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  .נתנה דיווח כספיאורלי  -דיווח כספי .1

 

 .אורלי מטפלת בנושא, להשלמת מסמכיםאורלי דיווחה שקיבלנו בקשה  -אישור ניהול תקין .2
  

מי . 10% -בכ 2010יעודכנו בשנת הם , מכיוון שדמי החבר לא הועלו בשנתיים האחרונות -דמי חבר .3
מיכל תקדם הסכם . י התעריף הישןולמעשה ישלם לפ 10%יקבל הנחה של  2009שישלם לפני סוף שנת 

הדבר יקל על חברי האיגוד , עלות הכרוכה בכךלמרות ה. עם חברת אשראי לצורך גביה בכרטיס אשראי
נסקרו שמות  .לאחר הסיכום מיכל תוציא הודעה לחברים. בתשלום דמי החבר ובפעילויות האיגוד

 .תעשה פנייה אישית נוספת אליהם, ו דמי חברהחברים אשר לא שילמ

 

 .ובמהלך השנהויחולקו בכנס השנתי  2010יונפקו כרטיסי חבר לשנת  -2010כרטיסי חבר לשנת  .4
  

 .דיון בנושאהתקיים , עמותת האדריכלים החליטה לפרוש מארגון הגג -ארגון הגג .5
  

קש מהם להתמנות שוב הועד יפנה לחברי ועדת הבחירות מהבחירות הקודמות ויב -ועדת בחירות .6
 .על פי הנוהל המוסבר בתקנון) 2009מרץ (בחירות יערכו לקראת הכנס השנתי . ועדהלהיות חברים ב

  

המועצה ביקשה . ונציגתו צעירה מרואני ירוקה האיגוד חבר במועצה לבניה -המועצה לבניה ירוקה .7
. שאלות בטרם יחליט על חתימה' ועצה מסהאיגוד העביר למ. שהאיגוד יחתום על הצהרת כוונות

 .הנושא יסוכם במייל בין חברי הועד לאחר קבלת התשובות
  

 :רשימת ארועי האיגוד .8

 

a.  יתקיים ב מנהל התכנון ואיגוד המתכננים, מכון ירושליםפורמה בתכנון של הרבנושא כנס- 
 )אין יותר מקומות( 2.11.09

b. יתקיים ב "היבטים של תכנון ופיתוח: ישראל והעולם המתפתח" :ערב עיון במכון וייץ בנושא- 
1.12.09 

c. י עדנה"יעד סופי יקבע ע, 25.12.09 -יתקיים ב -שישי עירוני. 

 

יערך סיור במשכנות רות דניאל ביפו ובכפר הירוק על מנת . ועדת הכנס תיפגש מחר -2010הכנס השנתי  .9
ועד האיגוד מסמיך את ועדת הכנס להחליט על המיקום המועדף ועל התאריך . להחליט על מיקום הכנס

 .ודש מרץהסופי בח
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לקראת האסיפה השנתית יבחן מול . ההליך התקף הינו הרשום בתקנון -הליך הפסקת חברות באיגוד .10
 .התקנון בנושא זהר וילקנסקי אם יש מקום לשנות את "ד

 

 .מיכל תמשיך לרכז ההטבות. מופץ במייל לחברי האיגוד -הטבות לחברי האיגוד .11

 

התקיים . דודי גלור, ח דורון קופמן"רו, הנאד אשר כ"עו: מוזמנים חברי ועדת המשנה -הרפורמה בתכנון .12
 .דיון על הרפורמה בתכנון

  
 16.11.09 -ישיבת הועד הבאה תיערך ב


