איגוד המתכננים בישראל
رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION
פרוטוקול ישיבת ועד איגוד המתכננים מיום 13.9.16
נוכחים :יו"ר עדנה לרמן ,ס/יו"ר רחל קטושבסקי ,ס/יו"ר תמי גבריאלי ,נורית אלפסי ,גידי ברסלר ,אחישלום
אלמוג ,רני מנדלבאום ,ועדת ביקורת :יו"ר דני מורגנשטרן ,רינה דגני ,דוברת האיגוד אורית נבו.
התנצלו :ערן רזין ,איל פדר
סכום ועיקרי דברים:
 .1קידום פנקס המתכננים -הועלה הצורך ברישום בפנקס כבר עכשיו על מנת לא לאבד מומנטום .נבחנו
אפשרויות קידום מכוון במסגרת שיפור ושדרוג אתר האיגוד .הובהר שהחברה המתחזקת את האיגוד
הינה בעלת תוכנת ייחודית משלה וכי עזיבת החברה דורשת התקשרות חדשה ואיבוד כל המידע הקיים
באתר.
סוכם :תערכנה פניות נוספות להרשמה לפנקס המתכננים– הרישום יהיה דרך דף משודרג של אתר
האיגוד אשר יקודם בנפרד מכל שדרוג האתר .אחריות ניסוח הפניות נורית אלפסי ועדנה ,קידום שדרוג
דף הרישום ע"י אורית ומיכל
תערכנה פניות חוזרות באחריות מיכל:
 פניה לחברי האיגוד הזכאים להירשם לפנקס מתוקף חברותם באיגוד עד סוף 2014
 פניה לחברי האיגוד שאינם רשומים בפנקס כולל אלו שהתקבלו לאחר  2014וחייבים להציג
תעודות ולמלא פרטים
 פניה למתכננים שאינם חברי איגוד אולם עונים לתנאים הנדרשים לרישום בפנקס – יש
להחליט איך מאתרים חברים אלה ואיך פונים אליהם.
 נוכחות בכנסים – העמדת עמדת רישום לפנקס וחלוקת דפי מידע – אחריות אורית
שווק הפנקס יהיה באמצעים דיגיטליים -פייסבוק ואפשרויות נוספות – אחריות אורית.
שווק ע"י פניות ישירות של החברים באיגוד– יש לנצל היכרויות אישיות על מנת להגיע למתכננים
שאינם חברים באיגוד.
יש לקדם את הכרה בפנקס וביכולת להציג מאגר בעלי מקצוע העונים לדרישות למיודים והכשרה
מתאימה ,ולהגיע למצב בו תינתן עדיפות במכרזים ובעבודות למתכננים הרשומים בפנקס.
תוכן רשימה של גופים ונותני עבודה בתכנון אשר יש להיפגש עמם ו/או לשלוח חומרים והסבר על
פנקס המתכננים אחריות אורית.
 .2הכשרה מקצועית של עובדי לשכות התכנון  -לאחרונה הפיץ מנהל התכנון פניה לגיוס עובדים למנהל
התכנון ולו ועדות המחוזיות .הפניה כוונה אל בוגרי תואר ראשון בגיאוגרפיה ללא הכשרה ייעודית
בנושאי תכנון .נערך דיון במשמעויות של פניה מסוג זה הפוגעת בהכשרה המקצועית של עובדים
במערכות התכנון ומייתרת את היתרון היחסי של בוגרי תואר שני הכולל מקצועות ליבה בתכנון.
סוכם :תוקם ועדה אד הוק לצורך קידום מעמד המתכננים ברשויות בהשתתפות נציגי אקדמיה
המלמדים תכנון ממוסדות התכנון – טכניון ,העברית ,בן גוריון ונציג האיגוד.
תערך פגישה עם אדית ממנהל התכנון על מנת לברר תנאי מכרזים ועם גורמים נוספים במידת הצורך
אחריות קידום :נורית ועדנה
 .3הכנס השנתי -הועלה נושא המרכזי של הכנס .המלצת ועדת הכנס היא להקדיש את מושב המליאה
לדיון ב התפתחויות במשק ובחברה הישראלית ובתכנון הארצי לאור "משבר הדיור" ולאחר חמש שנים
ממועד המחאה החברתית .בנוסף הובהר שהכנס יתמקד בכמה נושאים מובילים בדגש של העיר חיפה,
הדר הכרמל והתחדשות העירונית בעיר .כמו כן יועלו בכנס נושאים הקשורים למפרץ חיפה ולפיתוח
התעשיות על כל היבטיהן המורכבים .יקודם שתוף פעולה עם משרד איכות הסביבה להעלאת מושב
נפרד בנושא וקבלת השתתפות ותמיכה כספית ,מושב נוסף יעסוק בפיתוח הסביבה הימית והחופית,
ישקלו שתופי פעולה עם גורמים תומכים.
