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פרק א':
שם העמותה

.1

איגוד המתכננים בישראל ,עמותה רשומה מס'  580059004עמותה ללא כוונות רווח.
להלן "האיגוד".

פרק ב':
כתובת

.2

שם העמותה

כתובת "האיגוד"

איגוד המתכננים בישראל ,ת.ד 1191 .כוכב יאיר 4486400

"האיגוד"

פרק ג':
מטרות
"האיגוד"

.3

ואלה הן מטרות "האיגוד":
איגודם של המתכננים בישראל ,שהכשרתם ועיסוקם בהיבטים הרב-תחומיים
א.
של התכנון העירוני והאזורי ,על בסיס אינטרסים מקצועיים משותפים .להלן
"המתכננים".
קבלת הכרה משפטית וציבורית ל"האיגוד" כמייצג של חבריו בנושאים
ב.
שבתחום עיסוקם.
טיפוח ההכרה בקרב הציבור הרחב ,משרדי ממשלה ורשויות לגבי חשיבות
ג.
תכנון עירוני ואזורי ברמה מקצועית גבוהה.
טיפוח ועידוד עשייה תכנונית בדגש על מחויבות לאדם ,לסביבה ,לחברה
ד.
וקהילה ולשיתוף הציבור בפעילות התכנונית.
טיפוח וקידום ההכשרה והמיומנות המקצועית של "המתכננים".
ה.
טיפוח וקידום מעמדם המקצועי של "המתכננים".
ו.
טיפוח וקידום האינטרסים המקצועיים והכלכליים של "המתכננים".
ז.
קיום וקידום קשרים עם אירגונים דומים בישראל ובחו"ל.
ח.
קידום ועידוד פעילות חברי "האיגוד" על פי אמנת "המתכננים".
ט.

פרק ד':
סמכויות
"האיגוד"

.4

מטרות "האיגוד"

סמכויות "האיגוד"

להגשמת מטרות "האיגוד" ,יפעלו מוסדות "האיגוד" הנבחרים כדלהלן:
להקים גופים וועדות ולהסמיכם לפעול להשגת מטרות "האיגוד" ויעדיו.
א.
לייצג את חברי "האיגוד" בפני המוסדות המחוקקים ,מוסדות הממשל,
ב.
השירות הציבורי ו/או כל ארגון ואדם ,בנושאים שהינם בתחומי פעילותם
ועיסוקם של חברי "האיגוד".
לפעול בשם חברי "האיגוד" בכל נושא הקשור לעיסוקם בתכנון ו/או
ג.
עניינים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין לתכנון בארץ ובעולם.
ליזום ,לפתח ולקדם פעילויות בכל התחומים הנוגעים לתחום עיסוקם של
ד.
כלל חברי "האיגוד" ,זכויותיהם ומעמדם המקצועי.
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ה.
ו.
ז.
ח.

פרק ה':
אמצעי
"האיגוד"
להגשמת
מטרותיו

.5

ג.

איתור מקורות מימון בהם תמיכות ,תרומות או כל מקור אחר.

ד.

ארגון וקיום פעילויות הנוגעות לתחומי העיסוק של כלל חברי "האיגוד".

ה.

ניהול "האיגוד" ,כספיו ורכושו בשקיפות מלאה בפני מוסדות "האיגוד" או
כל גורם אחר כמתחייב על-פי חוק.
פרסום קיום פעילות "האיגוד" ופרסום פעולתם התכנונית של חבריו
באמצעי המדיה השונים.
הצגת עמדת "האיגוד" בנושאי תכנון ואחרים.
חיזוק קשר "המתכננים" עם האקדמיה.
ריכוז ואיגוד המידע הנוגע במישרין ו/או בעקיפין לתחומי העיסוק של
חברי "האיגוד" ,פרסומו והפצתו בקרב חברי "האיגוד".
אספקת מידע וייעוץ באשר לפעילותם של כלל חברי "האיגוד" בתחומי
המשק ,הכלכלה והמשפט.
הקמת "פנקס מתכננים" הכולל את רשימת "המתכננים" הישראלים.

ז.
ח.
ט.
י.
יא.

