוגיאה ןונקתב םיעצומה םייונישה – דוגיאה ןונקתב םייוניש רושיא .3

 .תיללכה הפיסאב וגצוהו
 .דוגיאה ןונקת םייונישה תא דחא הפ הרשיא הפיסאה .העבצה הכרענ
 

      :הפיסאה ר"וי תמיתח

  :המיתח     יקסבשוטק לחר 'רד :'א דעו רבח םש

   :המיתח     ןיזר ןרע 'פורפ :'ב דעו רבח םש
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אסיפה כללית של איגוד המתכננים
7.7.2022



איגוד המתכננים בישראל

رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

2

,  איגוד מקצועי שחברים בו מרבית העוסקים בתכנון עירוני ואזורי בישראל•
.הציבורי והאקדמי, חברים בו אנשי מקצוע מהסקטור הפרטי

.להיווסדושנה 57חוגג השנה. 1965האיגוד נוסד ב •

,  מטרת האיגוד לייצג מבחינה מקצועית את ציבור המתכננים בישראל•
וכן לתרום להרחבת הידע, לפעול למען קידום המקצוע וחיזוק מעמדו

.המקצועי בתחום התכנון והפצתו

בהתאם לתקנון שאושר על ידי" עמותה ללא מטרת רווח"האיגוד פועל כ•
.האסיפה הכללית ועל ידי רשם העמותות

ות.חברים700-רשומים כ•

?מהו איגוד המתכננים
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-פועלות לקידום מעמד המתכנן והבנת חשיבות מקצוע התכנון•
בעיקרו שמירה על האינטרס של הציבורים השונים המשתמשים במרחב

מתן כוח מקצועי ולגיטימציה לכלל המתכננים באיגוד•

ניירות עמדה  , חוות דעת, שמירה על האינטרס הציבורי בתכניות•

ערבי,כנסיםבאמצעות,לדיוןהיוםלסדרעקרונייםתכנונייםנושאיםהעלאת•
בעליתכנונייםבנושאיםלדיוניםפלטפורמהויצירתוהכשרותעיון

חשיבות

?מה אנחנו עושות באיגוד המתכננים
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הצוות

:הנהלת האיגוד בהתנדבות
יושבות ראש שותפות2•
ר"סגני יו2•
חברות ועד7•
חברי ועדת ביקורת3•

3הצטרפו 2021בשנת 
חברים חדשים לוועד האיגוד

:מקבלות השכר באיגוד 

לית"מנכ•

אדמיניסטרציה•

דוברת•

אחראית רשתות •
חברתיות

עורכת ניוזלטר•
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2021סקירת פעולות האיגוד בשנת 

פעילות למיסוד וחיזוק מעמד מקצוע התכנון1.

הערכות למיסוד מעמד מקצוע התכנון•

עדכון הגדרת לימודי הליבה ותכנון הכשרות למתכננים•

הכנת קוד אתי למקצוע תכנון ערים ואזורים•

פעילות בתחום המשפטי בנושא מעמד המתכנן2.

הליכים משפטיים שהאיגוד צד להם•

תגובות למכרזים ומהלכים אחרים שעלולים להדיר מתכננים מעיסוק בתכנון•

הכנת ניירות עמדה והשתתפות בפורומים מקצועיים.    3

ארגון ערבי עיון מקוונים.    4

ארגון והפקת הכנס השנתי, ייזום.    5

נוכחות בתקשורת ובמדיה הדיגיטלית והכתובה, פעילות ציבורית6.
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פעילות למיסוד וחיזוק מעמד מקצוע התכנון  .  1

הערכות למיסוד מעמד מקצוע התכנון•

סקירת האפשרויות למיסוד פורמלי בסיוע של יועצים משפטיים-

עדכון הגדרת לימודי הליבה ותכנון הכשרות למתכננים•

:הגדרות חדשות ללימודי ליבה בתחומים הבאים-

,(ג"וממפרוגמות)כלים , (מאפייני סביבה  בנויה, חלופות, פרוגרמות)תכנים , תיאוריה

(התנסות בתהליכי תכנון והכנת תכניות)יישום 

הגדרת שתי רמות של מתכננים לצורך רישום בפנקס המתכננים-

על ידי האיגודולונטריותארגון הכשרות -

הכנת קוד אתי למקצוע תכנון ערים ואזורים•
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פעילות בתחום המשפטי בנושא מעמד המתכנן.2
:הליכים משפטיים שהאיגוד צד להם•

