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        30.6.0930.6.0930.6.0930.6.09סיכום ישיבת ועד איגוד המתכננים מיום סיכום ישיבת ועד איגוד המתכננים מיום סיכום ישיבת ועד איגוד המתכננים מיום סיכום ישיבת ועד איגוד המתכננים מיום 
  

        ::::משתתפיםמשתתפיםמשתתפיםמשתתפים
  .לאה שמיר, ניר פפאי, ונקי -גיא קב, נירה סידי, עדנה לרמן, עמוס ברנדייס

  
        ::::אורחיםאורחיםאורחיםאורחים

  ד אשר כהנא"עו, בסקי'דינה רצ' אדר, לקנסקיר רחל וי"ד
  

  מיכל שגב: כתבה
  

        ::::סיכומיםסיכומיםסיכומיםסיכומים
 .אורלי העבירה דיווח כספי בכתב ודיווחה על קשר עם מס הכנסה -דיווח כספי .1

  

חברים החלו להעביר חומרים ומיכל . ניר הוציא קול קורא לחומרים לפרסום באתר -אתר האינטרנט .2
 .העלתה אותם לאתר

  

 :ודרשימת ארועי האיג .3

 

a. 17.7.09 בר סדר יום וישנה הרשמה ערההוע -שישי עירוני בעכו. 

b.  ידון  -ערים בעולם: סדרהההמשך / קונפליקטים בתכנון: ערב עיון בנושא -2009ספטמבר
 .בישיבת הועד הבאה

c. גיא יהיה בקשר . האיגוד מעוניין לשתף פעולה בנושא -סיור בחבל לכיש והרצאות במכון וייץ
 .טיםעם הגורמים הרלוונ

 

לקיים את  2010שנת החלטת ועדת כנס איגוד המתכננים  ועד האיגוד מאמץ את -2010הכנס השנתי  .4
החופשות יעשה נסיון לתאם עם  .הכנס יתקיים בחודש פברואר או מרץ. כנס האיגוד הקרוב בנמל יפו

, מיםמפרס/ חיפוש אחר חסויות: ועדת הכנס דיווחה על ההתארגנות לקראת הכנס לרבות. אקדמיהב
ועדת הכנס תוציא סיכום בנפרד ותדווח . אדמינסטרטיבית תל והתארגנו"מרצים מחו, גיבוי אקדמי

 .בישיבת הועד הבאה על ההתקדמות

 

עמוס חתם על המכתבים . פניות בנסיון למסד שתוף פעולה' נירה הכינה מס -ל"קשר עם ארגונים מחו .5
יחד רעיונות נוספים שיוצגו  הן תגבשנהו ,נושאאון הצטרפה לנירה לטיפול ב -שטגרסיאלה . והם יופצו
 .בפני הועד

  

 :)ר רחל וילקנסקי"דיון עם ד( מעמד סטודנטים באיגוד  -ועדת קבלה .6
  

a. ר רחל וילקנסקי והועד החליט להשאירם כפי "י ד"הקריטריונים לקבלת סטודנטים הוסברו ע
 .שהם

b. ים של הסטודנטים רחל דיווחה שועדת הקבלה החלה לעשות מעקב אחר סטטוס הלימוד
בהליך מסודר של (במטרה לאתר את מי שסיים את לימודיו ולהעבירו למעמד חבר מן המניין 

 ).ועדת הקבלה
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c. במטרה למנוע , לקראת הכנס השנתי הבא יוחלטו קריטריונים לגבי הנחה לסטודנטים לתכנון
טודנטים הכוונה הינה שרק ס. ניצול של מעמד סטודנט לצורך קבלת הנחה להשתתפות בכנס

 .רשומים באיגוד או סטודנטים במוסדות מוכרים לועדת הקבלה יקבלו הנחת סטודנט בכנס

d. חייב לעבור ) שנים במעמד סטודנט 4עקב סיום לימודים או (המסיים מעמד סטודנט  סטודנט
 .י ועדת הקבלה בטרם יתקבל כחבר ויגבו ממנו דמי חבר של חבר מלא"הליך קבלה מסודר ע

  

חבר אשר לא שילם דמי חבר במשך שנתיים יקבל מכתב  :הפסקה וחידוש חברות באיגוד -ועדת קבלה .7
לא / חבר אשר חברותו הופסקה. שנים תבוטל חברותו 3ולאחר ) באחריות מזכירת האיגוד(התראה 

. שנה שלפניהד אם ישלם דמי חבר לשנה השוטפת ולשילם דמי חבר יוכל לחזור להיות חבר באיגו
הופסקה חברותו יהיה חייב לעבור שוב ועדת קבלה ולשלם דמי חבר לשנה / לםסטודנט אשר לא שי

 .לפניהשהשוטפת ולשנה 

 

ניר דיווח שבדיון שיתקיים מחר בועדת הפנים של הכנסת תועלה שוב ההצעה  -ל"הרחבת סמכויות הות .8
מכויות ניר ייצג את עמדת האיגוד לפיה אין להרחיב את ס. ל גם למגורים"להרחיב את סמכויות הות

 .י ארגון הגג"ל גם למגורים על בסיס טיוטת נייר העמדה שהוכן ע"הות
  

ד אשר כהנא הכין דברי הסבר אשר "עו, עקב השינויים החשובים בחוק -תיקון תקנות חובת המכרזים .9
ועד האיגוד מודה לאשר על . המסמך הועלה גם לאתר האינטרנט של האיגוד. הופצו לחברי האיגוד

 .עבודתו בהתנדבות

 

הפניה תועבר לכל חברי האיגוד והמעוניינים להשתלב  -פנייתו של צבי ויינשטיין בנושא שיקום שכונות .10
  .יפנו למזכירת האיגוד

  

 .ד אשר כהנא"ועוונקי  -קב י גיא"הנושא יבדק ע -פנייתו של חבר האיגוד בנושא ועדות שימור .11
  

ן עקרוני איננו חותם על הצהרות ליט שבאופועד האיגוד הח -חתימה על הצהרה בנושא בניה ירוקה .12
 .במידת הצורך יעביר כתב מינוי מסודר של צעירה מרואני לארגון. מחויבות

  

ד אשר כהנא הגיעו "בסקי ועו'דינה רצ' אדר -נושא רישום מתכנני ערים ואזורים -מעמד המתכננים .13
 .לישיבת הועד והתקיים דיון בנושאים אלו

 
  

  
  

  ,בתודה ובברכה

 ייסעמוס ברנד              

  עמוס ברנדייס' אדר              

  ר איגוד המתכננים בישראל"יו

 

 
  