פרק ו':
הגדרות

אמצעי "האיגוד" להגשמת מטרותיו

להגשמת מטרותיו ,יפעל "האיגוד" במסגרת הסמכויות שהוגדרו בפרק ד' לעיל.
פעולות אלה ייעשו על-פי כל הכללים והחוקים החלים על תאגיד משפטי שאינו
למטרות רווח:
הכנת תכנית עבודה שנתית מתוקצבת.
א.
גביית דמי חבר כפי שייקבעו מעת לעת.
ב.

ו.

.6

לטפל בבעיות המקצועיות של חברי "האיגוד" ,ולנקוט בפעולות לפתרונן
על-פי חוק.
לנהל את העניינים הכספיים ואת רכושו של "האיגוד" בכפוף לתכנית
עבודה שנתית מתוקצבת ומאושרת.
להעסיק עובדים ,יועצים וקבלני משנה בשכר ושלא בשכר על-פי החלטות
"הוועד הארצי" מעת לעת.
ליזום שיתוף פעולה בין מוסדות "האיגוד" ,חברי "האיגוד" ויועציו עם
גופים ,ארגונים ומוסדות לצורך השגת מטרות "האיגוד".

א.
ב.

החברות ב"האיגוד"
"חבר" – מי שעמד בתנאי הקבלה בכפוף לסעיף  7להלן ,נהנה מזכויות
בהתאם לסעיף  11להלן ומקיים חובותיו בהתאם לסעיף  12להלן .
"חבר עמית" – מי ש"הוועד הארצי" העניק לו מעמד "חבר עמית" ,
בכפוף לסעיף  8להלן ,נהנה מזכויות ומקיים חובותיו בהתאם לסעיף 13
להלן.
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קבלת "חבר"

.7

ג.

"חבר סטודנט"  -מי שעמד בתנאי הקבלה בכפוף לסעיף  9להלן ,נהנה
מזכויות ומקיים חובותיו בהתאם לסעיף  14להלן .תוקף חברות "חבר
סטודנט" יהיה מוגבל ל 5-שנים ,עם אפשרות להארכה.

ד.

"תואר אקדמי" -תואר שניתן על ידי מוסד להשכלה גבוהה בישראל,
המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,בתכנית לימודים המוכרת על ידי
המועצה להשכלה גבוהה ,או תואר שניתן על ידי מוסד להשכלה גבוהה
בחו"ל ,שאושר על ידי האגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד
החינוך או תואר שוועדת הקבלה של "האיגוד" שוכנעה ,לאחר

שהוצגה בפניה תכנית הלימודים ,כי יש להכיר בו לעניין קבלה כ"חבר"
"האיגוד".
"לימודי ליבה" – רשימת תכני לימוד הנכללת בתכנית לימודים כפי
ה.
שתוגדר על ידי ועדת "לימודי ליבה" של "האיגוד" מעת לעת.
כ"חבר" "האיגוד" יתקבל כל אדם שלגביו נתמלא לפחות אחד התנאים הבאים:
א.
בעל "תואר אקדמי" בתכנון ערים ואזורים ,לרבות "תואר אקדמי"
בלימודי עיר ואזור או "תואר אקדמי" בגיאוגרפיה עם התמחות בתכנון
עירוני ,או "תואר אקדמי" בעל שם אחר שהוכר על ידי ועדת הקבלה של
"האיגוד" כתואר הכולל "לימודי ליבה" במקצועות התכנון.
ב

בעל "תואר אקדמי" ראשון שעבד לפחות שלש שנים (מצטברות) בעבודה
מקצועית בתחום התכנון העירוני ו/או האזורי בתחומים כגון :תכנון
כוללני ,פיזי ,סביבתי ,כלכלי ,תחבורתי ,חברתי ,משפטי וכו'.
על המועמד יהיה להציג לוועדת הקבלה פרוט לגבי עבודתו המקצועית.

ג.

בעל "תואר אקדמי" שני שעבד לפחות שנתיים (מצטברות) בעבודה
מקצועית בתחום התכנון העירוני ו/או האזורי בתחומים כגון :תכנון
כוללני ,פיזי ,סביבתי ,כלכלי ,תחבורתי ,חברתי ,משפטי וכו'.
על המועמד יהיה להציג לוועדת הקבלה פרוט לגבי עבודתו המקצועית

הענקת מעמד
"חבר עמית"

.8

בסמכות "הוועד הארצי" להעניק מעמד
שיתקיים לפחות אחד מן התנאים הבאים:

"חבר עמית"

ב"האיגוד"

א.