מכרזשלהסףתנאישונולפיודיןפסקניתן-ירושליםעיריית'נבישראלהמתכנניםאיגוד1426-05-21ה"פ-
.עריםמתכננישלמועמדותהגשתשאפשרבאופןאסטרטגילפיתוחהאגףמנהלומכרזעירתכנוןאגףמנהל

שלפעולותייחודששללדיןפסקעלהמדינהערעור-קיימרי'נירושליםהמחוזיתהועדה1645/20מ"עע-
והתאחדותהעריםמהנדסיאיגודשללהצטרפותבקשותשהוגשולאחר-תכניותלעריכתביחסאדריכלים

המבקשיםשכלנקבע.משיבאוהמשפטביתכידידלצירוףבקשההגישהמתכנניםאיגוד,האדריכלים
.העליוןהמשפטבביתהדיוןמועדנקבעטרם.בערעורלדיוןיוזמנו

התכנוןמנהלנוהלכנגדעתירה–התכנוןמינהל-הפניםמשרד'נהאדריכליםהתאחדות256/2צ"בג-
המתכנניםאיגודבקשתהתקבלה.רשויאדריכלשאינומיידי-עלשנערכומפורטותתכניותקבלתשמאפשר

.17/11/2022-לנקבעבעתירהלדיוןהמועד.בעתירהכמשיבלהצטרף

:תגובות למכרזים ומהלכים אחרים שעלולים להדיר מתכננים מעיסוק בתכנון•

ההנדסהמועצתשלועדהתתלהקמתבקשרלממשלההמשפטיתוהיועצתהכלכלהלשרתפניות-
המשפטיתהיועצתעמדתהתקבלהטרם-ע"תבולהגישעריםבתכנוןלעסוקרשאימיבשאלהוהאדריכלות

.פעילהאינההנראהככלומאזהפניותלפניאחתפעםהתכנסההועדהתת,בפועל.לממשלה
התפקידהגדרת-עריםלמתכנניופתיחתוע"תביחידתמנהלתפקידתיאורלשינויהפניםלמשרדפניה-

.הוקפאה
לפיהורדהפרסום-ע"תבלהגישרשאירשויאדריכלרקלפיולפרסוםביחסשאןביתמקומיתלוועדהפניה-

.דרשתנו
לשינויהעירייההסכמתהתקבלה-חולוןבעירייתלאדריכליםעדיפותהנותןטווחארוךתכנוןבמערךמכרז-

.התפקידהגדרת
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הכנת ניירות עמדה והשתתפות בפורומים מקצועיים.  3

(1לוח )35א "עמדת איגוד המתכננים לעניין עיקרי מתווה עדכון צפיפות המגורים תמ•

(128' תיקון מס)תזכיר חוק התכנון והבנייה •

פורום אדריכלי ערים והתאחדות , 15השתתפות בצוות קידום איכות בתכנון ואדריכלות עם פורום ה •
האדריכלים

איש100מפגש מקוון בנושא מעמד המתכנן בהשתתפות כ •

ות.ומתכנניםות.מומחים20סיעור מוחות מקוון בנושא הסדרת מעמד המתכנן בהשתתפות כ •
ות.בכירים

"תכנון עירוני מקדם בריאות וחוסן קהילתי: "קורס מקצועי בשיתוף עם השל ומשרד הבריאות•

"תכנון"הוצאה לאור של שני גיליונות של הביטאון •
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כנסים וערבי עיון מקוונים: אירועי האיגוד. 4

2022יוני 16-17לוד | 2021ביוני 3אפקתל כנסים שנתיים

"?עכשיודוקאמה זה ולמה  :GeoDesign"#12ערב מקוון

(בשיתוף אוניברסיטה עברית ועמותת במקום)חשיבות השתתפות נציגים חברתיים במוסדות התכנון #13ערב מקוון

