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סיכום ישיבת ועד איגוד המתכננים בישראל (ע.ר  )588859884מיום 19.1.12

Igud-m-1-12
23.1.12

משתתפים:
עמוס ברנדייס ,עדנה לרמן ,גיא קב-ונקי ,לבנה אלונים ,רחל קטושבסקי ,ליטל ידין ,לאה שמיר
סיכומים:
 .1דיווח כספי -הועבר ע"י לבנה במייל לפני הישיבה .אין הערות.
 .2תשלום דמי חבר -הועבר ע"י מיכל במייל לפני הישיבה .יש התקדמות יפה בתשלום דמי החבר ויימשך
מאמץ הגבייה לחייבי  2811ולמשלמי .2812
 .3הדיונים ברפורמה -עמוס מדווח על התקדמות הדיונים בועדה המשותפת פנים וכלכלה בכנסת .האיגוד
ממשיך לשלוח נציגים לדיונים בהם עולים נושאים רלוונטיים לאיגוד .בשבוע הבא יתקיים דיון חשוב
על התוספת הראשונה לחוק ,במסגרתה מוגדר איגוד המתכננים כאחד מחמשת הארגונים שימליצו על
נציגים מקצועיים לועדות התכנון .בהקשר זה פועל האיגוד גם כן להבטחת גמול לנציגים מקצועיים
שיהיו בועדות התכנון לרבות שכר והוצאות נסיעה וחניה .בעניין זה פנה עמוס לעמרם קלעג'י ,מנכ"ל
משרד הפנים ,אשר פועל להסדיר את העניין.
 .4וד"לים -עמוס מדווח שעדיין לא הסתיים תהליך הבדיקה של משרד הפנים לניגוד עניינים ולכן לא כל
הנציגים בכל הועדות מוזמנים לדיונים הנערכים .עו"ד אשר כהנא יפנה בנושא זה ליועץ המשפטי של
משרד הפנים.
 .5חברות במועצה לבנייה ירוקה -ועד האיגוד מאשר תשלום דמי חבר לשנת  2812להמשך הפעילות של
נציגת האיגוד (נועה גכט תמרי).
 .6היערכות לכנס  -2812ישיבת ועדת הכנס תתקיים לאחר ישיבת הועד.
 .7תוכנית ארועי האיגוד:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

 25.12.11כנס האגודה הגיאוגרפית -האיגוד הציג מושב "סדר יום תכנוני חדש?" הרצו במושב:
עמוס ,אשר ,גיא ,אמילי .המושב היה טוב והיו פידבקים חיוביים.
 29.12.11כנס אות העיצוב העירוני -עדנה מדווחת על כנס מוצלח ועל השתתפות פעילה מאוד
של חברי איגוד ,במיוחד בהנחיית שולחנות עגולים בחלק הראשון של הכנס.
 17.1.12התקיים כנס של הלמ"ס ומשרד הפנים בנושא מדד עומס השירותים .האיגוד הגיש
דו"ח תגובה על מדד השירותים ולאה שמיר הציגה את חוות הדעת של האיגוד בכנס.
 -26.1.12ערב עיון "הענק הסיני"
 -23-24.2.12הכנס השנתי
מאי  -שישי עירוני ברהט -סוכם עם מהנדס העיר ,אברהים אבו -סהיבאן ,על קיום הסיור .רחל
תתאם מולו תאריך מדוייק.
סוף  2812כנס ארצי ראשון בנושא שימור -גיא נציג האיגוד בועדת ההיגוי.
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