פעילות ייחודית של העמית בתחום תכנון ערים ואזורים..

ב.
ג.
ד.

תפקידו של העמית בתחום תכנון ערים ואזורים.
תרומה ייחודית של העמית לתחום תכנון ערים ואזורים.
תרומה ,אהדה או קרבה ייחודית  ,של העמית ,למטרות "האיגוד" .

5
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קבלת
"חבר
סטודנט"
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כ"חבר סטודנט" ב"האיגוד" יתקבל אדם שאינו עומד בתנאי הקבלה של "חבר"
"האיגוד" כפי שבאו לידי ביטוי בסעיף  7לעיל ,אך לומד לקראת "תואר אקדמי"
בתכנון ערים ואזורים או תחום אחר בעל זיקה לתכנון...

תהליך הקבלה

.10

א.

המועמד יגיש בקשה לוועדת הקבלה של "האיגוד" בצירוף מסמכים
המעידים על השכלתו וניסיונו המקצועי.

ב.

בסמכות ועדת הקבלה לדרוש מהמועמד הגשת שמות ממליצים ומסמכים
נוספים המעידים על השכלתו וניסיונו המקצועי.
ועדת הקבלה תדון בבקשה ותקבל את החלטתה ברוב של חברי הוועדה.
ועדת הקבלה תשיב למועמד לא יאוחר מ 90-יום מיום השלמת כל
המסמכים הנדרשים.
ועדת הקבלה תודיע על החלטתה ל"וועד הארצי" של "האיגוד".
מועמד לחברות ב"האיגוד" רשאי לערער בפני ועדת הביקורת על נוהל
הטיפול בבקשתו.

זכויות "חבר"
"האיגוד"

.11

חובות
"חבר"
"האיגוד"

.12

זכויותיו
וחובותיו של
"חבר עמית"

.13

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

חידוש חברות ייעשה על-פי תהליך הקבלה המפורט לעיל בסעיפים א'-ו'.
חידוש חברות ,לאחר ביטול חברות עקב אי תשלום דמי חבר ,יעשה בתנאי
של תשלום דמי חבר עבור השנה השוטפת והשנה שלפניה .סטודנט יעבור,
בנוסף ,תהליך קבלה מחדש.

א.
ב.
ג.

לבחור ולהיבחר למוסדות "האיגוד".
לקבל את תמיכת "האיגוד" במקרה של פגיעה בכבודו המקצועי.
לקבל מידע על פעילויות "האיגוד" ,לקבל את פרסומי "האיגוד" ,להשתתף

ד.
ה.

בכנסים ,מפגשים וסיורים מקצועיים ש"האיגוד" מארגן.
להשתתף בפעילות "האיגוד" ולתרום את חלקו בהגשמת מטרות "האיגוד".
לקבל עצה מקצועית מ"האיגוד"

א.
ב.
ג.

לשלם את דמי החבר במועד בהתאם להחלטת מוסדות "האיגוד"
המוסמכים.
לציית לתקנון "האיגוד" ולהחלטות מוסדותיו.
לנהוג בעבודתו המקצועית על-פי אמנת "המתכננים".

זכויותיו וחובותיו של "חבר עמית" זהות לאלה של "חבר" "האיגוד" ,למעט הזכות
לבחור ולהיבחר למוסדות "האיגוד".
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זכויותיו
וחובותיו
של "חבר
סטודנט"
הוצאת "חבר"

 .14זכויותיו וחובותיו של "חבר סטודנט" זהות לאלה של "חבר" "האיגוד" ,למעט
הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות "האיגוד".
.15

א.

הגיע לידיעת מוסדות "האיגוד" מידע על הפרת תקנון "האיגוד" ,ובכלל זה
אי תשלום דמי חבר ל "האיגוד" ,שביצע "חבר" או "חבר עמית" או "חבר
סטודנט" והוחלט באסיפת הוועד הארצי של "האיגוד" על הליך הוצאתם
מ"האיגוד" ,יגיש "הוועד הארצי" של "האיגוד" פנייה מנומקת לבית הדין
של "האיגוד".

ב.

