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 .לבנה נתנה דיווח כספי -וח כספידיו .1

 

מיכל מדווחת שהוציאה . 2010, 2009, 2008מיכל דיווחה על תשלום דמי חבר לשנים  -תשלום דמי חבר .2
. בהתאם לתקנון, שנים 3מכתבי התראה לפני הפסקת חברות לחברים שלא שילמו דמי חבר במשך  23

 .מיכל תדאג להמשך הגביה. 2010כמו כן הוצאו בקשות תשלום לחברים שטרם שילמו לשנת 
  

לבנה הציגה טיוטה של תוכנית עבודה דו שנתית הכוללת מטרות לפי  -דיון ביעדי הועד לשנה הקרובה .3
חברי הועד יעברו על . משאבים ועלויות, לוחות זמנים, אחריות, משימות, יעדים נגזרים, התקנון

דיון אשר יתמקד ביעדים  תקייםיעבירו הערותיהם עד סוף חודש יוני ובישיבה הבאה י, התוכנית
  .האם יש יעדים חסרים שברצונם להוסיף -כאשר חברי הועד יבחנו את הנושא, ובמשימות

לבנה תבדוק את ההכנסות . הועד קובע שתוכנית העבודה צריכה להיות מאוזנת בין הכנסות להוצאות
ם לכך יקבע הועד בהתא. וההוצאות של השנה הקודמת ותבחן זאת שוב מול טבלת תוכנית העבודה

 .בישיבה הבאה מהי לדעתו היתרה המינימלית שיש לשמור בבנק
  

  -תוכנית עבודה של כל חבר ועד לפי תחום אחריות .4

 

 )בפרוטוקול 3סעיף (הוצגה תוכנית העבודה לועד  -לבנה -תוכנית עבודה מתוקצבת  .א

 )בפרוטוקול 5סעיף (עמוס  -הרפורמה בתכנון  .ב

 -גיא -ארועי האיגוד  .ג

 -וןערבי עי  .א

 יום עיון בנושא טבע עירוני בנתניה 14.7.10 •

 35א "ערב עיון בנושא תמ 2010אוקטובר  •

 )טוקיו(ערב עיון נוסף בסדרת ערים בעולם  2011תחילת ינואר  •

 

 -סיורים  .ב

נילי תרכז את הקשר עם (צ "שישי עירוני בראשל 2010מחצית השניה של נובמבר  •
 )העיר

 )נה בנושא לפנחס כהנאגיא יפ( 2011ובמאי  2011סיור בינואר  •
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 עדנה -קשר עם ארגון הגג  .ד

 )בפרוטוקול 7סעיף (עדנה  -הכנס השנתי  .ה

לאחר שיוחלט על מיקום הכנס והנושא המרכזי ניתן יהיה  -גיא -גיוס חסויות לכנס השנתי  .ו
 .לגבש תוכנית לגיוס החסויות

ל של האיגוד "דיווחו על הצעותיהן לקידום נושא הקשרים הבינ רחל ונירה -ועדה לקשרי חוץ  .ז
 :ההצעות מתמקדות ב. וחבריו

 

רחל ונירה יכינו מאגר שמות . קשרים ברמה האישית עם מתכננים במדינות שונות •
י "מאגר שמות של אנשי הקשר ינוהל ע. ל המוכרים לחברי איגוד"של מתכננים מחו

ל יתבצעו ישירות מול "מזכירת האיגוד באופן כזה שהקשרים מול אנשי המקצוע בחו
 .לצורך הקמת המאגר תתבצע פנייה לחברים. הקשר הישראלי שינהל קשר זה איש

לצורך כך תעשה פניה . ל"קשרים בין איגוד המתכננים הישראלי לארגונים דומים בחו •
 .לחברים ליצירת קשרים אישיים

עמוס מנסה לקדם קבלת  -ISOCARP -ל בנוסף ל"חברות של האיגוד בגופים בינ •
בנוסף רחל ונירה . ל משקיף לאיגוד המתכננים האירופיהאיגוד הישראלי במעמד ש

ל על מנת לקדם "יפנו לחברי איגוד שידוע שיש להם קשרים או חברים בארגונים בינ
 .קשרים אלו

אמילי מדווחת שלומדים מה נעשה בקדנציה הקודמת ויגישו נייר לקראת  -קשר עם האקדמיה  .ח
 .הנושא ידון בישיבה הבאה. הישיבה הבאה

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

הועד מבקש מברכה לסיים את עדכון התקנון בהתאם להחלטות שהתקבלו  -עדכון התקנון  .י
 .באסיפה הכללית

ליטל הכינה טיוטת סקר שהופצה לחברי הועד שהעבירו  -בין חברי האיגודסקר שביעות רצון   .יא
ועד ולאחר שלא תהינה הערות נוספות מיכל ליטל תפיץ את השאלון המתוקן לחברי ה. הערות

). בדיקה מול הגזברית(בהתאם לעלות  -תפעל לעיצוב השאלון להפצה במייל או באינטרנט
 .השאלון יהיה אנונימי

 

פגישה עם , ניירות העמדה של האיגוד, הדיונים בכנסת -עמוס מדווח על הנושא -הרפורמה בתכנון .5
 .קשר עם ארגונים נוספים, שמאי אסיף

  

בעקבות פניה של חבר איגוד אשר ביקש שהאיגוד יביע דעתו בקשר למיקום  -חוות הגז בחוף הכרמל .6
הועד החליט שהאיגוד אינו יכול לגבש התייחסות מפני שלא נקבעו . התקיים דיון בועד, חוות הגז

ות דיון בנושא יתקיים באחת מישיב. קריטריונים באילו מקרים האיגוד יביע עמדתו בקשר לתוכניות
 .הועד הקרובות

  

והציגה תוכנית עבודה מפורטת  2010עדנה סיכמה את מסקנותיה מהכנס השנתי  -2011השנתי  הכנס .7
ערן , אמילי, גיא, סוכם שועדת הכנס תכלול את עדנה. עם משימות לכל חודש, 2011להתארגנות לכנס 

יצורף גם מרכז אקדמי , האם יערך בשיתוף אקדמי. בנוסף יצורף חבר נוסף בהתאם למיקום הכנס. ורחל
מוצע לצרף גם . )הסכים( ר סמי בהט להצטרף לועדת הכנס"בנוסף הועד מבקש מד. מאותו מוסד

רחל תבדוק עקרונית אפשרות לאירוח  .מיכל תוציא קול קורא למתנדבים סטודנטים. סטודנט לועדה
אצבע הגליל או סמי בהט בודק אפשרויות לאירוח ב. או בשדה בוקר, בן גוריון בבאר שבע' הכנס באונ

יש כוונה להחליט על מיקום . עדנה תרכז את תוצאות הבדיקה מול רחל וסמי ותכנס את הועדה. נצרת
  .ערן יעביר תאריכים של חופשות הסמסטר באקדמיות השונות. הכנס ומועדו בישיבת הועד הבאה


