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Igud-m-10-11
11.12.11
סיכום ישיבת ועד איגוד המתכננים בישראל )ע.ר  (580059004מיום 8.12.11
משתתפים:
עמוס ברנדייס ,עדנה לרמן ,גיא קב-ונקי ,לבנה אלונים ,רחל קטושבסקי ,ערן רזין ,ברכה אור
סיכומים:
 .1דיווח כספי -הועבר ע"י לבנה במייל לפני הישיבה .אין הערות.
 .2תשלום דמי חבר -הועבר ע"י מיכל במייל לפני הישיבה.
 .3הדיונים ברפורמה -עמוס מדווח שהדיונים בכנסת נמשכים .האיגוד מגיש ניירות עמדה ומשתתף
בדיונים הרלוונטיים .נושא חשוב ביותר שאנו מתכוונים להעיר לגביו )תוספת ראשונה לחוק( הינו
תגמול כספי לנציגים בועדות .בנושא זה גם הוצא מכתב של האיגוד למנכ"ל משרד הפנים וקיים שיתוף
פעולה עם הארגונים המקצועיים האחרים.
 .4יחוד פעולות -האיגוד הוציא פניה למנכ"ל משרד התמ"ת ולרשם המהנדסים והאדריכלים .טרם
התקבלה תשובה ,מיכל תשלח תזכורת.
 .5נציגי האיגוד והארגונים המקצועיים בוד"לים -בשלב זה ,רק חלק מהוד"לים במחוזות הזמינו את נציגי
הארגונים לדיונים ,ומיעוטן העבירו לנציגים טפסי ניגוד עניינים .האיגוד פועל מול מנהל התכנון לודא
שכל הנציגים יוזמנו לכל הועדות .בנוסף פנו  2מחוזות )חיפה ,דרום( בבקשה מהארגונים המקצועיים
למנות נציגים או מ"מ לועדות המחוזיות .בהסכמה עם הארגונים המקצועיים האחרים ,נעשתה פניה
לנציגים שהציעו עצמם לוד"לים ויש מס' מתנדבים .הארגונים יבחרו יחד.
 .6מכרז עיריית כפ"ס לתוכנית מתאר כוללנית -עיריית כפר -סבא פרסמה מכרז לתוכנית מתאר כוללנית
עם תנאי סף לראש צוות אדריכל רשוי בלבד .בעקבות פניה של האיגוד )מכתב של עו"ד אשר כהנא(
שינתה מיידית העירייה את התנאי ותפרסם תיקון לתנאי המכרז והארכת המועד .כמו כן התנצלה על
הטעות.
 .7היערכות לכנס  -2012ישיבת ועדת הכנס תתקיים לאחר ישיבת הועד.
 .8קשר עם האקדמיה -גיא מדווח על יוזמה של מנהל התכנון לערוך השתלמויות לאנשי המנהל .בכוונת
האיגוד לשתף פעולה.
 .9תוכנית ארועי האיגוד:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

 25.12.11כנס האגודה הגיאוגרפית -מושב של האיגוד בכנס.
 29.12.11כנס אות העיצוב העירוני -האיגוד משתתף בארוע ,עדנה עדכנה לגבי התכנים.
סוף ינואר -ערב עיון בנושא דיווח וסיכום רשמים מכנס  ISOCARPבסין – גיא
סוף ינואר -שישי עירוני ברהט -רחל תבדוק עם אברהים אבו -סהיבאן לגבי תאריך מתאים.
לאחר שרחל תעביר תשובה ,יוחלט בין עמוס ,רחל וגיא איזה אירוע יתקיים בינואר.
 -23-24.2.12הכנס השנתי

______________________________________________________________________________________________

יו"ר :אדר' עמוס ברנדייס ,אימייל amos-br@inter.net.il :טל 09-7446015 :פקס09-7446017:
מזכירות :מיכל שגב טל050-3445590 :
כתובת :איגוד המתכננים בישראל ,ת.ד 168 .כפר סבא.
אימייל igudm1@gmail.com :אתר האיגודwww.aepi.org.il :

איגוד המתכננים בישראל
رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION
ו .סוף  2012כנס ארצי ראשון בנושא שימור -גיא נציג האיגוד בועדת ההיגוי
 .10איריס מושלי ודוד מחברת "בית ונוי" הגיעו לישיבה והציעו שת"פ בנושא קיום כנס מקצועי .נערך דיון
בועד והוחלט שעדנה וגיא יהיו נציגי האיגוד לצורך המשך בחינת הנושא מול "בית ונוי".
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