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 .אין הערות. לפני הישיבה לבנה העבירה -דיווח כספי .1

 

מיכל . 2010-ו 2009ח על תשלום דמי חבר לשנה זו בהשוואה לשנת "מיכל שלחה דו -ברתשלום דמי ח .2
הועד רשימה תעביר לחברי בתאום עם עמוס ו, מכתבי בקשות לתשלום, תוציא שוב כמכתבים אישיים

  .חברי הועד יפנו אישית אליהםששל חברים שטרם שילמו על מנת 
פנה למתכנני מחוזות ולגופים נוספים כדי לסייע , הקבלה ר ועדת"יו, ברוך קיפניס' עמוס מדווח כי פרופ

 . יגודבגיוס חברים נוספים לא
  

. כמו כן הוא אושר על ידי חברי הועד. ח"ועדת הביקורת אישרה הדו -2010דוח כספי מבוקר לשנת  .3
הנוהל לפי ( האסיפה הכלליתבמקום ישלח לכל החברים לאישור , בצרוף ההסבר המילולי, ח"הדו

 .)תקנוןב
  

הנושא עלה לדיון בעקבות מועמדויות לייצוג האיגוד  -הנים במוסדות האיגודמינוי בעלי תפקידים המכ .4
האיגוד הזדמנות חברי הועד רואים חשיבות לאפשר לכל חברי . בוועדה הישראלית למורשת עולמית

היועץ המשפטי  יבכפוף להליך שיומלץ על יד, אף אם הם מכהנים בתפקיד באיגוד, להגיש מועמדות
להציע בכתב , היועץ המשפטי, ד אשר כהנא"הוועד מבקש מעו. ורי ותקיןויאפשר זאת באופן ציב

 .אשר הוועד יפעל לפיהם, הליכים כלליים להגשת מועמדות לתפקידים
  

 5אלי שטרן ייצג את האיגוד במשך ' ופפר -ד בוועדה הישראלית למורשת עולמיתבחירת נציג האיגו .5
  .שטרן על ייצוגו' ופהועד מודה לפר. שיש להחליפו בנציג חד, שנים בוועדה ועל פי התקנון

הועד בחר מתוך המועמדים את מתכננת . מועמדויות 6הועד הוציא קול קורא לחברי האיגוד והוגשו 
  .כנציגת האיגוד וזאת על רקע ניסיונה בתחום מיראלומות ענינה 

קריטריון  ,תעד למועד הגשת המועמדו 2011חלק מהמועמדים נפסלו מכיוון ולא שילמו דמי חבר לשנת 
שכן  2011הועד פונה לחברי האיגוד להזדרז ולשלם את דמי החבר לשנת . אשר היה תנאי סף לבחירה

הקפדה על תשלום דמי החבר על ידי החברים הינו תנאי יסודי לפעילות האיגוד ולבחירת חבריו 
  .כנציגים

  

  .ערכות והתקיימה ישיבה של ועדת הכנסיהתחילה ה -2012ערכות לכנס יה .6

 
נירה חולה ולא יכלה להגיע לישיבה ורחל מבקשת לדחות הדיון לישיבה  -ל"עם ארגונים בחוקשרים  .7

  .י בישיבה הבאה"הנושא ישובץ בתחילת סד .הבאה

 
מחליט כי עיקרי אתר האינטרנט של האיגוד יתורגמו לאנגלית  הוועד -לאנגליתתרגום אתר האינטרנט  .8

ערן מתנדב לסייע למיכל . ל"כדי לקדם את נושא הקשרים הבינלאומיים של האיגוד ולתת חשיפה לחו
לאחר  .מיכל תדאג לנושא הלוגיסטי ולאישור הצעת מחיר על ידי לבנה. לקביעת העמודים שיתורגמו

 . יועבר לאמילי לבקרה הוא, השלמת התרגום
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  .עמוס מדווח -הרפורמה בתכנון .9

 
  -2011אירועי האיגוד  .10

  
כנס מוצלח  היה .התכנון והבניה בנושא השינויים בחוק  7.4.11 -ב גיא דיווח על הכנס שהתקיים

  .איש 150בהשתתפות מעל  ,ואדם טבע ודיןא "ס פורטר באוניברסיטת ת"בי בשיתוף עם
  -2011אירועים עד אוקטובר 

ההרשמה תהיה . אוטובוס יועמד לרשות המשתתפים. יבמגזר הערב "שישי עירוני" 20.5.11  .א
  .ובתשלום מראש" כל הקודם זוכה"איש בשיטת  50 -מוגבלת ל, רות אצל מיכלישי

 במחצית הראשונה של חודש יולי גיא יסכם עם ולרי ברכיה לגבי ערב עיון בנושא תשתיות  .ב
  .ויעביר הודעה לחברים

  .חודש ספטמבראמצע ב" שישי עירוני"ית חולון ליעדנה ממשיכה בטיפול מול עיר  .ג

  .בניסיון ליום עיון משותף" רדה מרק"ן ב"אמילי וגיא דיווחו על פגישה עם עורך מדור נדל  .ד

 

הועד הקודם הקים ועדה לנושא עם אנשי סגל מהאקדמיות העוסקות בתכנון והוכן  -קשר עם האקדמיה .11
רת לימודי הליבה של תחום התכנון במוסדות הנייר עסק בהגד. א קשר עם האקדמיהנייר משותף לנוש

  .האקדמיה
הנייר המשותף שהוכן עם האקדמיה והרעיון לקדם  ,גבי הפעולות שנעשו בעבר בנושא זההתקיים דיון ל

אמילי  .אמילי מרכזת הנושא בעזרת ערן. סוכם להמשיך ולקדם את נושא ההשתלמויות. השתלמויות
  .נהל התכנון ותציג בישיבת ועד קרובה את נושא קידום ההשתלמויותיתבדוק שוב את הנושא מול מ

  

מיכל . את הידיעון ',ביום ה, להפיץ פעם בשבוע יש לעצב גרפית ו -תדירות הפצת ידיעון האינטרנט .12
  .יבדק ויאושר על ידי לבנהילעיצוב הגרפי התקציב . תטפל בעיצוב הגרפי