בית הדין של "האיגוד" יתכנס ויידון בפנייה תוך שייתן הזדמנות נאותה
ל"חבר" או ל"חבר עמית" או ל"חבר סטודנט" שנמצא בהליכי הוצאה
מ"האיגוד" ,להשמיע את תגובתו וטענותיו.
בית הדין יתכנס לא יאוחר מ 30-יום מיום קבלת פניית "הוועד הארצי" וייתן
את החלטתו לא יאוחר מ 90 -יום מיום כינוסו.
למרות האמור בסעיפים א'-ג' לעיל ,חברותו של "חבר" או "חבר עמית" או
"חבר סטודנט" שלא שילם דמי חבר במשך  3שנים -תופסק אוטומטית.

מ"האיגוד"

ג.
ד.

פרק ז' :מוסדות "האיגוד"
.16

למוסדות "האיגוד" כל הסמכויות המפורטות בתקנון זה והם פועלים במסגרת
הוראותיו.

המוסדות
הקבועים
של "האיגוד"

.17

המוסדות הקבועים של "האיגוד" הם:
א" .האסיפה הכללית"

חבר מוסד
קבוע

.18

ב.

"הוועד הארצי"

ג.
ד.
ה.
ו.

ועדת הביקורת
בית הדין
ועדת הבחירות
ועדת הקבלה

"חבר" "האיגוד" יכול להיבחר או להתמנות כחבר במוסד קבוע אחד בלבד
מרשימת המוסדות המפורטים בסעיף  17ב' -ה' לעיל.
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.20
"האסיפה
הכללית"

.21

בחירות

.22

נוהל הבחירות

.23

חבר מוסד קבוע ,כאמור בסעיף  17ב' -ו' לעיל ,של "האיגוד" ,לא יוכל לכהן
כחבר מוסד קבוע דומה של אחד מהארגונים המקצועיים הדומים.
חבר "ועד ארצי" צעיר הוא "חבר" שביום בחירתו כחבר ועד טרם מלאו לו  40שנה.

א.
ב.
ג.

ד
ה.

ו
ז.

האסיפה הכללית של "האיגוד" (להלן "האסיפה הכללית") ,הינה המוסד
העליון של "האיגוד".
"האסיפה הכללית" תתכנס לפחות פעם אחת בכל שנה.
ניתן לכנס "האסיפה כללית" שלא מן המניין במקרים הבאים:
על-פי דרישת ועדת הביקורת.
)1
על-פי דרישת "הוועד הארצי" של "האיגוד" .
)2
על-פי דרישת עשירית מכלל חברי "האיגוד".
)3
"האסיפה הכללית" רשאית להחליט על הקמתם של סניפים מקומיים של
"האיגוד" ולקבוע את סמכויותיהם ותפקידיהם.
"האסיפה הכללית" רשאית לשנות את תקנון "האיגוד" ברוב של שני שלישים
מהנוכחים ב"האסיפה הכללית" ,הזכאים להצביע בה ,ולאחר שהועברה לכלל
החברים בכתב ובהפצה מוקדמת הודעה בדבר הכוונה לדון בשינויים ובנוסח
השינויים.
"האסיפה הכללית" רשאית להחליט על פירוק "האיגוד" בהתאם לחוק
העמותות .באסיפה זו ישתתפו לפחות שליש מחברי "האיגוד".
החלטות "האסיפה הכללית" יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעים.

חברי "האיגוד" ייבחרו אחת לשנתיים ,לפי נוהל הבחירות המפורט להלן:

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו..
ז.

יושב ראש "האיגוד" (או שני יושבי ראש משותפים כאמור בסעיף 25א 1להלן)
שני סגני יושב ראש "האיגוד"
חמישה חברי "הוועד הארצי"
חבר "ועד ארצי" צעיר
גזבר
ועדת ביקורת
בית דין

א.
ב.
ג.

הבחירות למוסדות "האיגוד" תהיינה חשאיות ואישיות.
ועד "האיגוד" ימנה את ועדת הבחירות ארבעה חודשים לפני מועד הבחירות.
ועדת הבחירות תפנה לחברים שלושה חדשים לפני מועד הבחירות בבקשה
להציע מועמדים למוסדות "האיגוד".
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ד.
ה.

