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        ::::סיכומיםסיכומיםסיכומיםסיכומים
        

 .אין הערות. לפני הישיבה י לבנה"הועבר ע -דיווח כספי .1

 

נשלחו מכתבים . עדיין לא כל חברי האיגוד שילמו. העבירה לפני הישיבהמיכל  -תשלום דמי חבר .2
 .שנים 10 -הוחלט כי דוקטורנט ישלם כמו שכיר העובד פחות מ. אישיים

  

הועד מאשר לשכור את . נמצא בביצוע ובקרוב תועבר טיוטה לאמילי לבדיקה -תרגום אתר האינטרנט .3
מיכל תסגור את הנושא מול לבנה ועמוס מבחינה . ישירותיה של מעצבת לעיצוב הידיעון השבוע

 .הצעת העיצוב תועבר לעדנה. כספית
  

אך התקיים דיון עקרוני בהובלת רחל המרכזת , נירה נאלצה להיעדר מהישיבה -ל"קשר עם ארגונים מחו .4
תעביר מייל לגבי המהות הכללית של הקשר עם  ,בתיאום עם נירה, סוכם שרחל. איתה את הנושא

לינק לארגונים  האיגוד הוחלט שיהיה באתר. משך הפעילות בנושאהל והצעה ל"ם השונים בחוהארגוני
יבחן הנושא של . אצלם) אתר באנגליתל(ע פניה אליהם לפרסום לינק שלנו המעוניינים בקשר ותבוצ

הועד תומך . רחל תרכז את הנושא ותעזר באלי שטרן. איתור ופרסום כנסים בידיעון השבועי של האיגוד

ם סדנא בשיתוף אפשרות לקיועדנה תבדוק ). סדנת תכנון(מטעם איזוקרפ בישראל  UPATיון של ברע
 .ולהציג את תוצאות הסדנא בכנס, עיריית חיפה במהלך השבוע שלפני הכנס

  

עמיר בתור נציגת  -לאחר שמונתה נינה אלומות -ד בוועדה הישראלית למורשת עולמיתנציג האיגו .5
הועד בחר מתוך חברות האיגוד . זכיר הועדה שימונה גם ממלא מקום נציג האיגודסוכם עם מ, האיגוד

 .הנוספות שהגישו מועמדות לתפקיד את אפרת לוי כממלאת מקום של נינה
  

עדנה דיווחה על המגעים עם  .לפני ישיבת הועד יימה ישיבה של ועדת הכנסהתק -2012 השנתי הכנס .6
  .הטכניון ועיריית חיפה

 
של חברי  בכנסת מיכל ארגנה סבב יצוג. 17.5.11 -רמה מתחדשים בהדיונים ברפו -הרפורמה בתכנון .7

 .האיגוד ממשיך להגיש עמדתו בכל נושא, ועדת הרפורמה עד אמצע יולי

 

 .הנושא נדחה לדיון בישיבה הבאה -קשר עם האקדמיה .8
  

להגביר את  פנה למתכנני המחוזות כדיקיפניס ברוך  -יות לאיגודוזחלשכות התכנון הממגיוס מתכננים  .9
הועד רואה חשיבות רבה בכך ומעוניין גם לקיים פעילויות . ת התכנוןוגיוס החברים מקרב לשכ

רחל תכין פניה מטעם האיגוד . מקצועיות רלוונטיות ולחזק את שיתוף הפעולה עם לשכות התכנון
שרות המסבירה את החשיבות בהצטרפות ומסבירה את האפ, ת התכנוןולמתכנני המחוזות ולעובדי לשכ

בנוסף תכין מכתב פניה למהנדסי הערים ועובדי ועדות מקומיות לגיוס . לקבלת החזר של דמי החבר
  .עמוס ידאג להפצה. בפניה תהיה בקשה להתנדב להיות איש קשר בין המחוז לאיגוד. חברים נוספים
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  -2011אירועי האיגוד  .10
  

  .ההרשמה כמעט מלאה -יבמגזר הערב" שישי עירוני" 20.5.11  .א

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

מתקיימים מגעים . שישי עירוני בחולון מהקיץ לספטמברעדנה מדווחת על דחיית  -ספטמבר  .ג
  .עם עיריית חולון

  


