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נושא
.1

עדכון יו"ר

דיון בסעיפי סדר היום והחלטות

 .1אנחנו מובילים ביחד עם עורכי דין מספר מאבקים
משפטיים בנושא ייחוד הפעולות לאדריכלים :בג"ץ-
דיון בפברואר ,עתירה נגד מנהל תכנון ,משיבים
לעצירה שהוגשה נגד מועצה מקומית חיפה.
 .2תת וועדה של מועצת ההנדסה ואדריכלות בענייןנ
ההכשרה הנידרשת לטובת תכנון עירוני קיימה את
פגישתה הראשונה.
 .3וועדה מקצועית -הוועדה חשובה כי המגיבה לדרישות
מהשטח  on lineבכל מיני נושאים היא מסייעת גם
בגיוס מחדש של חברים.
 .4וועדת כספים -קיימה ישיבה ראשונה -אנחנו עובדים
על תקציב בתקווה לייצר רזרבות -הכל תלוי
בקורונה .הקלפים כל הזמן נטרפים לנו .כמובן שזה
בצמוד להתפתחות בנושא תכנית עבודה זו או אחרת.
 .5אני רוצה להביע הערכתי ותודתי לכל העוסקים
במלאכת הסיורים בחו"ל – בייחוד לישראל.
ישראל עדכן לגבי הסיורים הצפויים ואלו שצפויים
לצאת.
 .6התייחסות להליכים פנימיים בועד שהתקיימו מתוך
רצון לחזק את התקשורת בועד.
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 .1וועדת רגולציה בניצוחו של בני פרי נערכה לוועדה
לבחינת קיצור הליכי רישוי -בראשות מטה התכנון
הלאומי.

.2

עדכון מנכ"לית

.3

מינוי חיימי
שניידר ליו"ר
ועדה מקצועית

התקבל פה אחד

.4

אסיפה כללית
למינוי  4חברי
ועד נוספים

יו"ר ההתאחדות הודיע לוועד כי בכוונתו לכנס את האסיפה
הכללית של ההתאחדות לטובת אישור  4חברי ועד נוספים ב
 8/2בשעה  .18:00היו"ר הבהיר שהוא יעביר את הרשימה
לחברי הועד להתייחסות טרם פרסומה לכלל החברים.

התקיים דיון ראשון בוועדה וחולקו נציגים ל  6תתי
צוותים.
יש כ  55פגישות שנקבעו ,לכל צוות יש פגישת הכנה,
לכל צוות הוגש לפני הדיון הראשון טיוטה של הצעה.
 .2איכות תכנון -האמנה –אחרי שצלחנו את מהנדסי
רשויות ,ואת יו"ר פורום ה ,15-מתקדמים לקראת
אישור האמנה.
 .3לו"ז אירועים וקורסים -הוצג בפני הועד.
 .4גיוס חברים – דצמבר -ינואר זו התקפוה העמוסה
ביותר כמות ההרשמות רבה (גוזל זמן דרמטי)
בגזרת ההרשמות המשרדיות -הצלחנו לייצר מספר
הרשמות חדשות ,רמי מחזק את הקשר עם מי שכבר
ביצע הרשמה משרדית ועוד קשרים עם הרשמות
נוספות פוטנציאליות.
 .5יש לא מעט הטבות חדשות .לא מעט מההטבות הם
הצעות שמגיעות מחברים שמקבלים מענה.
 .6תחרויות -התחרות בנהריה ותחרות במעלה אדומים
לקראת סיכום.
 .7אגודה מקצועית -היתה התקדמות בנושא ,מקווה
שהטפסים יישלחו עד לסופ"ש הבא.

התקיים דיון וניתנה חוו"ד של היועץ המשפטי של ההתאחדות
ללנושא..

רשמה :אורלי לאופולד
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