ו.
ז.
ח
המוסדות
הקבועים
הנבחרים של
"האיגוד"

.24

הוועד הארצי
של "האיגוד"

.25

המציעים אינם חייבים להזדהות.
ועדת הבחירות תשלח לחברים שישה שבועות לפני הבחירות את טופסי
ההצבעה עם שמות המועמדים ,לאחר שקיבלה הסכמת המועמדים למלא
התפקיד המוצע להם.
ההצבעה תהיה במעטפות כפולות שיישלחו בדואר על-ידי החברים עד לתאריך
שיקבע על-ידי ועדת הבחירות.
רשאים להצביע רק מי ששילמו כל חובותיהם עד להצבעה.
ועדת הבחירות תבדוק את זכות ההצבעה ותסכם את התוצאות.

המוסדות הקבועים הנבחרים של "האיגוד":
"הוועד הארצי"
א.
ב.
ג.

ועדת הביקורת
בית הדין

א.

הוועד הארצי של "האיגוד" (להלן "הוועד הארצי" ) יהיה מורכב מעשרה
חברים:
יושב ראש "האיגוד"
)1

א.1
ב.

ג.
ד.
ה.

ו.

)2

שני סגני יושב ראש "האיגוד"

)3

גזבר

חמישה חברי ועד
)4
חבר ועד צעיר
)5
לתפקיד יו"ר "האיגוד" יוכלו להציע גם שני חברים מועמדות משותפת וככל
שיבחרו יכהנו שניהם כיושבי ראש משותפים.
לתפקיד סגן יו"ר "האיגוד" יבחרו שני המועמדים לתפקיד זה שקיבלו את מירב
הקולות .במידה ויהיו פחות משני מועמדים ,בסמכות הוועד למנות שני סגנים
מבין חבריו.
סמכויות שני הסגנים יהיו שוות .הוועד יחליט על חלוקת תחומי האחריות בין
הסגנים.
במידה ולא ייבחר גזבר בבחירות למוסדות "האיגוד" ,יחליט "הוועד הארצי"
על מינוי הגזבר.
חתימת יושב ראש "האיגוד" והגזבר או אחד מסגני יושב הראש והגזבר-
מחייבת את "האיגוד" .ככל שמכהנים  2יושבי ראש משותפים ,חתימת אחד
מיושבי הראש המשותפים והגזבר מחייבת את "האיגוד".
כאשר יושב הראש או יושבי הראש המשותפים או אחד מהם מתפטר או
כאשר נבצר ממנו למלא תפקידו ,יבוא במקומו סגן יושב הראש שיבחר על ידי
הוועד הארצי.
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ז.

כאשר סגן יושב הראש או חבר ועד מתפטרים או נבצר מהם למלא תפקידם,
יבואו במקומם המועמדים בבחירות אשר קיבלו את המספר הגדול ביותר של
הקולות אחריהם.

ח.

כאשר הגזבר מתפטר או נבצר ממנו למלא תפקידו ,ימנה "הוועד הארצי" גזבר
בכפוף לסעיף ד' לעיל.
חבר ועד שהחסיר יותר מ 4-ישיבות במהלך שנת עבודה ,יחשב כחבר ועד
שנבצר ממנו למלא תפקידו ויחול עליו האמור בסעיף ז' לעיל .יחד עם זאת,
במידה והחליט הוועד כי היעדרות חבר הוועד היא מסיבה מוצדקת ,בסמכות
הוועד להשאירו בתפקידו.
"חבר" "האיגוד" יוכל להגיש מועמדותו הן לתפקיד יו"ר "האיגוד" והן לתפקיד
חבר ועד.
"חבר" "האיגוד" יוכל להגיש מועמדותו הן לתפקיד סגן יו"ר "האיגוד" והן
לתפקיד חבר ועד.
"חבר" "האיגוד" יוכל להגיש מועמדותו הן לתפקיד גזבר "האיגוד" והן
לתפקיד חבר ועד.

ט.

י.
יא.
יב.

כינוס ישיבת
"הוועד הארצי"

פעילות "הוועד
הארצי"

 .26ניתן לכנס ישיבת "הוועד הארצי" שלא מן המניין במקרים הבאים:
א.
ב.

