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 .אין הערות. לפני הישיבהבמייל  י לבנה"הועבר ע -דיווח כספי .1

 

הוחלט לשלוח מכתבים לכל אלו שטרם שילמו . לפני הישיבהבמייל  י מיכל"הועבר ע -תשלום דמי חבר .2
 . 2011דמי חבר לשנת 

  

שלא להעלות , תכנוני בעת הזאת -ועד האיגוד החליט לאור הלך הרוח הציבורי -2012דמי חבר לשנת  .3
 .את דמי החבר ולהשאירם כפי שהיו בשנה שעברה

 2012המשלמים מאפריל . תשלום עד סוף מרץ בתעריף רגיל. יזכה בהנחה 2011 תשלום עד סוף דצמבר
  .2012בתוספת תשלום ולא יוכלו לייצג את האיגוד בפורומים השונים בשנת  יחויבו, והלאה

  .עד שלושה תשלומים שווים -בניתן לשלם 
  :הועד קורא לחברים להקדים ולשלם לפי התעריפים שלהלן

  

 קריטריונים
 -ד הלמשלמים ע
31.12.11 

ועד  1.1.12 -למשלמים בין ה
 31.3.12 -ה

ועד  1.4.12-למשלמים בין ה
  30.6.12 -ה

₪  380 עובדים 2בעל משרד המעסיק מעל   420  ₪   460  ₪   

/ עצמאי שאינו מעסיק עובדים
 10שכיר בעל וותק במקצוע מעל 

 שנים
270  ₪  300  ₪  330  ₪  

/  שנים 10שכיר בעל וותק עד 
 דוקטורנט/ שאינו עובד גימלאי

200  ₪  220  ₪  250  ₪  

, סטודנט לתואר ראשון או שני 
עד (עולה חדש / שזה עיקר עיסוקו

 שנים 4 -למוגבל  )שנים בארץ 3
 ללא תשלום של חברות

 חינם חינם חינם

 
  

בשיתוף פעולה עם  לים"עמוס דיווח על תהליך מינוי הנציגים לוד -לים"נציגי הארגונים המקצועיים לוד .4
  .הארגונים המקצועיים האחרים

  

הטלי , מכוני בקרה, בנושא היתרי בניה דיוניםנערכים כעת . הדיונים התחדשו -כנוןורמה בתהרפ .5
האיגוד ממשיך ללוות עם נציגיו את . בקרוב יערך דיון על מערכת הביטחון. השבחה והבטים כלכליים

 .הדיונים
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התקיימה ישיבת המשך עם נילי שחורי בנושאים . עמדת האיגוד הוצגה בפני ועדת ברנע -ועדת ברנע .6
 .כלכליים

  

יכל תדאג מ. איגוד מאשר שהבחירות השנה תתקיימנה גם כבחירות אלקטרוניותועד ה -בחירות .7
שמש גם להצבעות ד פעמית שתוכל להוצאה ח( מ"מע+ ₪ 3500עלות היא ה. לפלטפורמה האינטרנטית

עם (מיכל תעדכן את ועדת הבחירות לגבי הנוהל אשר יהיה גם באינטרנט . התקציב מאושר). אחרות
 .וגם בדואר) סיסמא

  

כל . מ לכרטיס"מע+ ₪ 3.78בעלות של . 2012הועד החליט להנפיק כרטיסי חבר לשנת  -כרטיסי חבר .8
 .יחולק בכנס השנתי .יקבל כרטיס 2012חבר שישלם את דמי החבר לשנת 

  

בגני  29.12.11 -שיתקיים בס אות העיצוב העירוני כנעדנה דיווחה על ההכנות ל -אות העיצוב העירוני .9
 .עדנה תעביר מידע נוסף בנושא לחברי הועד. יתקיימו שולחנות עגולים. התערוכה

 
אחרי  .יצא קול קורא להגשת תקצירים. עדנה מדווחת על ההכנות לכנס -2012 השנתי כנסהיערכות ל .10

יקיר ( כמו כן יצא כבר קול קורא לתארי האיגוד. סוכות יצא קול קורא לתחרות עבודות סטודנטים
למשל מחאת ( ציבורי -ם שעל סדר היום התכנוניהנושאיבכנס הדרך בה יוטמעו . )התכנן ונאמן האיגוד

 .תיקבע במועד קרוב יותר לכנס )השגה -הדיור ודיור בר
  

 .ידון בישיבה הבאה -קשר עם האקדמיה .11
  

  -דף בלינקדאין, ערך בויקיפדיה, דף פייסבוק לאיגוד .12
ערכים בפלטפורמות / גר פתחו לאיגוד דפיםסטין קלי'מיכאל יעקובסון וג, ימןמתנדבי האיגוד יהונתן הי

יכל ועמוס יעשו בקרה על התוכן ולאחר מכן תישלח הודעה עם קישורים לכל מ. ל"האינטרנטיות הנ
 .חברי האיגוד

 
 -2011אירועי האיגוד  .13

 

עדנה מדווחת שהתקיים סיור מוצלח למרות שלא היתה נוכחות  -שישי עירוני בחולון -23.9.11  .א
עיריית האיגוד מודה ל. מעניין היה לראות את תנופת הפיתוח בעיר .מספקת של חברי איגוד
 .מימי פלג על האירוח, חולון ולמהנדסת העיר

מרבית . יונה בהשתתפות איגוד המתכננים -התקיים כנס להצגת מסקנות ועדת ספיבק -2.10.11  .ב
 .חברי הועד השתתפו בכנס

יעביר . בסין ISOCARPיתכן ובעקבות כנס . גיא יארגן ערב עיון -תחילת דצמבר/ סוף נובמבר  .ג
 .הצעה

 .רחל וערן מקדמים את היוזמה -וד בכנס האגודה הגאוגרפיתשל האיגמושב  25-27.12.11  .ד

  .עדנה מרכזת את הנושא. השתתפות של חברי האיגוד בכנס אות העיצוב העירוני -29.12.11  .ה
  


