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פר ינסקי, יונתן רוזין, עערן רזין, שלומית פלינט, אור קמ, נילי ברוך, אורית נבו, תמי גבריאלי, רחל קטושבסקי

 שיר בארי. , , חדוה פיניש, ניר מסורי, אשר כהנא, נורית אלפסי, יונתן לוזרגרידינגר, רני מנדלבאום

 

 

 נושאים שנידונו

 

דיון בבית המשפט העליון בעתירת התאחדות לקראת ה ל הפרוצדורה והקו המשפטימאשר כהנא ע עדכון .1

הדיון יתקיים ביום חמישי  האדריכלים וערעור המדינה על פס"ד קיימרי בנושא ייחוד פעולות לאדריכלים.

 11:30בשעה  17/11

 .ןה לבית המשפט העליוהתשובה לעתירה שהוגש -נשלח במייל

האדריכלים וברצון  התאחדותבין יו"ר תמי עדכנה בפגישות ובהידברות שנעשית בין איגוד המתכננים ל

 של האיגוד לפעול להסכמות לצד ולאור הסוגיות המשפטיות בשוטף.

 2023כנס שנתי  עדכון .2

  .בקמפוס האומנויות החדש. הכנס יתקיים בירושלים 

 עשה בשיתוף עם עיריית ירושלים וחברת עדן. הכנס יי 

 .סיור, ערב מקוון, שת"פ עם הטכניון -עדכון אירועים  .3

 ערב העיון יהיה בשיתוף עם מכון הדר ויעסוק במדיניות דיור בדגש על דיור בהישג יד  . 

 יהיה פיילוט ועל פיו תוחלט מהי המתכונת הנכונה ביותר לסיורים.  18.11.22סיור שישי שיצא ב 

 .עדכון קיום מועד בחירות .4

  .חברי הועד עודכנו בדחיית הבחירות בעקבות אי עמידה בזמנים המצוינים בתקנון 

 מי שנמצא בה יהיה זכאי חברי הועד עודכנו בדבר המאמצים להתחקות אחר רשימת הבוחרים כך ש

 לחברות באיגוד על פי התנאים בתקנון. 
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  תמי גבריאלי, רחל קטושבסקי וחדוה  –חברי הועד התבקשו לאשר מינוי אד הוק של ועדת קבלה

 פיניש על מנת שיאשרו את רשימת הבוחרים הזכאים להצביע בבחירות. 

 לאשרההחלטה שהתקבלה: 

  מעתה והלאה ניהול רישום והקבלה לאיגוד יתנהלו דרך ועדת קבלה ובצורה מסודרת שתדאג

 ו את המסמכים ויעידו על הניסיון הנדרש. שהמצטרפים יצרפ

  .עלתה הצעה לבצע שינוי בתקנון ולהתאים את אופן הקבלה לתנאים הנדרשים 

  יש לתקן את המנגנון לפיו טכנית לא ניתן יהיה להגיש בקשה ללא צירוף אישורים ולא ניתן יהיה

 לשלם לפני שמתקבלים לאיגוד. 
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