על האתגרים התכנוניים של ערים קטנות ובינוניות בישראל-בין שתי ערים #14ערב מקוון

תכנון תחבורה מבוסס נתונים#15ערב מקוון

המטרו ומה שביניהם, 70א "תמ#16ערב מקוון

תחבורה עתידנית והעיר#17ערב מקוון

מיקומן של תכניות אב בתכנון עירוני? איזהו הכלי#18ערב מקוון

חשיפה ולמידה-תכנון לאומי למוסדות בריאות : 49א "תמ#19ערב מקוון

איגוד רופאי בריאות  , משרד הבריאות, בשיתוף השל)תכנון עירוני מקדם בריאות וחוסן קהילתי קורס מקצועי
(הציבור

השפיע על מערכת התכנון והבניה ' זום'כיצד ה: היוועדות חזותית ועבודה אונליין בעידן המגיפה#1כנס מקוון 
בשיתוף המרכז לחקר עיר ואזור בטכניון? הישראלית

"ת.המתכנןמעמד "#2כנס מקוון 
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?מחשבים תכנון מחדש3.6.2021-אפקגן לאומי תל -הכנס השנתי

תחרות פוסטרים, מרחבי דיון9מושבים ו 11, מליאה, משתתפים700כ 

ארגון והפקת הכנס השנתי, ייזום.    5
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?מי הזיז את העיר שלי2022יוני  17–16הכנס השנתי לוד 

ש"עפרס,התכנוןיקירותאות,דיוןמרחבי12,מושבים21,מליאה,משתתפים800-כ
מקוריותתכנוןעבודותתחרות,מציינותומאסטרדוקטורטעבודותתחרות,אדיבחגית
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:שני הנושאים היזומים המרכזיים
המאבק על מעמד המקצוע מול מקצועות אחרים-
הכנס השנתי  -

פניות יזומות אל האיגוד-התחזקות מעמד האיגוד בתקשורת

מצוטטיםאו/ובתקשורתתכנוןבנושאיעיסוקיוזמיםועדות.חברי

נשים.אשלהמחויבותוהגברת,המשפטיתלפעילותמשאביםגיוס–המוניםגיוסקמפיין
לאיגודהתכנוןמקהילת

ברציפותשניהשנהמתקיים–השנהראשבערב–השנהשלהתכנוןאנשיבחירת

לאיגודהצטרפותקמפייני2ערכנו2021במהלך

נוכחות בתקשורת ובמדיה הדיגיטלית והכתובה, פעילות ציבורית. 6



איגוד המתכננים בישראל

رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

13

ווטצאפקבוצות , ניוזלטר, פייסבוק: תקשורת ומדיה חברתית. 6

באנרים  , מיידיתתגובה , מקוריים בחודש ושיתופים15-בממוצע כ-פייסבוק•
ושפה עיצובית

מתפרסם בקביעות אחת לשבועיים–ניוזלטר •
על פעילות האיגודווטצאפקבוצות הודעות 3•
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נורית אלפסי –קרקע צמודיביקוש לבתים –13.1.21–גלובס •

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001356585

-https://www.themarker.com/realestate/2021-01-22/ty-כשל התכנון של רמת גן –נורית אלפסי –24.1.21–נדלן שישי דמרקר•
article-magazine/.premium/0000017f-f482-d487-abff-f7fe69bf0000

שיקולי צניעות בתכנון במרחב הציבורי  –טובי פנסטר –4.2.21–הארץ •

https://www.haaretz.co.il/news/education/2021-02-04/ty-article/.premium/0000017f-e2e7-d9aa-afff-fbff82d20000

צ יצטרך להכריע מי מוסמך להגיש תוכנית בניין עיר  "בג–תמי גבריאלי –15.2.21–גלובס •
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001360600

?  מי מופקד על תכנון המרחב בישראל–אסתר זנדברג –10.3.21–הארץ •

https://www.haaretz.co.il/gallery/architecture/environment/2021-03-10/ty-article/.premium/0000017f-e60e-df5f-a17f-
ffde50530000

