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  .נה דיווח כספילבנה נת -דיווח כספי .1

 

מיכל תוציא שוב הודעה למי . 80%הוא מעל  2010מדווחת שאחוז הגביה לשנת מיכל  -תשלום דמי חבר .2
 .2011בחודש נובמבר יחל תשלום מוקדם לשנת . שטרם שילם

  

יועבר לאישור ועדת . י הועד"מאושר עהמתוקן ח "הדו -2009ח לשנת "י רו"י מבוקר עח כספ"אישור דו .3
 ).כפי שהוחלט באסיפה הכללית האחרונה(אישור אלקטרוני של האסיפה הכללית ביקורת ולאחר מכן ל

  

על הצעת ההערות , הדיונים בכנסת בנושא שהופסקו לעת עתהעמוס מדווח על  -הרפורמה בתכנון .4
ת ידונו בועדת ערוהה .החוק המתוקנת שהגישה הממשלה ועל הערות שנתקבלו מחברי איגוד להצעה זו

. בכנסת לוונטיםוד יתייחס אליהן בעת הדיון בסעיפים הרונציג האיגלרפורמה המשנה של האיגוד 
ר האגודה הגאוגרפית בבקשה "לאור פנייתו של יו. בועדם עקרוניים לדיון במידת הצורך יובאו נושאי

, באקדמיה ועצה הארצית שיהיה נציג המחלקות לגאוגרפיהיגוד המתכננים יתמוך בתוספת חבר למשא
אך יתמוך  ,ית לא מומלץ להגדיל את המועצה הארציתועד האיגוד חושב שעקרונ. התקיים דיון בועד

בתחום הכלכלה  מהאקדמיה חברמועמדות לבכך שנציג המחלקות לגאוגרפיה יוכל לעמוד בתנאי הסף ל
 .או מדעי החברה

  

גיא יצג את . ונקי מדווח על דיון שהתקיים בועדת הפנים של הכנסת בנושא-גיא קב -חוק מתכנן מחוז .5
מכיוון  ,זה את הדיון על החוק לדחות בשלביטה החל ועדת הכנסת. האיגוד בהתנגדות לחוק המוצע
 .אך לחזור ולדון בו אם הדיון על הרפורמה יתעכב ,שמתקיימים דיונים על הרפורמה

  

פורסם כמכרז פנימי של משרד הפנים ולא כלל בתנאי הסף מתכנני ערים  -מכרז מתכנן מחוז חיפה .6
, כהנא ואיום בנקיטת הליכים משפטייםד אשר "בעקבות פניה דחופה של האיגוד באמצעות עו .ואזורים

כפי שהיה עד (שינה משרד הפנים את תנאי המכרז באופן כזה שגם מתכנן ערים יוכל להתמודד בו 
 .)עכשיו

  

 :רשימת ארועי האיגוד .7

 

בשיתוף ארגון המועצות האזוריות ומועצה אזורית  35א "יום עיון בנושא תמ -חודש נובמבר  .א
 .ר יסוכמו סופית התאריך והתוכניתגיא יעביר הזמנה לחברי האיגוד כאש .דרום השרון
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ו ויערך כנס בשיתוף בצלאל בנושא "יבקרו בארץ בכירי אונסקאריכים אלו בת -בנובמבר 11-12  .ב
 .פ עם האיגוד"גיא בוחן אפשרות לשת. קירוב תרבויות

הועד מברך על כך . סיור בביאנלה בבת ים לחברי האיגודני סוכות לפהאיגוד קיבל הצעה לערוך   .ג
 .ויפרסם את האירוע לחברים

  
אם הועד יחליט להוסיף ארועים . מספקהארועים המתוכנן עד הכנס השנתי ' ככל הנראה מס

 .יתקיים על כך דיון, נוספים
  

כנון לשנת הת הועד מבקש למנות כחברי ועדת אות יקיר 11.2.11-10 -יתקיים ב -2011הכנס השנתי  .8
מקבל (יהונתן גולני ' ואדר) שנה נוספת(מן 'רצ'ארזה צ' פרופ, )שנה נוספת(הרי ברנד ' את פרופ 2011

מקובל שחבר ועדה לא מכהן ( שכיהן בועדה במשך שנתייםהועד מודה ליורם טבת ). 2010האות בשנת 
מיכל תפנה להרי ברנד בבקשה שיוציא קול קורא ויארגן את עבודת הועדה כבשנה . )יותר משנתיים

 .שעברה
  

בעקבות פניה של מתכנן אשר סיים מאסטר לפרסם את המאמר על  -פרסום מאמרים באינטרנט .9
 :הוחלט. התקיים דיון בועד בנושא, העבודה שלו באתר האינטרנט של האיגוד

  

ם ותקבל ממנו המלצה לגבי סדר העלאת מאמרי, עורך הבטאון, אלכסנדר' מיכל תפנה לפרופ  .א
מיכל תעלה לאתר כל שבועיים מאמר נוסף כדי ליצור . שהתפרסמו בבטאונים קודמים לאתר

 .גוף ידע משמעותי שמתעדכן בתדירות גבוהה

בבקשה לקבל ) נסבמסגרת הקול הקורא לכ(האיגוד יפנה לחבריו וכן לפקולטות ולספריות   .ב
 .לינקים אלו יוטמעו באתר האיגוד. מאסטר ודוקטורט בתחום התכנון, לינקים לעבודות תזה

 .הועד מחליט שלא לפרסם באתר מאמרים נוספים שלא התפרסמו בבטאון  .ג
  

לקשר עם האקדמיה העבירה הצעה לחברי הועד למערך הועדה  -מערך השתלמויות למתכננים .10
הועד . ההצעה שנשלחה במייל לפני הישיבה נדונה. הפרטי והציבורי השתלמויות למתכננים במגזר

איגוד , מברך על ההצעה ומבקש מהועדה לנסות ולקדם אותה תוך בחינת שיתוף פעולה עם אקדמיות
המטרה . איגוד אדריכלי הנוף ונוספים, מנהל התכנון, ם"מפע, השלטון המקומי מרכז, מהנדסי הערים

הועדה תדווח בישיבה . יל שמספר המשתתפים בו יצדיק את הפעלתוהיא ליצור מערך איכותי ופע
 .הבאה על ההתקדמות בנושא

 

. ח הביקורת האחרון שהוגש"נקודות שהועלו בדו' לאה הדגישה מס -2009 ח ועדת ביקורת"דיון בדו .11
, לבנה. התקיים דיון והוחלט שהועד ידון בישיבה הבאה בסדר העדיפויות של תוכנית העבודה שלו

 .נה יגבשו הצעה לסדרי עדיפויות לקראת הישיבה הבאהעמוס ועד
  

 .הועד מברך את כל חברי האיגוד בברכת שנה טובה .12


