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 קול קורא

 התכנון בישראל" /תלתואר "יקיר ויותמועמדלהגשת 

 ותואר "נאמן/ת האיגוד"

  2019  טתשע"

 

איגוד המתכננים  /תו"נאמן"יקיר/ת התכנון בישראל"  יםהתאראיגוד המתכננים בישראל מעניק מדי שנה את 
ולמי שתרמו תרומה יוצאת דופן  ביותר בתכנון בישראל לדורותיו דמויות הבולטותמי שמהווים את הלבישראל" 

 . 2019-טהאיגוד יוצא בקריאה להגשת מועמדויות לשנת תשע". לקידום הקהילה המקצועית ואיגוד המתכננים
 

ון המרחבי בישראל בולטת בהשפעתה החיובית על לתכנ םוענק למי שתרומתמ"יקיר/ת התכנון בישראל" תואר 
חורגת מעבר להיותה מעשה מקצועי ראוי, יש לה השפעה בולטת והיא  איכותם של המרחב ושל התכנון כאחד

 ורחבה, והיא מחדשת בגישתה ו/או בכלים שהיא מפתחת.
 

בחשיבותה לאורך זמן לאיגוד וענק למי שתרמו תרומה יוצאת דופן תואר "נאמן/ת איגוד המתכננים בישראל" מ
 , או להגדלת רמת פעילותו ואיכותה ושתרומתםלייסודו, לקידום מעמדו וקרנו בציבור, לניהולו, המתכננים

 מוכרת ומוערכת על ידי חברי האיגוד. היא לאיגוד חורגת הרבה מעבר לדרישות התפקיד, ו
 

עמידה על סטנדרטים גבוהים וחתירה מתמדת  תוךמהווים דוגמא ומופת לאנשי תכנון הפועלים  ותהזוכים באות
 ,וצדק חברתיומקצועי ללא פשרות שמירה עקבית על עקרונות של תכנון הוגן ו לשיפור הרמה המקצועית

 ומתווים דוגמא לקהיליית התכנון בישראל. ו/או מי שבפעילותם חינכו דורות של מתכננים, קידמו את המחקר
  .כנוןשונים של מקצוע התוההוראה בהיבטים 

 
וכן נימוקים להצעה בהיקף שלא פרטים מלאים על המועמד )שם, כתובת, טלפון וכו'(  יכללולמועמדים הצעות 

 יעלה על עמוד אחד.
 

 2019 בינואר 15 –המועמדויותמועד אחרון להגשת 
 

 igudm1@gmail.comלמיכל מזכירת האיגוד לדוא"ל: את ההצעות יש להגיש 

 
 התקנון להענקת התואר בהמשך מסמך זה.
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 תקנון להגשת מועמדויות:

 מטעם איגוד המתכננים בישראלתארי כבוד 
 

 תואר "יקיר התכנון בישראל" 
 תואר "נאמן איגוד המתכננים"

 
 תקנון

 

 הראויים לתואר "יקיר התיכנון" .1
 

התואר יוענק למי שתרומתם לתכנון המרחבי בישראל בולטת בהשפעתה החיובית על איכותם של   1.1
 המרחב ושל התכנון כאחד.

לטת ספציפית או במכלול מצטבר של פעילות התרומה לתכנון בישראל יכול שתהיה בעשייה תכנונית בו 1.2
מיקצועית.  הראויים לתואר ועשייתם יהיו מוכרים ומוערכים על ידי הציבור -מקצועית או אקדמית

 המקצועי או הציבורי הרחב. 

התואר  יוענק למי שתרומתם לתכנון בישראל חורגת מעבר להיותה מעשה מקצועי ראוי, יש לה השפעה  1.3
 יא מחדשת בגישתה ו /או בכלים שהיא מפתחת.בולטת ורחבה, וה

התואר הוא אישי ולא יוענק למוסדות וארגונים.  התואר יוענק בדרך כלל לאדם אחד, אך ניתן גם  1.4
 להעניקו בנסיבות מיוחדות ליותר מאחד. 

 
 

 הראויים לתואר "נאמן איגוד המתכננים".  2
 

בחשיבותה לאורך זמן לאיגוד המתכננים )האיגוד לתכנון התואר יוענק למי שתרמו תרומה יוצאת דופן  2.1
 סביבתי בעבר(.

התרומה לאיגוד יכול שתהיה לייסודו, לקידום מעמדו וקרנו בציבור, לניהולו, או להגדלת רמת פעילותו  2.2
 ואיכותה. 

התואר יוענק למי שתרומתו לאיגוד חורגת הרבה מעבר לדרישות התפקיד, ועשייתו מוכרת ומוערכת על  2.3
 י חברי האיגוד. יד

התואר הוא אישי והוא יוענק בדרך כלל לאדם אחד או אחת, אך ניתן גם להעניקו בנסיבות מיוחדות  2.4
 ליותר מאחד.  

 

 תדירות ומועד הענקת התארים .2

כלל, מדי שנה.  התואר "נאמן איגוד המתכננים בישראל" יוענק -התואר "יקיר התיכנון" יוענק, בדרך 2.1
תכופות מאשר התואר "יקיר התיכנון בישראל" מאחר שמדובר בקבוצת  בדרך כלל לעיתים פחות

 מועמדים קטנה יותר.

 .  הענקת התארים תיערך בטכס חגיגי שיערך במסגרת הכנס השנתי של האיגוד.2.2

 

 בחירת יקיר התכנון ונאמן איגוד המתכננים .3

 המתכננים לשנה העוקבת. ועד האיגוד ימנה מדי שנה ועדה לבחירת יקיר התכנון ונאמן איגוד 3.1
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הועדה תכלול שלושה לפחות מחברי האיגוד וביניהם יושב/ת ראש שאף ירכז או תרכז את פעולת  3.2
 הועדה.

הועדה רשאית לצרף אליה חברים נוספים, יועצים שונים ולפנות למי שתמצא לנכון לצורך איתור  3.3
 מועמדים, בחינתם וקבלת המלצות.

נוהלי עבודתה ותביא בפני הנהלת האיגוד את המלצתה ליקיר/י התכנון ולנאמן איגוד הועדה תקבע את  3.4
 המתכננים.

ועד האיגוד רשאי לאשר את המלצת ועדת הבחירה או לבקש מהוועדה להביא בפניה מועמדים  או  3.5
 נימוקים נוספים.

 

 המועמדים לתארים .4

חברי האיגוד ושלא מבין חבריו, ואין מגבלה באשר המועמדים לתואר יקיר התכנון יכולים להיות מבין  4.1
 1להכשרתם המקצועית, תחומי עיסוקם, או כל מגבלה אחרת, ובלבד שהם ראויים לתואר עפ"י סעיף 

 לעיל.

 המועמדים לתואר "נאמן איגוד המתכננים" יהיו מבין חברי האיגוד.  4.2

 

 הנימוקים לתארים .5

 ונאמן איגוד המתכננים תנמק את בחירתה.הועדה לבחירת יקיר התכנון    5.1

הנימוקים ייכללו בתעודת יקיר התכנון ובתעודת נאמן איגוד המתכננים, ויושמעו בטכס הענקת  5.2
 התארים.

 

 תעודת יקיר התכנון ותעודת נאמן איגוד המתכננים .6

תואר ואת התארים יוענקו באמצעות תעודה ראויה הכוללת את שם מקבל התואר, מועד הענקת ה 6.1
 נימוקי ועדת הבחירה.

 

 פירסום .7

 הענקת התארים תפורסם ברבים בדרכים שיקבע ועד האיגוד מעת לעת. 7.1
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