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, אמילי סילברמן ,ליטל ידין ,רחל קטושבסקי, נירה סידי, ונקי -גיא קב, לבנה אלונים, עדנה לרמן, עמוס ברנדייס
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        ::::סיכומיםסיכומיםסיכומיםסיכומים
        

לקראת סוף שנת הכספים ולפני גביית דמי מדווחת על המצב הכספי של האיגוד ה לבנ -דיווח כספי .1
 .2011החבר 

 

היתה עליה  2010בשנת . 2007-2010מיכל דיווחה על שיעור גביית דמי החבר לשנים  -תשלום דמי חבר .2
הועד דן בגובה . מי שטרם שילם יקבל מכתב אישי .85%מספר המשלמים ושיעור גביה של ב 10%של 
 :והחליט 2011י החבר לשנת דמ
  

חברות של סטודנט לתואר ראשון או שני שזה עיקר  ,כדי לעודד סטודנטים להצטרף לאיגוד  .א
 .עיסוקו תהיה בחינם

מי שישלם עד , עם זאת. בסכומים עגולים 5-10%ביתר הקטגוריות תהיה העלאה בשיעור של   .ב
יא הודעות לחברי צמיכל תו. )לפני ההעלאה( 2010פ דמי החבר של שנת "ישלם ע 31.12.10 -ה

 .האיגוד

הועד מסמיך את ועדת ). 25.11.10(דמי ההשתתפות בכנס יקבעו בישיבת ועדת הכנס הקרובה   .ג
 .ר האיגוד והגזברית לקבוע את דמי ההשתתפות ולהוציא הודעה לחברים"הכנס יחד עם יו

 

ך ועל הנהלים להמש בשדרות ובכנסת עמוס מדווח על הדיונים שנערכו היום -הרפורמה בתכנון .3
עמוס . האיגוד ימשיך להגיש עמדתו לפני כל דיון ונציג האיגוד ימשיך להיות נוכח בכל ישיבה .הדיונים

על , בכתיבת המסמך בנושא הרפורמהדובר עליהם בישיבה והיו מעורבים יפנה לחברי איגוד נוספים ש
 .מנת שיקחו חלק בסבב

  

 :רשימת ארועי האיגוד .4

 

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

 .התוכנית תסוכם סופיתגיא יעביר הזמנה לחברי האיגוד כאשר  .ומפעם

 .בבאר שבעשל האיגוד הכנס השנתי  -10-11.2.11  .ב

פניה ( .פ עם מכון ירושלים לערב עיון בנושא קרקע למתקני תשתית"גיא יבדוק אפשרות לשת  .ג
 ).פ"של ולרי ברכיה לשת
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שישי  ,אתיקה בתכנון :הבאים מאי או יוני בנושאים, יבחנו תאריכים לארועים נוספים באפריל  .ד
  .וערים בעולם שישי עירוני בראשון לציון, עירוני במגזר הערבי

  

 .בן גוריון במתקני הכנס' עמוס דיווח על ביקורו באונ. תנה דיווחה על ההתארגנועד -2011הכנס השנתי  .5
 .30.11.10 -הוחלט להוציא הארכה לקול הקורא לתקצירים עד ה. המקום נראה טוב

 

' ח הכספי יופץ במייל לחברי הועד מס"מעתה והלאה הדו, פ הצעת ועדת ביקורת"ע -נוהל ישיבות ועד .6
ל לגבי נושאים אדמינסטרטיביים נוספים אשר אינם דורשים "כנ. חסוך זמןימים לפני הישיבה כדי ל

 .דיון
  

דורון קופמן הופיע בפני הועד ודיווח על פעילות ועדת  -ועדת המשנה להיבטים כלכליים בתכנון .7
 .הועדה תכין נייר לדיון בועד לקראת הדיונים ברפורמה בסעיפים הנוגעים לנספח הכלכלי. המשנה

  
  

 .במשרד לרמן 14.12.10 -הבאה תתקיים בישיבת הועד 
  


