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לבנה , ברכה אור, ערן רזין, רחל קטושבסקי, קיונ -גיא קב, ליטל ידין, נירה סידי, נילי שחורי, אמילי סילברמן
  עמוס ברנדייס, אלונים

  
  רועי נוריאל, סינורית אלפ: מוזמנים

  
        ::::סיכומיםסיכומיםסיכומיםסיכומים

        
 .אין הערות. הועבר במייל לפני הישיבה -דיווח כספי .1

 

הועד ביקש ממיכל להוציא מכתבי פניה אישיים . דיווח הועבר במייל לפני הישיבה -תשלום דמי חבר .2
  .שילם דמי חבר טרםלכל מי ש

 

הועד מודה  .הדיווח מאושר. ואה לשנים קודמותובמייל כולל השנשלח דיווח  -סיכום כספי של הכנס .3
הועד מודה לכל מי . על דעת כולם הכנס היה מוצלח מאוד. ללבנה על הדיווח המפורט וההשוואתי

 .שבע -באר' מיוחד לאנשי אונשסייע בארגון וב
  

נערכה תרשומת שתועבר  .התקיים סבב בין הנוכחים להבעת התרשמותם מהכנס -קנות מהכנסמס .4
 .לועדת הכנס

  

 וגיא קטושבסקי רחל, רזין ערן, סילברמן אמילי: חברים. לרמן ר עדנה"יו -חברי ועדת הכנס לשנה הבאה .5
יצא קול קורא לתוספת אנשים לחברי האיגוד לאחר התכנסות ועדת הכנס אשר תגדיר בנוסף . ונקי -קב

בישיבת עדת הכנס להציג כבר הועד מבקש מחברי ו .אחריםה הועדהאת התפקידים הנדרשים מחברי 
כולל (וחלוקת תפקידים בין חברי הועדה  כזינושא מר, קרובה אפשרויות למיקום הכנס הבאהועד ה

נוסח שליטל . (נס במתכונת אינטרנטית יצא בקרובמשוב לכ ).מתנדבים נוספים מקרב חברי האיגוד
 )אתר האיגודמיכל תביא להטמעתו ב, הכינה מאושר

  

 :הערות ועדת ביקורת .6
  

התקיים דיון ביזמת ועדת ביקורת לגבי נציגי האיגוד בגופים  -בגופים השוניםנציגי האיגוד   .א
 עמוס יפנה לנציגים שהסתיימה הקדנציה שלהם כנציגי. י התקנון נדרשת תחלופה"עפ. ניםשו

 .יוצא קול קורא לחברי האיגוד ).דין מתקיימת בהם פעילותבגופים שע(האיגוד בגופים השונים 
  

 .היימן יקדמו את הנושא י'ברכה אור ונילי שחורי יחד עם בנג -ארכיון האיגוד  .ב

 
בעקבות פניה של נובל גרין המוציאה את ביטאון אדריכלי הנוף  -הנוף' בטאון משותף עם איגוד אדר .7

ר איגוד אדריכלי הנוף "עמוס פנה ליו).  פעמים בשנה 4היוצא (משותף  ןלשיתוף פעולה להוצאת ביטאו
ככל שהתשובה תהיה . בנושא עקרוניתועד האיגוד תומך . משותף ןלבחון האם הם מעוניינים בביטאו

 .ושאים המנהלתייםל גרין כדי לדון בפרטי הפורמט בנעם נורית לוי מנוב שונקי ייפג -חיובית גיא קב
 .הנוף' ם עם איגוד אדרהכול בתיאו
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 .עמוס דיווח -הרפורמה בתכנון .8

  

 :רשימת ארועי האיגוד .9

 

-ומרכז פורטר באוניברסיטת תל" אדם טבע ודין"משותף עם  יום עיון תקייםי 7.4.11 -ב  .א
גיא יוציא סדר יום ברגע שיהיה סדר יום . הרפורמות המוצעות בתכנון: אביב בנושא

 .מוסכם עם השותפים

ערב העיון בנושא תשתיות בשיתוף עם מכון ירושלים נדחה לעת עתה לבקשת מכון   .ב
 .ירושלים

. עדנה יצרה קשרים בנושא ומחכה לתשובות –ציון שישי עירוני במגזר הערבי ובראשון ל  .ג
 .תאריכים ספציפייםקביעת תעדכן את הועד במייל עם ההתקדמות ו

וחוק התכנון  מערכת הבטחוןלאור הצעתו של עמירם אורן לדון באיגוד בנושא של   .ד
 .האם ניתן לקיים ערב עיון בנושאלבדיקה ישוחח גיא עם עמירם  ,והבניה

סיקור תקשורתי :" בנושאפת עם דה מרקר לקיים ערב עיון אמילי העלתה הצעה משות  .ה
 .אמילי יחד עם גיא יציעו סדר יום ותאריך. הועד תומך". בתכנון

גיא מרכז את  ".המשפטיזציה והביורוקרטיזציה בתכנון": עתיד הואן בויום עינושא נוסף ל  .ו
  .הנושא

  

10. ATPU  עםISOCARP- משותפת בישראל עם ארגון התכנון  הועד דן בנושא קיום סדנת תכנון
  .ת לראשי איזוקרפנירה תכתוב זא. אותו םתומך ברעיון ויבחן דרכים מעשיות ליישהועד  .הבינלאומי


