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 ::::שתתפיםשתתפיםשתתפיםשתתפיםממממ
    

 .ברכה אור, ראסם חמאיסי, נירה סידי , ניר פפאי, ונקי-גיא קב, נעים דר -עיןאורלי , עדנה לרמן, עמוס ברנדייס
 מיכל שגב: רשמה

 
 ::::יכומיםיכומיםיכומיםיכומיםסססס

אורלי מדווחת שלמרות .  והשקעת היתרה בבנק אורלי נתנה דיווח כספי על מצב האיגוד -דיווח כספי .1
 ההכנסות לא עמדו ,עקב דמי ההשתתפות הנמוכים יחסית, הכנס המוצלח מאוד מבחינה מקצועית

 .בצפי

 

ח דורון קופמן ולאחר כמה שנים של טיפול " אורלי מדווחת שלאחר מאמצים רבים של רו-מס הכנסה .2
איגוד ואת הקנסות שהטיל על האגוד בגין אי מס הכנסה ביטל את כל דרישות התשלום מה, בנושא

 2004-2007, 1999, 1998י מס הכנסה לשנים "כל דרישות התשלום בוטלו ע. חות בשנים עברו"הגשת דו
 . טרם התקבל אישור סופי2000-2003לגבי השנים 

 

יפה קיימת עליה . 2008 בהשוואה לשנת 2009 מיכל דיווחה על תשלום דמי חבר לשנת -תשלום דמי חבר .3
 .מיכל תמשיך במאמצי הגביה.  נמשכת2009והגביה לשנת 

 

נעשתה , 2010 מרץ -לאור בקשתה של אורלי לפרוש מהתפקיד בסוף הקדנציה הנוכחית -ת האיגודיגזבר .4
 .פניה למועמדים פוטנציאלים בבקשה שיציגו מועמדותם בבחירות הבאות

 

מיכל דואגת לעדכנו באופן . ויינותמקבל תגובות מצ, אתר האינטרנט החדש הושק -אתר האינטרנט .5
 .הערות מחברי האיגוד והנושאים טופלו' התקבלו מס. שוטף

 

יתבקשו חברי , דינמי ומעודכן, בכדי שאתר האינטרנט יהיה עשיר בתוכן -תכנים לאתר האינטרנט .6
מטרת המהלך להעשיר . ניר יכין קול קורא ויפיץ לחברים. האיגוד לשלוח חומר תכנוני מתאים לאתר

, ארנסט אלכסנדר' לפיכך ניר יתאם עם פרופ, דאת אתר האינטרנט באופן שלא יתחרה בבטאון האיגו
 .את העניין, עורך הבטאון

 

 :רשימת ארועי האיגוד .7

 קונג ואלי שטרן ירצה על -דודי גלור ירצה על הונג". תכנון ערים בעולם" ערב עיון בנושא 18.5.09 .א
 .טימבוקטו

מיכל .  עדנה תיאמה עם עיריית עכו אשר נרתמה לנושא בשמחה רבה. שישי עירוני בעכו17.7.09 .ב
 .ועדנה תוציא סדר יום, תוציא מיידית הודעה לחברי האיגוד על מנת שישמרו את התאריך

גיא יעביר ". ערים בעולם"קונפליקטים בתכנון או המשך הסדרה :  ערב עיון בנושא-2009ספטמבר  .ג
 .תאריך וסדר יום במהלך חודש יוני

 

 אשר נשלח לחברי הועד 2009ח ועדת ביקורת לכנס "  ברכה הציגה בקצרה את דו-2010נס השנתי הכ .8
מוס ע. ח ומיכל תפיץ לחברי האיגוד"אורלי ומיכל ישלימו את הנתונים החסרים בדו. לפני הישיבה

לקול בהמשך . ההצעות תיבחנה.  הצעות5בשלב זה התקבלו . הוציא קול קורא לאירוח הכנס הבא
 :2010ועד האיגוד מחליט על מבנה ועדת הכנס , הקורא שהופץ למתנדבים לועדת הכנס
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בנוסף . דורון קופמן ונירה סידי, רחל קטושבסקי, נילי שחורי: עדנה לרמן תרכז את הועדה וישתתפו בה
על בישיבת הועד הבאה יוחלט על מיקום ו. יצורף חבר איגוד שהינו איש אקדמיה בהתאם למיקום הכנס

 .הכנות מעשיות לכנס

 

 ניר דיווח -ל במסגרת חוק ההסדרים"הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל ויוזמה להרחבת סמכויות הות .9
ל הכין "בנושא הרחבת סמכויות הות. על שני נושאים אלו ועל השינויים שחלו בהצעות המקוריות

עקב . סחר ומלונאותמ, מגורים: ארגון הגג נייר עמדה המתנגד להרחבת הסמכויות לנושאים של
בנתיים . המסמך לא הופץ, י ארגון הגג"התנגדות עמותת האדריכלים להפצת הנוסח כפי שהוצע ע

ככל . ל רק לנושאי כריה וחציבה וקוי גז" את סמכויות הותהתקיימה ישיבת ממשלה שהחליטה להרחיב
 .שהנושא ונושאים דומים יועלו בעתיד האיגוד יבחן תגובה בזמן קצר

 

מנהל התכנון העביר התייחסות מפורטת ,  בהמשך לישיבה שהתקיימה בפברואר-משרד הפניםמכרזי  .10
הועד מברך על . הופץ לחברי האיגוד. למסמך ההתייחסויות של חברי האיגוד למכרזי משרד הפנים

. ההתייחסויות הרציניות והמפורטות של משרד הפנים ועל ההסכמה לשינויים בנושאים מהותיים
 .הועד ימשיך לעקוב, וקף חוק המכרזים החדשמאחר ונכנס לת

 

י לישיבת הועד הבאה בכדי 'הועד מזמין את בנג. י היימן התנדב לרכז את הנושא' בנג-ארכיון האיגוד .11
 .לדווח על התקדמותו

 

כמו כן נירה .  נירה תנסח קול קורא ויצורף לנירה מתנדב לקידום הנושא-ל"קשר עם ארגונים מחו .12
 . מיכל מכתבים לארגונים שיופצותעביר לעמוס באמצעות

 
 

 .לרמןבמשרד  18:00 בשעה  21.6.09ישיבת הועד הבאה תתקיים בתאריך 