" .27הוועד הארצי" יהיה אחראי להצגת תכנית עבודה שנתית בפני "האסיפה הכללית".
.28

"הוועד הארצי" יהיה אחראי לביצוע ההחלטות שנתקבלו ב"האסיפה הכללית".

.29

"הוועד הארצי" יהיה אחראי לעבודה השוטפת של "האיגוד" ולקידום מימוש
מטרות "האיגוד".
"הוועד הארצי" ייצג את "האיגוד" בפני גורמים שונים כמפורט בסעיף ( 43הצגת
עמדת "האיגוד") להלן.

.31

"הוועד הארצי" רשאי למנות על-פי הצורך ועדות משנה למטרות שונות.

.32

"הוועד הארצי" יהיה אחראי על פעילותן של ועדות המשנה.

.33

"הוועד הארצי" רשאי למנות על-פי הצורך נציגי "האיגוד" למטרות שונות.

.30

ועדת הביקורת

על-פי דרישת ועדת ביקורת
על-פי דרישת שלושה מחברי "הוועד הארצי"

.34

א.
ב.

ועדת הביקורת של "האיגוד" תהיה מורכבת משלושה חברים.
תפקידי ועדת הביקורת הם:
10

איגוד המתכננים בישראל – תקנון

)1
)2

בית הדין

.35

המוסדות
הקבועים
הממונים
של "האיגוד"

.36

ועדת הקבלה

.37

ועדת הבחירות

.38

לבקר באופן שוטף את כל מוסדות "האיגוד" ,למעט "האסיפה
הכללית".
להביא את מסקנותיה והמלצותיה בפני "האסיפה הכללית".

ג.

לפרסם דו"ח ביקורת לקראת כל כנס שנתי של "האסיפה
)3
הכללית".
נציג ועדת הביקורת ישתתף בכל אחת מישיבות "הוועד הארצי".

א.
ב.

בית הדין של "האיגוד" יהיה מורכב משלושה חברים.
תפקידי בית הדין הם:
)1
)2

ג.
ד.

להכריע בסכסוכים ובחילוקי דעות בין חברי "האיגוד" ,בינם לבין
עצמם או בין חברי "האיגוד" לבין מוסד של "האיגוד".
להחליט בדבר הוצאת חבר מ"האיגוד" כאמור בסעיף  15לעיל.

להכריע בערעור של חבר "האיגוד" נגד סירוב מוסד של "האיגוד"
)3
למסור לו מידע.
בית הדין רשאי למנות יועץ משפטי שיעזור לו במילוי תפקידו.
בית הדין רשאי להזמין כל "חבר" "האיגוד" להופיע בפניו וכל "חבר" "האיגוד"
חייב לציית להזמנה.

המוסדות הקבועים הממונים של "האיגוד" הם:
ועדת הקבלה
א.
ועדת הבחירות
ב.
א.

ועדת הקבלה של "האיגוד" תהיה מורכבת משלשה חברים שיתמנו מעת לעת
על-ידי "הוועד הארצי" של "האיגוד".
בהרכב ועדת הקבלה יינתן ייצוג למגוון המקצועות והמגזרים של חברי
"האיגוד".
חברי ועדת הקבלה יהיו חברי "האיגוד" לפחות שבע שנים ברציפות.
החלטות ועדת הקבלה יתקבלו ברוב קולות חברי הוועדה.
ועדת הקבלה תפעל על-פי המצוין בסעיף  10לעיל.

א.

ועדת הבחירות של "האיגוד" תהיה מורכבת משלושה חברים שיתמנו על-ידי
"הוועד הארצי" של "האיגוד".
חברי ועדת הבחירות יהיו חברי "האיגוד" לפחות שבע שנים ברציפות.
ועדת הבחירות תפעל על-פי נוהל הבחירות המפורט בסעיף  23לעיל.
מועמד לאחד מהמוסדות הנבחרים של "האיגוד" ,לא יוכל להיות חבר ועדת
הבחירות.

ב.
ג.
ד.
ה.

ב
ג.
ד.
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ועדת האתיקה

.39

בסמכות "הוועד הארצי" להקים ועדת אתיקה במטרה להסדיר נושאים אתיים שבין
חברי "האיגוד" בינם לבין עצמם ונושאים אתיים שבין חברי "האיגוד" לבין אחרים.

