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 סיכום ישיבת ועד איגוד המתכננים
 

תמי גבריאלי, רחל קטושבסקי, שלומית פלינט, רני מנדלבאום, נורית אלפסי, יונתן לוזר, יונתן   :משתתפים
 רוזין, טובי פנסטר, ערן רזין, גיא דוננפלד, אור קמינסקי, חנה מורן,  אורית נבו, אמירה מלמנט 

 פול ויטל, רותי שוורץ, אשר כהנא  אורחים:
 

 : הדבריםסיכום עיקרי 
 

 פול ויטל  –הצעה להקמת פורום מתכנני ערים במוסדות התכנון  .1

ר איגוד מהנדסי ערים לשעבר מציע לאיגוד לקחת תחת " פול ויטל, מהנדס העיר נתניה לשעבר ויו
. המטרה היא לייצר שיח מקצועי עניני ושיפור  חסותו הקמת פורום מתכנני ערים במוסדות התכנון

 התקשורת בין מתכנני ערים לבין איגודי האדריכלים ואיגוד מהנדסי ערים.  
 מסמך המגדיר את מטרות הפורום. המסמך מצורף כאן.  ד לוועפול העביר 

 סוכם:
לרעיון   תהתייחסוחברי הועד מתבקשים לקרוא את המסמך המצורף ולהעביר בתוך שבוע 

 נקבל החלטה. תההתייחסויוולמסמך. לאחר קבלת 
 דיון בעתירת קמרי ואופן תגובת האיגוד .2

הרקע: עתירה של מהנדס נגד ועדה מחוזית ירושלים שלא אשרה הגשת תכנית בינוי שאינה 

ערר. המדינה מגישה עתירה נגד החלטת ועדת  ועדתעי אדריכל. העתירה התקבלה עי  החתומ

 ערר בנושא זה. 

איגודי האדריכלים ומהנדסי הערים מצטרפים לדיון וינסו להרחיב את הדיון לעניין ייחוד פעולות  

. לאור התפתחות זו מוצע  אשר לדעתם צריך לכלול גם הכנת תכניות מפורטות ותכניות מתאר

שגם האיגוד יצטרף על מנת להצהיר על עמדתנו בנושא מעמד מתכנן הערים וזכותו להיות חתום  

 ת.על תכניו

 

: אשר יכין נייר להצטרפות האיגוד לעתירה. הועד שוב מודה לאשר על כל העבודה הגדולה סוכם

 שהוא עושה.

 

 עגול לגיבוש פעולות מוצעות בנושא ןקידום שולח –ייחוד פעולות חקיקה   .3

 

שלומית, טובי וערן הכינו מסמך בנושא. גובשה רשימת משתתפים ונשלחו הזמנות כולל דודל  

 לקביעת הפגישה. המועד עדיין לא נקבע כי עדיין לא התקבלו כל אישורי ההשתתפות. 

 

 סוכם:

 יש לגייס את המשתתפים הבאים:
 באחריות רחל  –תומר גוטהלף וניר שטרן   ✓

 באחריות תמי –רחל אלתרמן וניר מועלם  ✓

 באחריות נורית  -אורן יפתחאל  ✓
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 בניית מאגר מתכננים  .4

בסיס רשימת החברים בו יפורסמו פרטים שיווקיים כולל תחומי התמחות בניית מאגר על המטרה: 
של החברים. יונפק כרטיס חבר כחלק מן חבילה. ההטבה תינתן רק לחברים משלמים כחלק מן  

 התמריצים שנציע לחברים 
צוות בו השתתפו גיא, יונתן, יונתן ואור גיבש תכנית פעולה בנושא.  הוצגה מצגת )מצורפת( 

 ההצעה. המסכמת את 
 סוכם:
 המאגר יהיה זמין לשימוש חברי איגוד משלמים בלבד.  ✓

בניית תוספת לאתר האיגוד שיאפשר יצירת המאגר תיבחן מול החברה המנהלת את   ✓

 האתר. פרטי החברה יועברו לצוות עי תמי. 

 הצוות יבחן את המשמעות הכספית של בניית המאגר וידווח לועד.  ✓

 כולל תכנון קמפיין שיווקי לעידוד הרשמה.לאחר קבלת החלטה נצא לדרך,  ✓

 הועד מודה מאד לצוות הפעולה על עבודה מצויינת ועל התנעת המהלך החשוב הזה.
 