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סוכם :נקבעה פגישת ועדת הכנס עם פרופ' יוסי יונה ל  13.10שעה  18.00במשרד לרמן .בפגישה ימוקדו
נושאי ישיבת המליאה של הכנס ,דוברים אפשריים ואפשרויות נוספות .סוכם :כי יש לפנות למוני
מרדכי לקדם גיוס חסויות לכנס כבר עכשיו.
 .4תקציב שנתי -לבנה הגזברית הציגה את התקציב המתוכנן לפעילות השנה -אפשרויות ומגבלות .לבנה
הדגישה את החשיבות של גיוס תרומות בכנס על מנת שלאיגוד יהיה בסיס כלכלי לפעילות שוטפת.
התקציב אושר בישיבה [ראה דו"ח תקציב מצורף}
 .5ביטאון האיגוד "תכנון" -נערך דיון באפשרויות השונות של הפקת החוברת .כל החברים הביעו הערכה
רבה לפועלו הנמשך של אלכס והדגישו את חשיבות המשך קיומו של הביטאון .נדונו אפשרויות שילובו
באתר האיגוד לאחר שידרוגו.
סוכם :אלכס אלכסנדר יוזמן לדיון בהמשך דיון באפשרויות הפקתו וקידומו של הביטאון
 .6פניות ממוסדות אקדמיים -בעקבות פתיחת פנקס המתכננים ועבודת הועדה אשר בחנה את מסלולי
הלימוד השונים בהתאם לרשימת לימודי הליבה בתכנון כפי שהוגדרו ע"י ועדת לימודי הליבה ,פנו
מספר מוסדות נוספים בבקשה להכליל את בוגריהם ברשימת הראויים להיכלל בפנקס המתכננים .ערן
רזין סקר את פרטי הפניות של כל אחד מהמוסדות .נערך דיון לגבי התגובה האפשרית של האיגוד.
סוכם :ער ן רזין יערוך את התשובות בכתב לכל אחד מהפונים ובמידת הצורך תערך פגישה לברור
אפשרויות לקידום ההרשמה בפנקס .לאור היעדרותו של ערן מהישיבה [נמצא בחו"ל] נושא זה יעלה
לדיון בישיבה הבאה
 .7קשרים עם ארגונים בעולם -הועלה נושא החברות באיזוקרפ ,האיגוד משלם דמי חבר שנתיים אולם
לא מתקיימת כל פעילות .הוחלט כי כל חבר איגוד המעוניין יכול להיות חבר באיגוד באופן עצמאי  .אין
יתרון בחברות כגוף ולכן לא תחודש החברות
 .8שישי עירוני -גידי מקדם מפגש יום שישי בחודש נובמבר אשר יתמקד בנמל אשדוד ובעורף העירוני
בשיתוף עם רשות הנמלים ומיכל טוכלר .מועד יפורסם בקרוב .אחריות :גידי ברסלר
 .9שתוף פעולה עם גלריה זהזהזה–נתמי דווחה כי יש תוכנית פעולה שעדין לא מומשה.
 .10שדרוג אתר האינטרנט והמידעון– אורית דווחה שיש התקדמות ,הצעות המבנה החדש והעיצוב הגרפי
תוצגנה לחברים לאחר שתהיה התקדמות משמעותית ושתגובשנה בצורה משביעת רצון .אחריות
אורית ,אייל  ,מיכל ,עדנה .סוכם :יש להמשיך ולעקוב אחר התקדמות.
 .11האמנה לאתיקה בשימור -נציגי האיגוד בועדת ההיגוי ,דני מורגנשטרן וגידי ברסלר מדווחים על השקת
האמנה ברוב עם והדר במרכז לאתיקה במשכנות שאננים ירושלים – כסיכום לעבודה מאומצת בת
למעלה משנתיים האמנה תועבר לשם הפצה במסגרת ידיעון האיגוד ע"מ להתחיל בפעולות ליישומה
היכן שרק ניתן.
 .12ישיבת ועד האיגוד הבאה -תתקיים ב 1.11.2016מיכל תשלח הודעה מיוחדת על הזזת התאריך.
 .13ברכת שנה טובה– האיגוד מברך את כל חבריו בברכת שנה טובה – תצא הודעה לפרסום במידעון
וכהודעת טקסט נפרדת לכל חברי האיגוד!
רשמה :עדנה לרמן
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