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  ליטל ידין, ערן רזין, אמילי סילברמן, רחל קטושבסקי, נירה סידי, לבנה אלונים, עדנה לרמן, עמוס ברנדייס
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        ::::סיכומיםסיכומיםסיכומיםסיכומים
        

הועד . 2009ח לשנת "י רו"ח הכספי המבוקר ע"פי והציגה את הדולבנה נתנה דיווח כס -דיווח כספי .1
. שה ימיםתוך שלו יש להעביר הערות. להערות חברי הועדעוד יועבר , בכל זאת .ח"את הדומאשר 

עדת ביקורת יועבר לאישור וו י הועד"ח יחשב מאושר ע"הדו, ככל שלא תהינה הערות, לאחר מכן
 .פ הנוהל שאושר באסיפה הכללית הקודמת"ע, ואישור האסיפה הכללית במייל

 

 הוצאו מכתבי התראה. 2010, 2009, 2008ל תשלום דמי חבר לשנים מיכל דיווחה ע -תשלום דמי חבר .2
, חלקם השלימו את התשלום ואחרים תופסק חברותם. שנים 3שלא שילמו דמי חבר במשך  לחברים

 .פ התקנון"ע
  

, מיכל הציגה תוצאות ראשונות של סקר שביעות הרצון שנערך בקרב חברי האיגוד -סקר שביעות רצון .3
ח מסכם "מיכל תוציא תזכורת ולאחר מכן תכין דו. חברים כבר ענו 71. ינטרנטי קישור באתר הא"ע

התוצאות הראשוניות שימשו בסיס לדיון בישיבת הועד על תוכנית העבודה . אשר יופץ לחברים
 ).בהמשך ראו( .לקדנציה הנוכחית

  

 נוף אריאל' דרר גיל הר גיל וא"וח על פגישה עם דעמוס מדו -עם איגוד אדריכלי הנוף שיתוף פעולה .4
ועד . סוכם על שיתוף פעולה בנושאים של ארגון ארועים ונושאים נוספים. ברנט מאיגוד אדריכלי הנוף

 .פ זה ומבקש לקדמו"האיגוד מברך על שת
  

פ "ע, עם יועץ שר הפנים' עמוס מדווח על הנושא וכן על פגישה שתערך ביום א -הרפורמה בתכנון .5
 .א הרפורמהכדי לדון עם האיגוד בנוש, הזמנתו של שר הפנים

  

 .עדנה עדכנה את החברים. לפני ישיבת הועד התקיימה ישיבת ועדת הכנס -2011הכנס השנתי  .6
  

 .ח ועדת ביקורת נדחה עקב העדרות נציגת הועדה"דיון בדו .7
  

הועדה . י דורון קופמן"הועדה מרוכזת ע -היבטים כלכליים בתכנוןועדת משנה של האיגוד בנושא  .8
 .התכנסה וטרם דיווחה לועד
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 :רשימת ארועי האיגוד .9

 

 איש 60 -השתתפו כ, היה מוצלח מאוד -יום עיון בנושא טבע עירוני בנתניה 14.7.10  .א

פ תוכנית האיגוד יתקיים יום העיון "ע -מעקב ובקרה, עדכון: 35א "ערב עיון בנושא תמ  .ב
בעקבות , יתקיים ככל הנראה בשיתוף פעולה עם ארגון המועצות האזוריות. 2010באוקטובר 

גיא . פ"האיגוד תומך בשת. ונקי יתאם מולו את הפרטים -גיא קב. ו'ר מוטי דלג"ניה של דפ
 .יקבע תאריך בהקדם

 .דיון בארועי האיגוד הנוספים יתקיים בישיבה הבאה  .ג

 

 

, י לבנה"ועד האיגוד מברך על תוכנית העבודה שהוכנה ע -לקדנציה הנוכחית העבודהדיון בתוכנית  .10
. הועד מאשר את התוכנית. מו בועד והערות חברי הועדדיונים שהתקיי, בהתבסס על תקנון האיגוד

בין השאר כאלה שהועלו בסקר , ובדגשים בישיבת הועד הבאה ידון הועד ברעיונות נוספים לקידום
חברי הועד אשר מעוניינים להעלות נושאים נוספים יעבירו . שביעות הרצון ובהצעותיהן של ברכה ורחל
 .העביר הצעה מסודרת עם דרכי פעולה אופרטיביותיש ל. למיכל להפצה עד שבוע לפני ישיבת הועד

  


