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סיכומים:
 .1דיווח כספי -הועבר ע"י לבנה במייל לפני הישיבה .אין הערות.
 .2תשלום דמי חבר -הועבר ע"י מיכל במייל לפני הישיבה.
 .3סיכום הכנס השנתי -בישיבה הבאה יערך סיכום הכנס השנתי בהשתתפות שמאי אסיף .יופץ בין חברי
האיגוד שאלון אשר יבחן את שביעות רצונם מהכנס נושאיו ומתכונתו ,בנוסף יבחן השאלון את
השתתפותם של חברי האיגוד ,ומהי הסיבה לאי השתתפותם אם לא השתתפו .נילי שחורי תרכז את
הנושא ותציג במפגש הבא את מתכונת השאלון לפני הפצתו.
 .4תגובות האיגוד למכרזי תכנון ומכרזי עבודה למתכננים ואדריכלים :גיבוש נוהל פעולה-
עדנה הציגה לדיון את שאלת מעורבות האיגוד במכרזים בהם מפורטים כישורים ותנאים נוספים
הנדרשים מהמועמדים .בדיון הוחלט:
א .האיגוד מעונין לקיים עבור חבריו מעקב וקבלת מידע רשמי אחר מכרזים .הוחלט כי האיגוד
יפנה ל"יפעת" ויבדוק עלות קבלת מידע בנושא מכרזים הקשורים תכנון ואדריכלות -אחריות
מיכל .כמו כן הומלץ להיעזר במידע פנימי מחברים .המידע יפורסם ב"מה בתכנון" המידעון
השבועי של האיגוד.
ב .האיגוד יזום תגובה בנסיבות בהן ברור שהתפקיד מתאים למתכנן ולמרות זאת לא פופיע
מתכנן ברשימת בעלי המקצוע אליהם מופנה המכרז -האיגוד יפנה בצורה רשמית לגורם
הרלוונטי על מנת שיתוקן המכרז ויכלול מתכנן בין המועמדים למשרה.
ג .במקרה של הגדרה לא ברורה ובמקרים נבחרים אחרים ,תתבצע פניה אישית של יו"ר האיגוד
או ס .יו"ר למוציא המכרז ,על מנת לברר אפשרות התאמת המכרז גם למתכננים.
 .5עדנה הציגה את הפעילות שמתנהלת על ידי אירגון העצמאים בשתוף עם איגוד המתכננים בנושא
המכרזים -פניה למוסדות האחראים לנסוח מחדש של נוהלים ותנאים במכרזים כולל בקשה
לביטול/הפחתה של הערבויות הנדרשות .המשך הפעילות ידווח עם התקדמות בנושא.
 .6הרפורמה בתכנון -עדנה דיווחה על פעילות קבוצת "לא זו הדרך" בנושא הרפורמה .הועלו אפשרויות
פעולה שונות של האיגוד בנושא הרפורמה .הוחלט כי האיגוד יגבש נייר עמדה קצר )באחריות אשר
ועדנה( ויוציאו לפרסום לחברי האיגוד ובכלי התקשורת .באחריות עדנה ,אשר גיא ורחל.
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 .7התקיים דיון בחשיבות קידום המודעות בציבור למקצוע המתכנן והשפעתו על דמות הארץ ,החברה
והכלכלה .הוחלט כי על האיגוד לנקוט פעולות לפרסום פעולותיו ומשמעותיהן ולהגדיל את מעגל
המודעים והדנים הנושאי התכנון ובתרומת המתכננים .הוחלט כי תקודם פגישה עם כתב "דה -מרקר"
בענייני נדל"ן ,אריק מירובסקי ,על קידום נושאי תכנון עירוני ואזורי בעיתון .באחריות עדנה וגיא.
 .8פרסום -הוחלט כי לאור החשיבות שמייחס האיגוד לקידום המודעות לאיגוד המתכננים ולנושא
התכנוני בכלל בציבור הרחב ובכלי התקשורת לחזור ולשמוע את הצעתו של איש יחסי הציבור מוני
מרדכי על מנת לראות איך לקדם את נושא הפרסום.
 .9ייחוד פעולות -עדנה דווחה על המגעים עם עמותת האדריכלים בהקשר למעמד המתכננים ועל חילוקי
הדעות המהותיים הנושא זה .הוחלט על המשך מעקב על עבודתה של מועצת ההנדסה והאדריכלות
בנושא של תכנון ערים .אשר יכין מכתב תגובה למכתבו של היועץ המשפטי של משרד התמ"ת -אחריות
אשר ועדנה.
 .10שתוף האקדמיה בפעילות בנושא ייחוד פעולות -הועלתה חשיבותה של האקדמיה בשמירה על מעמד
המתכננים וייצוגם הנאות .הוחלט כי יש לעודד ולהמריץ את מוסדות האקדמיה העוסקים בתכנון
להגיב ולפעול בכל הנושא הקשור למעמד המתכנן שהוא הנושא עליו הם מופקדים – אחריות ערן רזין
 .11הצטרפות ללה"ב -לשכת ארגוני העצמאיים והעסקים בישראל -גיא דיווח על שיחתו עם מוטי שפירא,
מנכ"ל לה"ב ועל היתרונות שהאיגוד יכול להפיק מהצטרפות לארגון .הוחלט לקיים פגישה עם מנכ"ל
לה"ב והיועצת המשפטית בהשתתפות עדנה ,גיא ואשר לבירור אפשרויות של שיתוף פעולה.
 .12מידעון "מה בתכנון" -עדנה הציגה את השאלה האם לפרסם במסגרת המידעון עבודות ומסמכי תכנון
שונים .הוחלט שיש מקום לפרסום מסוג זה וכן לכלול נושאים נוספים במידעון .ועדת המידעון תקבע
קריטריונים לסוגי הפרסומים שיכללו במסגרת המידעון .אחריות עדנה ותמי גבריאלי.
 .13בטאון האיגוד -הועד הביע את הערכתו לעבודה המקצועית שעושים עורך הבטאון אלכס אלכסנדר
וועת העורכים הועד מזמין את עורכי הבטאון לישיבה בחודש יוני ,להציג כיוונים עתידיים של הבטאון.
 .14שיתוף פעולה עם איקמוס -האיגוד מקדם בברכה שת"פ עם איקמוס .תבדק אפשרות של השתלבות
בערב עיון המתוכנן לאוקטובר בנושא של כלכלת שימור מבנים .נילי תעביר את הגדרת ערב העיון
ונושאיו ותיערך פניה לחברים להגשת נושאים לדיון והרצאות.
 .15הכנס השנתי  - 2013הוחלט להתחיל החל ממועד הישיבה הבאה לדון בכנס לשנה הבאה ,הועלו כמה
אפשרויות למיקום הכנס ,הוחלט לבחון אפשרות קיומו בשותפות עם אוניברסיטת תל אביב  ,רחל
ועדנה תבחונה אפשרויות לשתוף פעולה זה מול אפשרויות נוספות.
 .16תוכנית ארועי האיגוד:
א -18.5.12 .שישי עירוני ברהט .רחל תעביר סדר יום שיפורסם במידעון הקרוב.
ב .שישי עירוני בנושא הקיבוץ -יקודם ע"י ברכה במטרה לקיימו בתחילת ספטמבר.
ג 25.11.12 .כנס ארצי ראשון בנושא שימור -גיא נציג האיגוד בועדת ההיגוי.
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