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משתתפים:
עמוס ברנדייס ,עדנה לרמן ,אורלי עין -דר נעים ,גיא קב -ונקי ,ברכה אור
כתבה :מיכל שגב

סיכומים:
 .1דיווח כספי -אורלי נתנה דיווח כספי שנתי .נשלח לחברי הועד עדכון השוואתי לשנים קודמות .ישלח
לחברי האיגוד.
 .2האסיפה השנתית -באסיפה השנתית יאושר באופן פורמלי הדו"ח הכספי המבוקר לשנת  2008וכן הדו"ח
הכספי הבלתי מבוקר לשנת  .2009נושאים נוספים יועלו להצבעה:
 .aהוספת סעיף לתקנון המתיר אישור של חברי האיגוד בנושאים אדמיניסטרטיביים )כדוגמת
הדו"ח הכספי( דרך אי -מייל כתחליף לאישור האסיפה הכללית.
 .bועדת ביקורת מציעה את השינויים הבאים בתקנון:
א .הגדלת מס' חברי הועד
ב .החלפת חבר ועד שנעדר מעל  4פעמים ללא סיבה מוצדקת במועמד שזכה במירב
הקולות בבחירות.
ג .ביטול אוטומטי של חברות לאחר  3שנים של אי -תשלום דמי חבר.
ד .הליך חידוש חברות של כאלה שבוטלה חברותם
 .3דמי חבר -מיכל מדווחת על תשלום דמי החבר לשנים  .2008,2009,2010בסיכום שנת  2009שיעור הגבייה
היה  .90%עד כה שילמו כבר מרבית החברים לשנת  2010והגבייה תימשך בכנס השנתי ולאחריו .הועד
מצפה להגדלת שיעור הגבייה לשנה זו מעל שיעורו בשנת .2009
 .4הרפורמה בתכנון -עמוס מדווח על הכנס שהתקיים במועצה האזורית דר' השרון בו הוצגה הרפורמה
בפני  500איש .עמוס ברנדייס כיו"ר האיגוד הציג התייחסות .תזכיר החוק הועבר לחברים )רבים הגיבו(.
ועדת המשנה של הועד לנושא הרפורמה מגבשת את עמדת האיגוד אשר תועבר במייל לחברי הועד.
לוח הזמנים שנמסר בכנס הינו פחות מ 3 -שבועות עד להבאת תזכיר החוק לדיון בועדת השרים.
 .5שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים -עדנה ועמוס מדווחים על פגישה שהתקיימה עם נציגי לשכת
המהנדסים והאדריכלים ,עמותת האדריכלים ,איגוד אדריכלי הנוף ואיגוד מהנדסי הערים במטרה להגיע
לשיתוף פעולה .הועד הנוכחי ידווח על הנושא באסיפה הכללית ,והנושא ידון ע"י הועד הבא ויועבר
לכל חברי האיגוד לקבלת התייחסות.
 .6ארועי האיגוד -בארגון ערבי העיון הבאים של האיגוד ילקחו בחשבון נושאים והרצאות שלא שולבו
בכנס השנתי עקב העובדה שהוגשו  50%יותר תקצירים משאפשר להכיל בכנס.
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תוכנית שנתית לארועי האיגוד:
.a
.b
.c
.d
.e
.f

ערב עיון על הרפורמה בחוק התכנון והבניה בשיתוף לשכת עורכי הדין ולשכת השמאים
"טבע עירוני" -בשיתוף מכון דש"א ועיריית נתניה
"ערים בעולם" -שנדיגר בהודו ופארק גארף בקטלוניה
תמ"א  -35מרכז מול פריפריה ,צוות עדכון התמ"א וצוות של ממ"י
ערב נוסף בסדרת ערים בעולם
שישי עירוני בבאר שבע

 .7ארכיון האיגוד -עו"ד בנג'י היימן דיווח בכתב על קידום ארכיון האיגוד .הועד מברך על המסמך ועל
העבודה שנעשתה עד כה ומבקש מבנג'י להמשיך .מיכל תפיץ את המסמך לכלל חברי האיגוד בבקשה
להעברת חומרים נוספים ,באם ישנם.
 .8הכנס השנתי -עדנה דיווחה על התקדמות .הנושא מקודם במסגרת ועדת הכנס.
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