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זהו אחד הממצאים הבולטים בסקר מקיף שערך ועד האיגוד במהלך החודשים ספטמבר – אוקטובר ועליו
ענו  171מתכננים .עוד עלה בסקר כי רק  2/3בקירוב מקפידים על חברות באיגוד וקצת למעלה מ50% -
נרשמו לפנקס המתכננים.
אחת התובנות מהנתונים הללו ,הינה הצורך של האיגוד לחדד את המטרות שלשמן הוא פועל ,לתת
למתכננים ערך מוסף משמעותי ולשווק את שלל הפעילויות שנערכות במסגרתו טוב יותר.
מהסקר עולה שמרבית המתכננים מגדירים את מעמד המתכננים כסביר ומעלה .עם זאת ,למעלה מ-
 90%חושבים שניתן ורצוי לחזק את המעמד של המתכננים וזה אכן אחד היעדים של ועד האיגוד לשנים
הקרובות.

עיקרי הנושאים בהם ביקשו המשיבים שהאיגוד יעסוק הינם:
•

•
•
•
•
•

חיזוק מעמד המתכננים :הסדרת מעמדם מול האדריכלים ,יצירת שותפות מלאה בכל מוסדות
התכנון ,הסדרת התשלומים מול גופים ממשלתיים ,מתן סמכויות ותקינה ברשויות המקומיות ,קידום
חקיקה שמגדירה את מעמד המתכנן ,שיפור תנאי השתתפות במכרזים ציבוריים ,רישום בפנקס
בדומה למהנדסים ולאדריכלים ,יצירת קוד אתי.
קידום תהליכי הכשרה מתמשכים )גם באקדמיה וגם לאחר מכן(
גילויי דעת בנושאי תכנון מהותיים הנמצאים על הפרק.
שיפור תפקוד הועדות המחוזיות
העלאת המודעות והבולטות בשיח הציבורי
ביטוח מקצועי

האג'נדות המקצועיות שלדעת המשיבים האיגוד צריך לקדם הינן:
•
•
•
•
•
•
•

עירוניות ומניעת בנייה מואצת בשטחים פתוחים
פתרונות אחראיים ושקולים למשבר הדיור
תכנון חברתי והוגן המגן על השכבות החלשות
קידום שיתוף ציבור
תכנון מוטה תחבורה ציבורית
התמקצעות ועדות התכנון
קיימות והעלאת המודעות הציבורית לבעיות איכות הסביבה

במסגרת הסקר גם קיבלנו הרבה מאוד תובנות לגבי סוגי ההשתלמויות הרצויות בארץ ובחו"ל וכן
התייחסות לקטגוריות המידע שבהן רצוי שיעסוק הניוזלטר החודשי של האיגוד.
התשובות על הסקר שיקפו משרעת רחבה של גילאים ,ניסיון מקצועי ,השקפות עולם ותחומי עניין:
גיל  -כמעט  52%מהמשיבים בגילאי  26עד .40
ותק  -כ 48% -מהמשיבים בעלי ותק של עד  5שנים ,כ 20% -בעלי ותק של בין  5ל 10 -שנים וכ32% -
בעלי ותק של מעל  10שנים.
גם התפלגות מקומות העבודה שיקפה מגוון רחב:

ה ת פ ל ג ו ת מ ק ומ ו ת ה ת ע ס וק ה
4.20% 2.90%
7.20%
משרד עצמאי
7.20%

רשות מקומית
משרד ממשלתי

44.30%

מגזר שלישי
אחר

14.40%

גוף אקדמאי
גמלאים

19.80%

הסקר לימד אותנו לא מעט על התפישות הרווחות בקרב המתכננים ביחס למעמד המקצועי שלנו ,הצביע
על מגמות מעניינות וגם על צרכים ורצונות שהאיגוד יכול וצריך לקדם.
לא מעט מהמשיבים גם הביעו נכונות לפעול באופן אקטיבי כדי לסייע לאיגוד בפעילות השוטפת ואנו
מעוניינים להודות לכולם שוב על השתתפותם בתהליך.