סקירת כנס האיגוד  –3.6.21–עסקים ! וואלה•

https://finance.walla.co.il/item/3439673

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001376811תובקמינסקי על מודעות אור -7.7.21-גלובס •

אסתר זנדברג על תכנון אדריכלי וועידת גלזגו  תמי גבריאלי בכתבה של –7.8.21-הארץ •
https://www.haaretz.co.il/gallery/architecture/environment/.premium-MAGAZINE-1.9976812

עירוב שימושים  –נורית אלפסי –20.7.21–גלובס •

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001378489

האיגוד בתקשורת. 6

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001356585
https://www.themarker.com/realestate/2021-01-22/ty-article-magazine/.premium/0000017f-f482-d487-abff-f7fe69bf0000
https://www.haaretz.co.il/news/education/2021-02-04/ty-article/.premium/0000017f-e2e7-d9aa-afff-fbff82d20000
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001360600
https://www.haaretz.co.il/gallery/architecture/environment/2021-03-10/ty-article/.premium/0000017f-e60e-df5f-a17f-ffde50530000
https://finance.walla.co.il/item/3439673
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001376811
https://www.haaretz.co.il/gallery/architecture/environment/.premium-MAGAZINE-1.9976812
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001378489
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410,684₪כ "סה: הכנסות
110,289₪–דמי חבר •
245,650₪–רישום לכנס האיגוד וחסויות •
54,745₪–קמפיין גיוס המונים לטובת עתירה משפטית •

478,438₪כ "סה: הוצאות
59,371₪-( מזכירת האיגוד)עובדת אחת בשכר בחצי משרה •
253,627₪-עריכת הכנס השנתי •
105,333₪-( מדיה כתובה ודיגיטלית)יחסי ציבור ופרסום •
11,363₪-( ניוזלטר, ביטאון )הפקת פרסומים מקצועיים •
40,680₪–שירותים מקצועיים •
6,559₪-משרדיות מחשוב ואינטרנט •
1,505₪-אגרות ודמי חבר •

67,754₪: גרעון

חות כספיים"דו
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חות כספיים"אישור דו

קמילרואה חשבון אילן 

הוועדה  . ח המילולי אושרו על ידי וועדת הביקורת"ח הכספי והדו"הדו
.  חות"ממליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדו

-הצעת החלטה -

וזאת בהתאם  2021חות לשנת "האסיפה הכללית מאשרת את הדו
לאישורה של ועדת הביקורת

-הצבעה -
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הצעות לשינוי תקנון האיגוד

"האיגוד"סמכויות : 'בפרק ד-1' שינוי מס
:הנבחרים כדלהלן" האיגוד"יפעלו מוסדות " האיגוד"להגשמת מטרות . ד. 4

הוועד   "יועצים קבלני משנה בשכר ושלא בשכר על פי החלטות , ל"לרבות מנכ, להעסיק עובדים

.מעת לעת" הארצי

"האיגוד"מוסדות : 'בפרק ז-2' שינוי מס
,  על מינוי הגזבר" הוועד הארצי"יחליט , "האיגוד"במידה ולא ייבחר גזבר בבחירות למוסדות . ד. 25

אשר

.ל"או המנכ" הוועד הארצי"יוכל להיות גם אחד מחברי 

אחד מסגני יושב  חתימתאו ל "או המנכהגזבר יחד עם חתימת " האיגוד"חתימת יושב ראש . ה. 25

יושבי2ככל שמכהנים ". האיגוד"מחייבת את –ל "או המנכהגזבר יחד עם חתימת הראש 

ל"או המנכהגזבר יחד עם חתימת , חתימת אחד מיושבי הראש המשותפים, ראש משותפים

".האיגוד"מחייבת את 

שימלא אתהגזבר את" הוועד הארצי"ימנה , כאשר הגזבר מתפטר או נבצר ממנו למלא תפקידו. ח. 25

.לעיל' דבסעיףבכפוף לסעיף תפקידו כאמור 