א .בסמכות "הוועד הארצי" להקים ועדת "לימודי ליבה" במטרה להגדיר מהם
"לימודי הליבה" הנדרשים ממועמד להתקבל כ"חבר" "האיגוד" לצורך קבלתו
כ"חבר" "האיגוד".
ב .ועדת "לימודי הליבה" תעדכן מעת לעת את רשימת "לימודי הליבה".
ג .בסמכות "הוועד הארצי" להחליט כמה חברים יהיו בוועדה ,מי יהיו חבריה, .
מתי תתכנס ולאורך איזה פרק זמן תפעל הוועדה.

ועדת "לימודי .40
ליבה"

ועדות המשנה

..41

נציגי "האיגוד"

.42

א.

חברי ועדות המשנה ייבחרו באופן הבא:
"הוועד הארצי" יפיץ לכל הכתובות של חברי "האיגוד" הכלולות
)1
ברשימת התפוצה האלקטרונית של "האיגוד" ,קריאה להגשת
מועמדות .
הקריאה תכלול קריטריונים ומועד להגשת המועמדות.
)2
)3
)4
)5
)6

ב.
ג.
ד.

א.

"הוועד הארצי" ימליץ על מינוי חבר ועדת משנה מתוך רשימת
המועמדים על-פי הקריטריונים שנקבעו.
"הוועד הארצי" רשאי להמליץ על מועמדות חבר ועדת משנה על פי
שיקול דעתו.
"הוועד הארצי" יפיץ את החלטתו לכל כתובות חברי "האיגוד"
הכלולות ברשימת התפוצה האלקטרונית של "האיגוד".
במידה ולא תהיה התנגדות ,יאושר המינוי תוך שבוע.

במידה ותהיה התנגדות מטעם "חבר" "האיגוד" ,ההכרעה תהיה
)7
בידי "הוועד הארצי".
פרוטוקול הליך המינוי יועבר לוועדת הביקורת.
ועדות המשנה ידווחו ל"הוועד הארצי" ,על מהלך פעולתם על-פי לוח זמנים
שייקבע על ידי "הוועד הארצי" בעת המינוי.
ועדות המשנה תתפרקנה עם סיום תפקידן.

נציגי "האיגוד" ייבחרו באופן הבא:
"הוועד הארצי" יפיץ לכל הכתובות של חברי "האיגוד" הכלולות
)1
ברשימת התפוצה האלקטרונית של "האיגוד" ,קריאה להגשת
מועמדות .
הקריאה תכלול קריטריונים ומועד להגשת המועמדות.
)2
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ב.
ג.
ד
ה.

"הוועד הארצי" ימליץ על מינוי נציג מתוך רשימת המועמדים ,על פי
)3
הקריטריונים שנקבעו.
"הוועד הארצי" רשאי להמליץ על מועמדות נציג אחר על-פי שיקול
)4
דעתו.
"הוועד הארצי" יפיץ החלטתו לכל כתובות חברי "האיגוד" הכלולות
)5
ברשימת התפוצה האלקטרונית של "האיגוד".
במידה ולא תהיה התנגדות ,יאושר המינוי תוך שבוע.
)6
במידה ותהיה התנגדות מטעם "חבר" "האיגוד" ,ההכרעה תהיה
)7
בידי "הוועד הארצי".
פרוטוקול הליך המינוי יועבר לוועדת הביקורת.
נציגי "האיגוד" ידווחו ל"הוועד הארצי" על פעילותם על פי לוח זמנים
שייקבע על ידי "הוועד הארצי" בעת המינוי.
נציגי "האיגוד" יכהנו לפרק זמן של שנתיים" .הוועד הארצי" רשאי
להאריך נציגותם לפרק זמן נוסף אחד בלבד.
יושב ראש האיגוד יהיה נציג "האיגוד" ב  .ISOCARP-בסמכות "הוועד
הארצי" להחליט כי חבר אחר יתמנה במקומו.

פרק ח' :הצגת עמדת "האיגוד"
הצגת עמדת
"האיגוד"

.43

א.

ב.
ג.
ד.

ה.

ו.

