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סיכום ישיבת ועד איגוד המתכננים בישראל מיום 21.12.09
משתתפים:
עמוס ברנדייס ,עדנה לרמן ,אורלי עין -דר נעים ,ניר פפאי ,ראסם חמאיסי ,נילי שחורי.
כתבה :מיכל שגב

סיכומים:
 .1דיווח כספי -אורלי נתנה דיווח כספי.
 .2דמי חבר -מיכל מדווחת על תשלום דמי החבר לשנים  .2008,2009,2010יש עליה במס' החברים ועליה
באחוזי הגביה בשנת  .2009מכתבים אישיים לחייבים הוצאו ע"י עמוס ,מיכל תשלח תזכורת לתשלום
דמי חבר לשנת  2010בהנחה עד סוף החודש.
 .3תשלום בכרטיס אשראי -מיכל מדווחת על אפשרות התשלום בכרטיס אשראי .סיכמה את כל התנאים
עם חברת ויזה כ.א.ל.
 .4ארגון הגג -עדנה ועמוס דיווחו על נושא ארגון הגג וימשיכו לקדמו.
 .5ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים -עדנה ועמוס מדווחים על פגישה שנערכה עם שמואל אנגל,
עו"ד ליאור בר און ,וברוך יוסקוביץ' .הם יוזמנו בקרוב לישיבת הועד להציג את הצעותיהם לחברי
האיגוד.
 .6רשימת ארועי האיגוד:
.a
.b
.c
.d
.e

ערב עיון וטקס במכון וייץ -עמוס דיווח על ערב מוצלח.
שישי עירוני -נילי תבדוק מול ראשון לציון אפשרות לשישי עירוני בסוף ינואר -תחילת
פברואר .תארגן יחד עם עדנה
ראסם יארגן שישי עירוני בישובים הערביים במחוז צפון בסוף חודש אפריל.
בחודש מאי עדנה מציעה לקיים ערב על תכנון עירוני בסין ולהזמין להרצאה מרצה מסין
שיהיה באותה תקופה בארץ.
תוכנית שנתית לארועי האיגוד -גיא יעביר הצעה לתוכנית שנתית לארועי האיגוד.

 .7הרפורמה בתכנון -האיגוד העביר את עמדתו ונציגיו נפגשו עם משרד רוה"מ בנושא זה .כאשר יופצו
מסמכים ע"י מנסחי טיוטת החוק לרפורמה ,האיגוד ימשיך ללוות ולהתייחס לנושא.
 .8חוק מתכנן המחוז -האיגוד הוציא נייר עמדה שנשלח לכל השרים .ההצעה )בשתי גרסאות שונות( עברה
קריאה טרומית והוחלט לאחד את הדיון בה עם הדיון ברפורמה בתכנון.
 .9ארכיון האיגוד -לאחר סקירה של החומר המועמד לארכיון ,הוחלט שאין צורך בהקמת ארכיון .כל
הפרסומים המקצועיים )הבטאון( מנק' זמן מסויימת והלאה יועלו לאתר האיגוד .כל סיכומי ישיבות
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הועד ,ניירות העמדה והחלטות מישיבות הועד יועלו לאתר האיגוד .קלסרי ההתכתבויות ישמרו אצל
יו"ר האיגוד והקלסרים הכספיים אצל הגזברית.
 .10הכנס השנתי -עדנה דיווחה על ההכנות לכנס השנתי .ישיבת ועדת הכנס תתקיים בעוד יומיים.
ישיבת הועד הבאה תיערך ב18.1.10 -
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