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 סיכום ישיבת ועד איגוד המתכננים החודשית 

  
 משתתפים

 
אורית  ערן רזין, תמי גבריאלי, נילי ברוך, רחל קטושבסקי, שיר בארי, עפר גרידינגר, חדוה פיניש, יונתן רוזין, 

 , חנה מורן. אור קמינסקי ,פלינט  נבו, יונתן לוזר, ניר מסורי, שלומית
 
 

 סדר היום:על 
 
 

דיווח התקדמות עם משתתפי המליאה, חסויות, החלטה על דמי השתתפות, לוז לפתיחת   -כנס שנתי  .1

 הרשמה. 

. כרגע מתקיימות פגישות עם עיריית לוד על הכנס.  קרקאורעודכן כי גויסה מפיקה בשם ניצן  •

 המשך התאום עם העירייה יהיה בימים הקרובים.  את הגרפיקה.  החברה הכלכלית תממן 

 חברי הועד עודכנו לגבי מצב החסויות.   •

  24(הוגשו  27.4נכון להיום,) חברי הועד עודכנו לגבי מספר ההגשות לקולות הקוראים לכנס.  •

 הצעות למרחבי דיון ועוד הרצאות בודדות .    14הצעות למושבים ו

 דמי תשלום להשתתפות בכנס בהתאם לשנים קודמות.  נידונו אופציות שונות ל: דמי השתתפות •

 . שיחולק ביום הכנס כרטיס דיגיטלי לחברי איגוד לבחון הוצאת  הוצע  •

 סוכם: 

 . להוריד את הקטגוריה של גמלאי בתשלום לכנס •

 . 100, סטודנט 350, אורח 280רישום מוקדם: חבר איגוד מחיר  •

   . 150 , סטודנט 380, אורח 330רישום מאוחר: חבר איגוד מחיר  •

 

 זקוקות לעזרתכם.ן בקידום עבודת האיגוד )רצ"ב טבלת פעילויות האיגוד(.  .2

טבלת המשימות תופץ לחברים. כל אחד מחברי הועד מתבקש להעביר לנילי  את הנושא בו   סוכם:

 ירצה לקחת חלק. 

 אישור גזבר חדש לאיגוד.  –גזבר  .3
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 נושא הגזברות דורש שיקום. האיגוד פנה לדורון קופמן. לאחר מספר שיחות הוא עתיד להיכנס לתפקיד.  

 מן.  אושרה חברותו של הגזבר החדש דורון קופ סוכם:

 חברי ועדת ביקורת חדשים.  .4

חברי ועדת הביקורת החדשים ניר מסורי ועפר גרידינגר הוצגו לחברי הועד. חברותם הובאה לאישור  

 הועד. 

 חברי ועדת הביקורת אושרו.  סוכם:

 

 :  משתתפים העתקים

 חברי הועד שנעדרו: 

 טובי פנסטר

 נורית אלפסי 
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