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לכבוד
חברי איגוד מהנדסי מים

הנדון :פעילות האיגוד וקידום נושאים
חברים יקרים,
להלן דיווח לעל פעילות האיגוד ובקשה לשיתוף פעולה מצדכם.
ביום  31/01/8קיימנו אסיפה ראשונה של האיגוד מאז נבחרתי על ידכם לעמוד בראשו.
באסיפה התארח מנהל רשות המים ,אינג' אלכס קושניר אשר סקר את מצב משק המים ,הפעילות בפיתוח
מקורות מים לצריכה ביתית וחקלאית ותכניות עתידיות.
במענה לבקשתנו להידברות עם רשות מים בנושא יחסי העבודה של המתכננים מול הרשות ,הפנה אותנו מר
קושניר למילת"ב ולמר דני גרינוולד – מנהל אגף סיוע ברשות.
התקיימו שתי פגישות של ועד האיגוד עם נציגי רשות המים:
 פגישה עם מר משה גראזי -ראש המילת"ב וד"ר גיורא אלון. פגישה עם מר דני גרינוולד – מנהל אגף סיוע ,אליה הצטרפו גם נציגי המילת"ב.שתי הפגישות נערכו באווירה חיובית והבנה כי יש חשיבות רבה לשני הצדדים להסדרת נושא יחסי העבודה
ובמסגרת רה-אירגון של הרשות יש כוונה גם לטפל בנושא התעריפים.
סוכם כי נגיש לרשות נייר עבודה ובו יפורטו מטלות התכנון לסוגי ושלבי העבודות השונים מחד ,ולנושא
התמורה מאידך.
בנושא תעריף חברת נת"י PRECISEבנוסף ,התקיימה ישיבה אצל מנכ"ל הארגון עם נציג חברת הייעוץ
(החברה הלאומית לדרכים לשעבר) – מצורפת בזה מטה הפנייה בנושא ,להתייחסותכם

בברכה,
יורם לבל

יו"ר איגוד מהנדסי מים
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איגוד מהנדסי מים
חברים יקרים,
בימים אלה מתנהל תהליך של בחינת תעריף נת"י ,החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ,לתכנון קווי
מים וביוב (פרק  8/בתעריף).
כפי שהוסכם עם נת"י ,על התהליך להתנהל באמצעות ניתוח דוגמאות מפרויקטים אמתיים ועל ידי השוואת
שכר טרחה (לפי תעריף) לעלות תשומות .
לשם כך מינה הארגון את חברת פריסייס לרכז את הניתוחים הכלכליים לצורך התהליך.
על מנת שנוכל להגיע מוכנים לדיונים נבקשכם להעביר אלינו את החומר הבא:
 .2צילום מחוזים עם נת"י על שלבים שהסתיימו (למשל אם יש חוזה לתכנון מוקדם ושלב זה
הסתיים – החוזה רלבנטי לניתוח).
 .1כמות שעות (עובדים ומנהלים/שותפים כאחד) שהושקעה בכל שלב תכנון
(ראשוני/מוקדם/סופי/מפורט וכיוב').
לוחות הזמנים מאד צפופים ועלינו לגבש את החומר בהקדם האפשרי!
את החומר הנ"ל נבקש להעביר לדודי אל-און מחברת פרסייס בדוא"ל dudie@precise.co.il -
כמו כן ניתן לפנות לדודי להבהרות בטלפון שמספרו 0450-4/3035

בברכה,
מזכירות הארגון
כנסו עוד היום לדף הפייסבוק של הארגון
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