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 .ספילבנה נתנה דיווח כ -דיווח כספי .1

 

במקביל יטופל . י ועדת הביקורת"ח מאושר ע"י רו"ח הכספי המתוקן ע"הדו -2009ח כספי לשנת "דו .2
 .ח יופץ לאישור האסיפה הכללית"הדו. )השתתפות בכנס(לאיגוד  נושא החוב של מנהל מקרקעי ישראל

 

. חובם בעקבות פניות אישיות חלק השלימו את. דיווחה על אחוזי הגביהמיכל  -תשלום דמי חבר .3
 .שנים הוצאו מרשימת החברים 3אלו שלא שילמו במשך , בהתאם לתקנון

  

 .שטרם התחדשו הדיוניםעמוס מדווח  -הרפורמה בתכנון .4
  

חברי איגוד  102 -וסדרי עדיפויות לעבודת הועד בקדנציה הנוכחית הרצוןניתוח תוצאות סקר שביעות  .5
רבים מהם בצורה מנומקת , והביעו דעתםהועד מודה לחברי האיגוד אשר טרחו . מילאו את השאלון

ח זה הופץ לחברי הועד ונדון באריכות "דו. ח מפורט"ליטל ניתחה את התוצאות והציגה דו. ומפורטת
הכלי של . ח יופץ לכל חברי האיגוד ויוטמע באתר"הדו. בהתייחס לכל שאלה ולמסקנות, בישיבה

ות תיבחן אפשרות לבצע בחירות מקוונות השאלון האינטרנטי נמצא יעיל מאוד ולקראת הבחירות הבא
 .אשר צפוי שיגדילו את שיעור ההצבעה של חברי האיגוד

  
  :הנובעים מתוצאות הסקר, לתוכנית העבודה של הועד לקדנציה זוסדרי עדיפויות 

  

 חיזוק מעמד המתכנן  .א

 פעילויות מקצועיות והעשרה עם דגש על הכנס השנתי  .ב

 הפצת מידע בתחום התכנון  .ג

 ריפריהפעילויות בפ  .ד

 פעילויות בתחומים רבים במקביל  .ה

 חברי האיגוד' הגדלת מס  .ו
  

  .קיימת חשיבות פחותה להטבות הכספיות לחברים, לעומת זאת
  

את , הועד מציע לבחון יחד עם ועדת הקבלה לקראת האסיפה הכללית הבאה, לאור ממצאי השאלונים
  .שמות ממליצים כתנאי להצטרפות לאיגודכתיבת הצורך ב
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ישולבו ברשימת ארועי האיגוד המופצת סדיר לחברים גם , ל"את החשיפה לכנסים בחו כדי להגביר
ערן רזין יעביר למיכל אינפורמציה על כנסים ובנוסף מי שנחשף למידע על פעילויות . ל"ארועים מחו

 .כאלה יעבירו למיכל
  

 :רשימת ארועי האיגוד .6

 

חברי האיגוד שהשתתפו ' צערנו מסהיה סיור מוצלח ביותר אך ל -סיור מקצועי בביאנלה בת ים  .א
אם בתרומה מקצועית ואם בנוכחות , נשמח לשתף פעולה לקראת הביאנלה הבאה. היה נמוך

 .עדנה תבחן את הנושא מול המארגנים. האיגוד במפגשים ובפעילויות

, י ישראל"שנים לאימוץ האמנה למורשת עולמית ע 10יתקיים מושב מיוחד לציון  -11.11.10  .ב
המושב סגור לציבור אך . סקו בנדרין אשר מבקר בארץ'פרנצ, ו"ל אונסק"במסגרתו ירצה סמנכ

מארגני הכנס וארגונים נוספים ניתנת לחברי האיגוד , בשיתוף פעולה בין איגוד המתכננים
הודעה בנושא תישלח לחברים . מושב זה בהרשמה מראשההזדמנות היחודית להשתתף ב

 .בנפרד

, המועצות האזוריות מרכזבשיתוף " ויעדי התכנון בישראל 35א "תמ"יום עיון בנושא  -6.1.11  .ג
מרכז השלטון המקומי , איגוד המתכננים, איגוד מהנדסי הערים, מועצה אזורית דרום השרון

 .יסוכמו סופית התאריך והתוכנית גיא יעביר הזמנה לחברי האיגוד כאשר .ומפעם

 .הכנס השנתי בבאר שבע -10-11.2.11  .ד

פניה ( .פ עם מכון ירושלים לערב עיון בנושא קרקע למתקני תשתית"גיא יבדוק אפשרות לשת  .ה
 ).פ"של ולרי ברכיה לשת

שישי עירוני  ,מאי או יוני בנושאים אתיקה בתכנון, יבחנו תאריכים לארועים נוספים באפריל  .ו
  .ערבי וערים בעולםבמגזר ה

  

 :ל"הוחלט על פניה לשני מרצים מחו -2011הכנס השנתי  .7
  

 :בעדיפות הראשונה

 )גיא יפנה( Joan Busquets' פרופ  .א

 )נורית תפנה( פיליפ אלמנדינגר  .ב
  

  :בעדיפות שניה

  )גיא יפנה( Francesco Siravo  .ג

 )נירה תפנה( מדושרי מזמודר  .ד
  

כמו . בכדי לקדם שיתוף פעולה בינלאומי, ל איזוקרפ"זכמ, נירה פנתה לאלכס מקרגור -ועדת קשרי חוץ .8
ירת קשרים כן רחל תעביר באמצעות מיכל פניה לחברי האיגוד לצורך איתור אנשי קשר ליצ

 .בינלאומיים
  
  

 .במשרד לרמן 9.11.10 -ישיבת הועד הבאה תתקיים ב
  


