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 על סדר היום:
 , חסויות, ארגון וכו' ניתוח עלויות הכנסות/הוצאות -סיכום כנס .1
 היבטים חברתיים בהתחדשות עירונית  – 15 -פורום ה .2
 דיווחים: סיור בהולנד, ביטאון  .3
 התנדבות  .4
 עד האיגודולו התנעת בחירות .5
 ישיבת הועד באוגוסט  .6

 
 

 סיכום כנס הערות: 
 להפריד דמי חבר מהרשמה  .1
 באופן ברור ונגיש הכספי ח ו הדלהציג את  .2
 כגון: הצללות, מעקות ביטחון, כיסאות, במה וכו'. "מתקנים"לציין   –לוד ₪  100,000הוצאות   .3
 לא התקבלו חסויות ולכן היינו במצב גרעוני  2021בשנה שעברה   .4
 פניות מחולון, בית שמש, עמק חפר  – 2023לקראת כנס   .5
 יתקיים בחודש מרץ/אפריל   – 2023כנס  .6
   אדריכל/מתכנן- טופס הרשמה לכנס לבקש מידע .7
 לא כולם מילאו יש לחייב  –משבצת 'ארגון'  .8
 לקדם החזר דמי חבר לעובדי מדינה  .9

 לבחון אפשרות רישום על בסיס חודשי קבוע, זאת בנוסף לרישום שנתי  –דמי חבר  מערכת רישום .10
 יש להפריד בין אזור המנגלינג לטקסים ולהרצאה   –מליאה  2023כנס  .11
 אולם סגור נפרד למליאה  – 2023כנס  .12
 לכוון את ההרצאות לשיח פורץ דרך ולפתוח למגוון הרצאות ולאו דווקא מושבים  .13
 ם מעניינים ומינגלינגמטרות לכנסים: הצגה של פרויקטי 2 .14
 כיצד לשמר לבחון  –הרחבנו לאורך השנים את מעגל המשתתפים. הכנס הכי משמעותי בנושא תכנון  .15
סכום )כדי  לערוך את ההרשמה לכנס בצורה כזו שתהיה בחירה בין סכומים ולא כל נרשם יזין את ה .16

 לנסות למנוע תשלומים לא בהתאם לסכום שצריך לשלם(.
 שאר עד תום ההרשמה.  להי  עליה –חברת רישום ותגים  .17

 כלים/נושאים לקידום היבטים חברתיים בהתחדשות עירונית:  -15 -פורום ה
 קרן קרקע קהילתית  .1
 מיסוי  .2
 מדינה מעורבת  .3
 יזמות פרטית ללא מטרות רווח  .4
 דשות עירונית בי"ס להתח  –ידע לתושבים  .5
 אבחנה בין הצרכים של כל אזור ואזור  .6
 הפקעה נקודתית  .7
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 דיווחים:

ימוד על אופן ניהול  בשיתוף עם איגוד המתכננים ההולנדי. מטרות: ל טובי מרכזת.  – סיור הולנד .1
יתקיים בחודשי החורף  ואתגרים של האיגוד ההולנדי וסיור לימודי מקצועי, ומקור הכנסה לאיגוד.  

. יתנהל במתכונת  וטרדםר ימי סיור באמסטרדם ויום סיור ב 3)ינואר/פברואר/מרץ(. מתכונת של 
 ציונלי.תשלום רק עבור ימי הסיור. לבדוק מספר משתתפים אופ-המועצה לבנייה ירוקה

לאחר עבודה מאומצת של רוני ואלכס אנו מקוות להשיק את עותק ראשון הביטאון המקוון   – ביטאון .2
)יחד עם אלכס( תהיה אחראית מעתה, מלבד הניוזלטר, גם על העיצוב   בעוד כשבועיים. אורי שכטמן

 בשנה(. שיר תעלה לאתר החדש את הביטאונים הישנים.  2והעמדה של הביטאונים הבאים )
 

 התנדבות:
קידום מהלך של חשיבה אסטרטגית לאיגוד במטרה לכוון את האיגוד בנושאים הבאים: אופן המעורבות של  

 צורת ניהול, תכניות עבודה ועוד. מטרות האיגוד ודרכי פעילות, הועד וחברי האיגוד, 
 

 התנעת בחירות: 
 .חודשים 3הצבעה אלקטרונית, ניסוח הודעה על בחירות לועד בעוד  –הפעלת ועדת בחירות, אמיר  

 
 ישיבת הועד באוגוסט:

 . תתקיים כמתוכנן
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