"הוועד הארצי" יחליט מעת לעת על הצגת עמדת "האיגוד" או הכנת נייר
עמדה מטעם "האיגוד" בנושאים תכנוניים או מנהלתיים ,שעולים בקנה אחד
עם מטרות "האיגוד".
"הוועד הארצי" יפיץ את הצעתו לכל כתובות חברי "האיגוד" הכלולות
ברשימת התפוצה האלקטרונית של "האיגוד".
במידה ולא תהיינה התנגדויות או הערות מהותיות תוך שבוע ,ההצעה תיראה
כמאושרת ו"הוועד הארצי" יטפל בהצגתה.
במידה ותהיה התנגדות מטעם "חבר" "האיגוד"" ,הוועד הארצי" יחליט בעניין.
במידה וההתנגדות תהיה מהותית ,יחליט "הוועד הארצי" האם לפנות שוב
לחברי "האיגוד" לשם קבלת חוות דעתם.
במקרים חריגים בהם נדרשת לדעת "הוועד הארצי" הצגה דחופה של עמדת
"האיגוד" ,יוכל "הוועד הארצי" להציג עמדה בשם "האיגוד" ,ללא ביצוע הליך
ההפצה של הצעתו ,כפי שפורט לעיל" .הוועד הארצי" יידע מיידית את חברי
"האיגוד".
פרוטוקול יועבר לוועדת ביקורת.

פרק ט' :שונות
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הודעות בכתב

.44

ארכיון

.45

הצבעה

.46

תהליכי בחירות או הודעה על "אסיפה כללית" מיוחדת לצורך פירוק העמותה ,יקוימו
גם באמצעות דואר רגיל.
א.

"האיגוד" יקיים וינהל ארכיון בצורה שוטפת ומתוקנת.

ב.

הארכיון יעמוד לרשות החברים על פי כללים שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על-
ידי "הוועד הארצי".

א.

למרות האמור בסעיף( 23ו')לעיל ,ניתן לערוך את הבחירות למוסדות "האיגוד"
גם באמצעות הצבעה אלקטרונית .תוצאות ההצבעה יפורסמו ויתועדו.

ב.

ניתן לנהל הצבעה אלקטרונית במקום כינוס "האסיפה

בנושאים מנהלתיים
הכללית".
התנאים להצבעה אלקטרונית בנושאים מנהלתיים יהיו:
 .1העברת מסמך המסביר מהות ההצבעה והשלכותיה-לכל חברי "האיגוד".
 .2לפחות שני שלישים מהמצביעים אלקטרונית יתמכו בהצעה.
 .3תוצאות ההצבעה יפורסמו ויתועדו.

א.

"האיגוד" יקיים "פנקס מתכננים" שינוהל ע"י ועדה שתמונה ע"י "הוועד ה
ארצי" של "האיגוד".
הרישום ב"פנקס המתכננים" יהיה פתוח לכלל "המתכננים" במדינת ישראל
בכפוף לעמידה באחד מהתנאים המפורטים להלן:
 .1בעל "תואר אקדמי" שני ממוסד להשכלה גבוהה בישראל או בחו"ל
שהוכר על ידי ועדת הקבלה של "האיגוד" כתואר הכולל "לימודי ליבה"
במקצועות התכנון.
 .2מי שסיים לימודיו האקדמיים לפני שנת  2000והוא בעל נסיון מוכח של
שבע שנים לפחות בתחום תכנון ערים ואזורים.
 .3כל חברי "האיגוד" הרשומים במעמד "חבר" "האיגוד" למעט חברים במעמד
"חבר סטודנט" או במעמד "חבר עמית" -נכון ליום 31.12.2014

ג..
ד.

הרישום ב"פנקס המתכננים" יהיה כללי ולא יפרט התמחויות.
הרישום ב"פנקס המתכננים" יהיה גלוי לציבור הרחב ויפורסם באתר
האינטרנט של של "האיגוד".
הרישום ב"פנקס המתכננים" יהיה כרוך בתשלום שנתי .חברי "האיגוד" יהיו
פטורים מתשלום התשלום השנתי..
"הוועד הארצי" של "האיגוד" יחליט מה יהיה גובהו של התשלום השנתי.
"חבר האיגוד" או מתכנן שלא שילמו את דמי החבר או דמי הרישום ל"פנקס
המתכננים"-יגרעו מהרישום בפנקס.

אלקטרונית

ג.

"פנקס

.47

מתכננים"

ב

ה.
ו.
ז.
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נספח א' :אמנת "המתכננים"
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