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סיכום ישיבת ועד איגוד המתכננים בישראל מיום 18.1.10
משתתפים:
עמוס ברנדייס ,עדנה לרמן ,אורלי עין -דר נעים ,גיא קב -ונקי ,נירה סידי ,לאה שמיר.
כתבה :מיכל שגב

סיכומים:
 .1דיווח כספי -אורלי נתנה דיווח כספי.
 .2דמי חבר -מיכל מדווחת על תשלום דמי החבר לשנים  .2008,2009,2010הועד ממליץ לבטל את חברותם
של אלו אשר לא שילמו  3שנים דמי חבר ,בכפוף לפרוצדורה הנדרשת בתקנון האיגוד .ברכה תבדוק את
התקנון ותציע שינוי אשר יועלה להצבעה באסיפה הכללית הקרובה .בנוסף עמוס ומיכל יפנו לחברי
האיגוד להצעת נושאים נוספים לאסיפה הכללית .מיכל תבדוק עם ברכה ורחל וילקנסקי לגבי הוצאת
מכתבי התראה לפני הפסקת חברות.
 .3ארגון הגג וארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים -עדנה ועמוס מדווחים על פגישה שתערך עם
נציגי הארגונים האחרים במטרה לבדוק הצטרפות ללשכה .עדנה העלתה את פנייתו של אלי מאיוס
בקשר למינויים שנדונו וטרם הועברו למשרד הפנים ,כאשר השאלה היא האם מה שנשאר מארגון הגג
יכול להמליץ מבחינה אתית ומשפטית על מועמדים .הנושא יבדק ע"י דני רז מארגון מהנדסי הערים
אשר יעביר חוות דעתו.
 .4רשימת ארועי האיגוד -מיכל תבדוק עם "ארץ ישראל יפה" תאריכים אפשריים לערב עיון בסוף אפריל
וגיא יעביר את התכנים לערב עיון נוסף בסדרת "ערים בעולם" .במקביל עדנה ונילי יתאמו שישי עירוני
בנתניה או באר שבע לחודש מאי.
 .5הרפורמה בתכנון -פורסם חומר באמצעי התקשורת .הועד ימשך לעקוב ולהתייחס כאשר יתפרסמו
מסמכים רשמיים.
 .6חוק מתכנן המחוז -עמוס מדווח שהאיגוד הוציא מכתב נוסף לכל חברי ועדת הפנים של הכנסת עם
התייחסות לשני הנוסחים של חוק מתכנן המחוז שהוגשו לועדה .נראה שועדת הפנים תעביר נושא זה
לדיון במסגרת הרפורמה .האיגוד ימשיך לעקוב.
 .7הכנס השנתי -עדנה דיווחה על התקדמות ההערכות לכנס ,על ישיבת ועדת הכנס שנערכה אתמול ועל
החלטותיה.
 .8תחרויות תכנון -אורח :זיו סימון
זיו הציג בפני הועד את עבודת ההכנה שעשה מול מס' עיריות בכדי לקדם את נושא תחרויות התכנון.
הציג את התובנות שעלו מהישיבות והשיחות שקיים .הועד מודה לזיו על עבודתו עד עתה ומחליט
שעם גיבוש הועד החדש )לאחר הבחירות( ימונה חבר ועד שיהיה מוכן לקחת על עצמו את הנושא .זיו
יפנה לעו"ד אשר כהנא לבחינת ההיבט המשפטי של תחרויות התכנון.
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