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        ::::משתתפיםמשתתפיםמשתתפיםמשתתפים

  דודי גלור, ערן רזין, גבריאליתמי  , ר"יו/ס -רחל קטושבסקי ,ר"יו/ס -ונקי-גיא קב ,ר"יו -עדנה לרמן

   נילי שחורי, ברכה אור, ה אלוניםלבנ :ולהתנצ

  

  מיכל שגב: כתבה

  

        ::::יכומיםיכומיםיכומיםיכומיםסססס

        

 .ל משרד הפנים"בהתאם להחלטת מנכ, אחר הפעילות בנושא מינוי נציגיםנמשיך לעקוב  -יחוד פעולות .1

 

 %2.5 -לבנה הציעה לעדכן את תעריפי דמי החבר ב. יש להוציא קריאה לתשלום -2013דמי חבר לשנת  .2

 .מיכל תפיץ לחברי האיגוד. הועד מאשר. כעליית המדד

  

 .על ההתקדמות דיווחוועדנה  רחל -הכנס השנתי .3

  

דודי הציג הצעה לצמצום ושינוי הקטגוריות בפנקס המתכננים באתר האינטרנט של  -פנקס המתכננים .4

מיכל תפנה לחברה המתכנתת את האתר לבדיקת היתכנות טכנית ועלויות של שינוי ושיפור . האיגוד

    .הפנקס וכן עריכה גרפית שונה

  

העצמאיים האם נעשתה עבודה של ניתוח תשומות ויכין טיוטה דודי יבדוק עם ארגון  -סקר תשומות .5

  .לסקר בנושא

  

חברי , בנוסף. הועד מברך על נכונותו של ערן רזין להצטרף למערכת הביטאון -ועדת מערכת הביטאון .6

 .אלכסנדר לבחינת אפשרות הצטרפותם' איגוד שהציעו מועמדותם לועדת המערכת יופנו לפרופ

  

תכננים ברוסיה לבין עמוס ר איגוד המ"בהמשך לפגישה בין יו -המתכננים הרוסישתוף פעולה עם איגוד  .7
מחליט איגוד , אשר הנחה את סדנת המתכננים הלאומית למתכננים צעירים ברוסיה, ברנדייס

בין שני איגודי המתכננים בשתי  MOU לחתימת הרוסי המתכננים לתמוך עקרונית בהצעת האיגוד

תועבר בהמשך באמצעות  הרוסי טיוטת ניסוח של איגוד המתכננים. הארצות ולקדם שיתוף פעולה זה
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  .עמוס
  

  -לוח ארועי האיגוד .8

  

  .התקיים סיור מרתק בארגונה של ברכה אור -שישי עירוני תמורות במרחב הכפרי 26.10.12 •

 .ם בארגונה של רות פרידמןיתקיי -שישי עירוני בבני ברק 12116.1. •

 .ומייצג את האיגוד בועדת ההיגויונקי חבר -קבגיא  - כנס ארצי בנושא שימור  11.1222. •

 בהשתתפות חברי איגוד -ערב עיון של החברה להגנת הטבע 0.12.122 •

 .פורסם קול קורא להרצאות ופוסטרים -הכנס השנתי של איגוד המתכננים -22.2.12-21 •

 לקיום ערב עיון משותף עם איקומוס נבחנת אפשרות -מרץ •

 נמשיך במתכונת שישי עירוני בנושאי תכנון שונים -המשך תוכנית הארועים •

  

  

  