 ברור בנושא קבלת החזר עבור דמי חבר ממקומות עבודה ציבוריים  .5

 

. מתוך מידע שהגיע לועד מסתבר שהאיגוד אינו רשום כארגון  יונתן לוזר החל לבחון את הנושא

יו זכאים לבחזר דמי השתתפות. הנושא לא מוסדר ובכל משרד או רשות יש מדיניות שונה. שחבר

המטרה שלנו היא להסדיר את הנושא על מנת שמתכננים עובדי המגזר הציבורי יקבלו החזר עבור 

תשלום דמי חבר ודמי השתתפות בכנס. ההנחה היא שמהלך זה יגדיל מאד את מספר החברים  

 המשלמים. 

 

תחילה מדוע נעלם רישום האיגוד מהמאגר )שככל  יונתן יפנה לנציבות שרות המדינה ויבדוק  סוכם:

מה הפעולות שעלינו לעשות הנראה היה בעבר היות ועובדים במגזר הציבורי קיבלו החזרים( ו

 במידה ונדרש רישום חדש מולם ומול הרשויות המקומיות

 

 .49 בנושא תמא  25.2ערב העיון הקרוב ב   .6

 אורית מטפלת בארגון הערב מול צוות התכנית.

 

 סוכם:

 שבועיים לפני הערב. -ף השבוע יש להגיע לסדר יום מוסכם עד סו ✓

 ש הקרוב" בסופ STDיפורסם  ✓

 באחריות אורית ובתאום עם רחל, תמי וחדוה.   ✓

 

 

 המשך מבצע תשלום דמי חבר .7

 

כל אחד מתבקש    . גוגלדוקס עדכני לכל החבריםיישלח קובץ  המבצע יחודש במהלך השבוע הבא.

לפנות למספר גדול ככל האפשר של חברים שלא שלמו ולעודד לתשלום )פניה במייל, ווטסאפ,  

 טלפון או כל דרך אחרת לשיקולכם(.

 

 עלמה תדאג להעביר את הקובץ בתחילת השבוע. סוכם:
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 חידוש פורום מבא"ת בניהול האיגוד .8

שניהלת את פורום מבא"ת מטען מינהל התכנון דווחה שהפורום אינו פעיל כיום. היא  אור קמינסקי, 

 מציעה לחדש את פעילות הפורום ע"י האיגוד ומציעה לנהל אותו מטעם האיגוד.

 

  סוכם:

 אם ניתן לשחרר את המאגר.  בתפוזאור תבדוק  ✓

 אור תדווח לתמי ורחל לגבי תוצאות הבדיקה. ✓

 ואור יפנו לארז בן אליעזר בנושא.במידה ורלוונטי תמי  ✓

 

 

 תזכורת  –שעדיין לא טופלו  12.1.21נושאים מתוך סיכום ישיבה  מ  .9

 

 עלמה  -קידום תכנית המנטורים  ✓

 סיגל ואור –קידום ההטבות  ✓

 

 .כפי שנקבעה בישיבה הקודמת.מצורפת לתזכורת טבלת חלוקת העבודה בין חברי הועד 
 אנחנו מודות מאד לחברים על ההענות המצויינת לקידום המשימות 

 18:00בשעה  9.3.2021הישיבה הבאה תתקיים ב  
 
 רי הועד: בטבלת תחומי הפעילות וחלוקת המשימות בין ח. 
 

 שותפים אחראי.ת תחום פעילות 

 נורית חדוה ערן רני טובי  רחל ותמי ועדת הכנס 

  טובי כללי   -מעמד המתכנן

הגדלת מספר  –מעמד המתכנן 
 חברים/גביה 

 יונתן לוזר, גיא  ערן

ייחוד פעולות /  –מעמד המתכנן 
 חקיקה

 ערן,  גיא , אור, טובי, חנה,  שלומית 

קידום פנקס  –מעמד המתכנן 
 המתכננים 

  ערן

הוספת הטבות  –מעמד המתכנן 
 לחברים

 אור סיגל

קידום תכנית  –מעמד המתכנן 
 המנטורים

 רני  טובי

בניית מאגר  –מעמד המתכנן 
 מתכננים 

יונתן לוזר, יונתן רוזין, גיא   אור
 רני דוננפלד, 

 רני חדוה ארועים 

  אורית דוברות  –תקשורת 

  שולי קורן  מדיה דיגיטלית  –תקשורת 

  דניה ניוזלטר –תקשורת 
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 תמי ורחל
  
 רחל קטושבסקיתמי גבריאלי                                                                          

 איגוד המתכננים בישראל  יו"ר משותף שליו"ר משותף של איגוד המתכננים בישראל                  
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