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        ::::סיכומיםסיכומיםסיכומיםסיכומים
        

  .נתנה דיווח כספיאורלי  -דיווח כספי .1
  

, השנים האחרונות 4 -משלמי דמי החבר ב' החברים ומס' ציגה סטטיסטיקה של מסמיכל ה -דמי חבר .2
בתשלום דמי  450% -י החבר ומשלמי דמ' במס 10%השנה חל גידול של . כולל פילוח לפי סוג החברים

 -ו 2008יחד עם זאת עדיין ישנם חברים אשר טרם שילמו את דמי החבר לשנים . י סטודנטים"ע החבר
מיכל הוציאה הודעה לחברים . ברשימה הוחלט שעמוס יפנה אליהם באופן אישי ןדיוולאחר , 2009

בקרוב ניתן יהיה לשלם ). 10%עד סוף דצמבר בהנחה של ( 2010לתשלום מוקדם של דמי החבר לשנת 
 .בכרטיס אשראי

  

 2009 -ו 2008עמוס יפנה אישית לחברים אשר לא שילמו דמי חבר לשנים , כאמור -חברות באיגוד .3
זאת בטרם תופעל הפרוצדורה של הוצאתם מהאיגוד כפי שנעשה לחברים , בבקשה להסדיר את החוב

ברכה תבחן את הנוסח המופיע ) 2010מרץ (לקראת האסיפה הכללית הקרובה . 2007 -שלא שילמו ב
יתקיים דיון האם . ותציג את הנושא בפני הועד, בתקנון בנושא ביטול חברות עקב אי תשלום דמי חבר

 .ציע תיקון לסעיף בתקנוןלה

 

מורשי החתימה של העמותה הם , בהתאם לתקנון העמותההוחלט כי  -פרוטוקול מורשי חתימה .4
, אורלי עין דר נעים, יחד עם חתימת הגזבר 22076236 .ז.ת, עמוס ברנדייס, ר האיגוד"חתימת יו: כדלקמן

אורלי , יחד עם חתימת הגזבר 007762313 .ז.ת, עדנה לרמן, ר האיגוד"וכן חתימת סגן יו 54012406. ז.ת
 .ןיחייבו את העמותה לכל דבר ועניי,   54012406 .ז.ת, עין דר נעים

  

 .עדנה ועמוס דיווחו על הנושא -ארגון הגג .5
  

גרשוני אשר שימשו  -יונה גינזבורג' ופרופ) ר"יו(ר רחל וילקנסקי "ד, בהמשך לפניית הועד -ועדת בחירות .6
בהמשך לפנייה לחברי . הסכימו להמשיך ולשמש גם בבחירות הקרובות ,בתפקיד בבחירות הקודמות

המתאימה ביותר לקריטריונים , נבחרה מתכננת רות פרידמן, האיגוד למתנדב נוסף לועדת בחירות
הועד קורא לשאר המתנדבים לתרום באפיקים ותפקידים אחרים לפעילות  . שהוצבו בקול הקורא

 .האיגוד
  

 :רשימת ארועי האיגוד .7

 

a. יתקיים ב "היבטים של תכנון ופיתוח: ישראל והעולם המתפתח" :ערב עיון במכון וייץ בנושא- 
1.12.09 

b. לסיכום , עדנה תפנה לפול ויטל לקביעת סדר יום 25.12.09 -יתקיים ב -בנתניה שישי עירוני
 .תבוצע הרשמה מראש. ולאישור מועד האירוע) אוטובוס לסיור עירוני(עניינים לוגיסטיים 
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c. מבקשים מגיא לקבוע ערב עיון בנושא תכנון ערים בעולם  -נית שנתית לארועי האיגודתוכ
 .לסוף ינואר

 

איגוד , ר המועצה"יו, סעדיה מנדל 'פרופבהמשך לפניה של  -המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל .8
עמוס . המתכננים מעוניין עקרונית להמשיך ולהיות חלק מהגוף המייסד וגם חבר בעמותת המועצה

 .מנדל את הפעילות והמחויבות בנושאים אלו' בחן עם פרופי

 

הצעות יועברו עד סוף . ועד האיגוד יפנה לחברים לקבלת הצעות לשינוי התקנון -עדכון תקנון האיגוד .9
 .דצמבר והועד ידון בהן

 

 .מחר תתקיים ישיבת ועדת הכנס. עדנה דיווחה על ההכנות לכנס השנתי -הכנס השנתי .10
  

נירה תוציא קול קורא לחברי . נירה דיווחה על פניות שנעשו לארגונים שונים -י חוץפעילות ועדת קשר .11
 .יופץ לחברי האיגוד. ל ויצירת קשר עם האיגוד"האיגוד ביחס לקשרים שיש להם עם אנשי מקצוע בחו

 

 .התקיים דיון בנייר עמדה שמגבש האיגוד בנושא -הרפורמה בתכנון .12
  

  21.12.09 -ישיבת הועד הבאה תיערך ב
  
  
  
  


