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  ::::עיקרי הדיון והסכומיםעיקרי הדיון והסכומיםעיקרי הדיון והסכומיםעיקרי הדיון והסכומים

  

יונה , רחל וילקנסקי(הוחלט לפנות לחברות ועדת הבחירות הקודמת  – האיגודהאיגודהאיגודהאיגוד    בחירות למוסדותבחירות למוסדותבחירות למוסדותבחירות למוסדות .1
 .בבקשה לכהן בועדה גם בשנה זו) רות פרידמן, גינזבורג גרשוני

 

הועד מודה לברוך קיפניס ונירה סידי שכיהנו מזה שנתיים  - ואות יקיר האיגודואות יקיר האיגודואות יקיר האיגודואות יקיר האיגוד    התכנוןהתכנוןהתכנוןהתכנוןאות יקיר אות יקיר אות יקיר אות יקיר ועדת ועדת ועדת ועדת  .2
למיכאל מאיר ברודניץ בבקשה , מוד בראש הועדהבסקי בבקשה לע'דינה רצ 'לארכהועד יפנה . בועדה

 .להמשיך לכהן בועדה וכן יפנה לסופיה אלדור בבקשה להצטרף לועדה בשנה זו
  

רחל תעביר במייל . רחל הציגה את הצעת הועדה  -הועדה לקביעת קריטריונים לקבלת חברים לאיגודהועדה לקביעת קריטריונים לקבלת חברים לאיגודהועדה לקביעת קריטריונים לקבלת חברים לאיגודהועדה לקביעת קריטריונים לקבלת חברים לאיגוד .3
טודנטים הלומדים את מקצוע י סכויין צ. הצעה לנוסח השינויים המתבקשים בתקנון לאישור הועד

] א ובר אילן"ת. אונ,  בצלאל עיצוב עירוני, העברית. האונ, טכניון, בן גוריון[התכנון באוניברסיטאות 
יועבר  ]במייל[אישור השינויים  לאחר. יכולים כבר היום להתקבל כחברים באיגוד במעמד סטודנט

 .ואר במסגרת הכנס השנתיהנוסח לחברי האיגוד להצבעה באסיפה הכללית שתערך בפבר
  

הוחלט לבקש מהועדה  -בשתוף עם נציגי האקדמיהבשתוף עם נציגי האקדמיהבשתוף עם נציגי האקדמיהבשתוף עם נציגי האקדמיה    ))))ועדת ערן רזיןועדת ערן רזיןועדת ערן רזיןועדת ערן רזין((((הועדה להגדרת לימודי הליבה הועדה להגדרת לימודי הליבה הועדה להגדרת לימודי הליבה הועדה להגדרת לימודי הליבה  .4
 .ובקידום מעמד המתכננים פנקס המתכנניםרישום בבנושא ולהתמקד גם להתחיל פעולתה 

  

הוחלט , ון משותפיםבהמשך לפניתו של נדב מגלריית זהזהזה לקיום ערבי עי -פ עם גלריית זהזהזהפ עם גלריית זהזהזהפ עם גלריית זהזהזהפ עם גלריית זהזהזה""""שתשתשתשת .5
וף אומנות כמנ"במהלך חודש דצמבר בנושא ראשון  לערוך ערב עיון  וצע ה. פ בנושא"לקדם בברכה שת

 .ונקי -גיא קב, תמי גבריאלי, דודי גלור: ועד האיגוד מרכזים מטעם". להתחדשות עירונית
  

יפנה לדניאל מורגנשטרן לאור הענותו לקול הועד  – נציג האיגוד במועצה הישראלית לבניה ירוקהנציג האיגוד במועצה הישראלית לבניה ירוקהנציג האיגוד במועצה הישראלית לבניה ירוקהנציג האיגוד במועצה הישראלית לבניה ירוקה .6
 .הקורא ובמידה ויסכים ימונה לנציג האיגוד במועצה

  

האיגוד רואה חשיבות רבה בהגנה על עצים בוגרים וראויים  -89898989ביטול תיקון ביטול תיקון ביטול תיקון ביטול תיקון     ----מענה ליוזמות נקודתיותמענה ליוזמות נקודתיותמענה ליוזמות נקודתיותמענה ליוזמות נקודתיות .7
תת עמו, דצמבר בארגון יום עיון בנושא יחד עם פקיד היערות במשרד החקלאותחודש ומשתתף ב

יחד עם זאת האיגוד אינו מוצא לנכון לקבוע עמדה בנושא שינוי . הנוף' האדריכלים ואיגוד אדר
 .החקיקה בשלב זה

  

 ךאשר יער  International Living Future Instituteגיא העביר פרטים לגבי כנס של  -בבבב""""סיור מקצועי לארהסיור מקצועי לארהסיור מקצועי לארהסיור מקצועי לארה .8
. רגן סיורים מקצועיים באזור ובקנדהבמידה ותהיה היענות מספקת ניתן יהיה לא .אורגון, בפורטלנד

 .חברי האיגוד למידת ההיענות ליוזמהבאמצעות פרסום במידעון בין תערך בדיקה 
  


