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, שבסקירחל קטו ,ליטל ידין, לבנה אלונים, ונקי -גיא קב, עדנה לרמן, עמוס ברנדייס: משתתפים
  .ברכה אור, אמילי סילברמן, נירה סידי

  
  .חנה מורן: אורחת

  
  :סיכומים

  

  .לא היו הערות. הופץ במייל לפני הישיבה - דיווח כספי .1
  

כספי לא מבוקר  ח"לזרז הכנת דולבנה תבקש מרואה החשבון  -ח כספי לא מבוקר"דו .2
  .הביקורת לצורך התייחסות ועדת

  

האיגוד אשר יש  יופץ לחברים עד לסוף החודש כדי לאפשר לחברי -עדת הביקורתח ו"דו  .3
  .באחריות ועדת ביקורת להעביר בזמן .באסיפה הכללית להעלותן ,להם הערות

  

דמי חבר עד כה שילמו  44%. על ידי מיכל 5.1.11הופץ עדכון ליום  -תשלום דמי חבר  .4
  .2011לשנת 

  

ר "ועדת הביקורת הציעה הצעה לגבי הסדרת בחירת סגנים ליו -עדכון תקנון האיגוד  .5
ועדה תעביר הצעה מתוקנת אשר תופץ ה. ולגבי נושאים טכניים נוספים, וסמכויותיהם

  .סיפה הכללית ויתקיים דיון והצבעהאר האיגוד לפני ה"לחברים על ידי יו
  

היום . ם והכלכלהעמוס מדווח על התקדמות הדיונים בוועדת הפני -הרפורמה בתכנון .6
  .את האיגוד מייצגים ברוטציה שישה חברים. 'והדיונים יימשכו מידי יום ג ,התקיים דיון

  .בהצעת החוק 57-64בדיון היום נדונו סעיפים 
  

חנה מורן הופיעה בפני ועד האיגוד והציגה  - קריטריונים לקביעת עמדת האיגוד בתוכניות .7
ות ראויות לדיון ציבורי מקצועי באיגוד הצעה לקריטריונים להערכה ושיפוט תוכני

  .זאת בעקבות החלטת הוועד לקיים דיון עקרוני בנושא זה .המתכננים בישראל
וכן על  ,רצונו ויכולתו של האיגוד להתמודד עם הנושא, התקיים דיון על מורכבות הנושא

  .מטרות הדיון המקצועי בתוכניות והזיקה לפעילויות מוסדות התכנון
  

  :החלטות

  .האיגוד יציג עמדה לגבי תוכניות במקרים קיצוניים ועקרוניים בלבד  .א
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 .נותיהאיגוד יפעל לקיים שולחן עגול לדיון בתוכניות משמעותיות ומעני  .ב

חברי האיגוד . אמילי תארגן שולחן עגול בנושא השיח התכנוני במוסדות התכנון  .ג
 :המעוניינים להביע עמדה או לתרום לנושא ייפנו לאמילי

emilysilv@gmail.com  
  

עמוס דיווח על יום העיון אשר  - ותמורות בתכנון 35א "בנושא תמ 6.1.11 יום עיון מיום .8
עמוס ברך את שמאי אסיף על  .חברי איגוד רבים נטלו בו חלק .זמיווהאיגוד היה בין י

 .בשם כל הארגונים שהיו חברים בארגון הכנס, סיום תפקידו

 
  :פעילויות קרובות של האיגוד .9

  
מפגש בנושא קרקע למתקני , בשיתוף עם מכון ירושלים, יתקיים 31.3.11ביום . א

  .הודעה על הערב ותוכנית ראשונית תופץ בפברואר .תשתית
  
ככל  ,"שכנים"בשיתוף עמותת  במגזר הערבי" שישי עירוני"בתחילת מאי יתקיים . ב

  .עדנה מרכזת הנושא ותביא הצעה מגובשת לישיבה הבאה .הנראה בנצרת
  
  .נוסף יתקיים ביוני או ביולי בחולון" שישי עירוני. "ג

  

 -קשרי חוץ .10
  

האיגוד מברך את ברוך . ר עמותת האדריכלים"נבחר כיו עמוס מדווח כי ברוך ברוך  .א
  .ומאחל לו הצלחה בתקווה לשיתוף פעולה פורה בין הארגונים

  
ל ונירה רח. רחל פנתה למספר ארגונים בין לאומיים והתקבלו התייחסויות חיוביות. ב

  .עד דרכי פעולהיתייחסו לחומר ויציעו לו
  

  
  .לבנה אלונים: רשמה

  
    
  


