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משתתפים:
עמוס ברנדייס ,עדנה לרמן ,אורלי עין -דר נעים ,נירה סידי ,ניר פפאי ,ברכה אור.
כתבה :מיכל שגב

סיכומים:
 .1דיווח כספי -אורלי נתנה דיווח כספי ודיווחה שאישור הניהול התקין נמצא בבדיקה של רשם העמותות
במשרד המשפטים.
 .2דמי חבר -מיכל מדווחת על תשלום דמי חבר לשנים  2008ו .2009 -תעביר לחברי הועד רשימה של אלו
שטרם שילמו ויעשו פניות אישיות אליהם .מיכל דיווחה על הליך הפסקת החברות לאלו שלא שילמו
דמי חבר .תעביר את הנתונים לבדיקתה של ברכה מועדת הביקורת כדי לוודא שהפסקת החברות
בהתאם לתקנון.
 .3ארגון הגג -עמוס מדווח.
 .4שת"פ עפ ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים -עמוס דיווח על קשר עם הארגון בנושא ערבויות
ונושאים כספיים שונים .נקבעה ישיבה בהשתתפות עדנה ,עמוס וראשי הארגון לצורך גיבוש שת"פ
לקידום נושאים משותפים.
 .5רשימת ארועי האיגוד:
 .aערב עיון בנושא" :תכנון ערים בעולם" יתקיים אחרי החגים .מיכל תבקש מהמרצים לכתוב
תקציר המתייחס להיבטים התכנוניים ולחדשנות בהרצאתם.
 .bסיור בחבל לכיש והרצאות במכון וייץ -לאור פנייתו של יוסי עופר בנושא זה ,מיכל תשוחח
איתו על האפשרות לפעילות משותפת.
 .cשישי עירוני -עדנה ונילי שחורי תבדוקנה אפשרויות שונות לקיום שישי עירוני ב25.12.09 -
)תאריך טנטטיבי(
 .6הכנס השנתי  -2010עדנה דיווחה על התקדמות וועדת הכנס תמשיך לטפל בנושא .אושרה פניה לשני
מרצים מחו"ל .1 :רוברטו בוביו )הוצע ע"י נירה(  .2פיטר באסין )הוצע ע"י עמוס( .האיגוד יממן את
כרטיסי הטיסה והשהייה של המרצים .בעקבות הצעתו של פיטר באסין האיגוד יזמין את חברי לשכת
המתכננים הסלובנית להשתתף בכנס וייסיע בארגון ביקור מקצועי שלהם בארץ.
 .7הרפורמה בתכנון -ניר הציג את נושא הרפורמה בתכנון ואת ההתפתחויות האחרונות בנושא .האיגוד
מעוניין ללמוד את הנושא ולהשמיע את קולו במידת הצורך בפורומים השונים .לצורך כך ועד האיגוד
ממנה צוות למעקב ולגיבוש תגובה .בצוות יהיו שותפים :ניר פפאי ,עו"ד אשר כהנא ודודי גלור .הצוות
יהיה בקשר שוטף עם הועד ,ירוכז ע"י ניר .חברי איגוד נוספים אשר מעוניינים להצטרף יפנו לניר פפאי.
אורח :זיו סימון
 .8תחרויות תכנון -זיו סימון מציע לקדם נושא של תחרויות תכנון מטעם האיגוד .הנושא נידון והועד
תומך עקרונית ומעוניין להמשיך לבדוק את הנושא .זיו ירכז את הנושא בסיוע נירה סידי .עלו מס'
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שמות של מתכנני ערים שעובדים בעיריות וגופים שונים אשר מוצע לפנות אליהם לצורך התייעצות.
זיו ונירה יפגשו איתם.
ישיבת הועד הבאה תתקיים ב19.10.09 -
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