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  מיכל שגב: כתבה
  
        

        ::::סיכומיםסיכומיםסיכומיםסיכומים
        

 עמוס הסביר את נהלי עבודת הועד ונקבעו ישיבות הועד הבאות -ברכות לועד החדש .1

 

 .ר נוסף"ונקי לשמש סגן יו -בפה אחד נבחר גיא קב -ר"סגן יו .2
  
  

  -חלוקת תפקידים ואחריות בין חברי הועד החדש .3

 

 לבנה -תוכנית עבודה מתוקצבת  .א

 ועדת המשנה לרפורמהעמוס יחד עם חברי  -הרפורמה בתכנון  .ב

 גיא -ארועי האיגוד  .ג

 עדנה -קשר עם ארגון הגג  .ד

 )ורחל מתנדבים לועדת הכנס ערן(עדנה  -הכנס השנתי  .ה

 גיא -גיוס חסויות לכנס השנתי  .ו

 רחל ונירה -ועדה לקשרי חוץ  .ז

 ערן ואמילי -קשר עם האקדמיה  .ח

 י'מיכל תהיה בקשר עם בנג -ארכיון האיגוד  .ט

 ברכה -עדכון התקנון  .י

 עדנה, ליטל -חברי האיגוד' רצון והאמצעים להגדלת מס סקר שביעות  .יא

 
לישיבה הבאה כל חבר ועד יעביר מסמך קצר המסכם את תוכנית הפעולה המתוכננת בנושא עליו הוא 

  .אחראי

 

השנים  4 -אורלי הכינה דיווח השוואתי של הכנס השנתי ב -דיווח כספי וסיכום כספי של הכנס .4
הנושאים ילקחו בחשבון . רלי הציגה את הניתוח ונערך דיון מעמיקאו). הכנסות והוצאות(האחרונות 

ברית בשתי הקדנציות האחרונות ועל זהועד מודה לאורלי על פעילותה כג. לקראת הכנס השנתי הבא
לאור ניתוח התקציב הודגשה חשיבות השתתפותה של הגזברית בארגון . הסיכום המצויין של הכנס

על דעת רוב חברי הועד חשיבות גבוהה חייבת להינתן . הבאותתקציב הכנס וקבלת החלטות בשנים 
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בסיכום מאזן . אך לא על חשבון האיכות והתכנים, לרמת הכנס ואיכותו וכן חשוב שלא יהיה הפסד
הכנסים האחרונים נראה כי למרות שהכנס עבר למתכונת מורחבת של יומיים שהפכה אותו לאירוע 

השנים  4 -ב הניתוח ההשוואתי של הכנס ב"מצ. ת הכספיתהכנס הצליח לשמור על המסגר, משמעותי
 .האחרונות

  

מורשי החתימה של העמותה הם , בהתאם לתקנון העמותההוחלט כי  -פרוטוקול מורשי חתימה שינוי .5
. ז.ת, לבנה אלונים, יחד עם חתימת הגזבר 22076236 .ז.ת, עמוס ברנדייס, ר האיגוד"חתימת יו: כדלקמן

לבנה , יחד עם חתימת הגזבר 007762313 .ז.ת, עדנה לרמן, ר האיגוד"ת סגן יווכן חתימ 007198740
 .ןיחייבו את העמותה לכל דבר ועניי, 0071987406 .ז.ת, אלונים

  

תוציא . 2008,2009בהשוואה לשנים  2010מיכל דיווחה על תשלום דמי חבר לשנת  -תשלום דמי חבר .6
שאושר באסיפה הכללית  פי התיקון בתקנון שנים ועל 3ילמו מכתבי התראה לחברים אשר לא ש

בנוסף מיכל תוציא מכתבי גביה . ימים להשלים את חובם 30ינתנו להם . תופסק חברותם, האחרונה
את נושא החזר מיכל תבדוק מול רחל קטושבסקי . 2010לחברים אשר טרם שילמו את דמי החבר לשנת 

 .דמי החבר לעובדי ממשלה
  

מיכל תגיע עם . וכן ברושורים הוחלט כי יופק פוסטר -העמדת דוכן בכנס המשלול לתכנון ערים בטכניון .7
 .מחשב נייד אשר יציג תמונות מתחלפות מארועי האיגוד

  

 :עמוס מעדכן -הרפורמה בתכנון .8
  

 11.5.10 -יתקיים ב בנושא הרפורמה בתכנון שולחן עגול של האיגוד  .א

 30.5.10 -פגישה של האיגוד עם שמאי אסיף וצוותו תתקיים ב  .ב

ד ומתכנן אשר כהנא ייצג את "עו, 11.5.10 -דיוני ועדת הפנים והכלכלה של הכנסת יחלו ב  .ג
 .האיגוד

סוכם על פגישה נוספת . ל ארגון המועצות האזוריות"מנכ) הישוע יצחק(עמוס נפגש עם שייע   .ד
 .פ"ובדיקת אפשרויות לשת

ם העצמאיים פנה גם כן ר תא האדריכלים בארגון המהנדסים והאדריכלי"יו, דן אלרוד' אדר  .ה
 .פ"לצורך שת

 

 :רשימת ארועי האיגוד .9
  

 .גיא סיכם את ערב העיון -ערב עיון בסדרת תכנון בעולם -27.4.10  .א

 א ועיריית נתניה"בשיתוף מכון דש" טבע עירוני"חצי יום עיון בנושא  –יוני   .ב

  בישיבת הועד הבאה גיא יעביר תוכנית שנתית לארועי האיגוד  .ג
  

 .בישיבת הועד הבאה יתקיים דיון על מינוי ועדת הכנס ומיקום הכנס השנתי -2011השנתי  הכנס .10
  

הועד מברך על הנסיון להגיע להסכמה עם לשכת המהנדסים  -לשכת המהנדסים והאדריכלים .11
דוגמת הסכם הצטרפות ללשכה . הועד מסמיך את עדנה ועמוס להמשיך את המגעים מולם. והאדריכלים

לאחר שתתקבל טיוטת הסכם עם איגוד . י הועד לקבלת הערותתופץ לחברשל מהנדסי הערים 
 .תובא לדיון, המתכננים

  

הוצגה לחברי הועד הצעתו של דב רוטפלד להוצאה לאור של חוברת  -"נכסי דלא ניידי"ידיעון משותף  .12
התקיים דיון בנושא והוחלט לדחות את . צבעונית אחת לחודשיים בשיתוף ארגונים שונים מהתחום
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להשאיר את פרסומי האיגוד ברמה אקדמאית גבוהה  רצוןוכן עקב ה, העלויות הגבוהות ההצעה עקב
 .כפי שהם מופיעים בבטאון כיום, ולא מסחרית

  
  


