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 13.9.22סיכום ישיבת ועד איגוד 

  
 :.ותמשתתפים

 
, חנה תמי גבריאלי, אור קמינסקי, טובי פנסטר, נורית אלפסי, ערן רזין, יונתן רוזיןרחל קטושבסקי, נילי ברוך, 

 מורן, רני מנדלבאום, חדוה פיניש, אורית נבו, שלומית פלינט, שיר בארי.
 
 

 על סדר היום:
 

 –התקיים דיון על הקורס הכשרה בסיסית בנושאי תכנון ובנייה לנציגי הצבא במוסדות התכנון (א)
החלטה שהתקבלה בנושא זה: יש להעביר את התוכנית המוצעת  האם זה התפקיד של האיגוד.

 ולשנות את השם ל"תכנית העשרה".עד ולו
ההצעות שנידונו מול חולון, עמק חפר ובית שמש לא הניבו פרי. כיום ישנה על הפרק מול –כנס שנתי  (ב)

התקבלה החלטה למצות את האופציה מול עיריית ירושלים. חנה מורן הציעה את ערד, דימונה. 
 ירושלים. 

ו/או חברות מתמשכת מידי חודש  31/1 - /1/1מנוי שנתי  –הערכות לקמפיין הצטרפות לאיגוד  (ג)
: יש לבדוק את מה יהיה הסכום החלטה שהתקבלה בנושא –תשלום חודשי לאיגוד . )פיילוט(

שייגבה עבור התשלום החודשי והתשלום השנתי, כיצד נעודד מסלול חודשי, כיצד נוודא שאנשים 
לא ירשמו רק עבור ההנחה של הכנס, כיצד יתבצע מעקב אחר התשלומים ולאור כך תנוהל רשימת 

תבצע בצורה החברים, אילו ממשקים המערכת החדשה תאפשר לנו? האם התשלום החודשי י
 שנתית? כלומר אם לא נרשמו בתחילת השנה ייגבה תשלום רטרו? 

החלטה שהתקבלה  סקירת בעיות על ידי אור. –בעיות באתר תכנון זמין החדש של מנהל התכנון  (ד)
  .ריכוז אור -בנושא: לקדם מסמך הערות

 נדרש דיון בהליכי קבלת החלטות ודרכי ניהול הדיונים בישיבות הועד.  (ה)
 ההצגה לא הושלמה – 2022מחצית  –עילות סקירת פ (ו)

 , פעילות ציבוריתפיתוח משאבים, תשתית ארגונית

  :יהול , נניהול תקין )משכורות, תקציב שנתי ודוחו"ת כספיים, אסיפה כללית, בחירות(תשתית ארגונית
תחזוקת , ניהול רשימות חברים.ות )רשימת חברים פעילים, רשימת תפוצה רחבה(, מידע וזיכרון ארגוני

 אתר ושדרוג, עדכונים שוטפים, ריכוז עבודת צוותים וועד איגוד.

 :ערבי עיון, סיורי שישי, סיור חו"ל, קורס הכשרה בסיסי, סיור לימודי בקורס טכניון פעילות מניבה – 
 2023, כנס שנתי יונתן רוזין

 :להחזר מס  הכרה כמוסד ציבורי שהתורמים לו זכאים , ספק צבא, החזר דמי חבר פלטפורמות
 , מעבר גבייה דרך משולםא(46)ס'

  פעילות ציבורית: יוטיוב, טוויטר, תחרות משפיעות, קמפיין דמי חבר, קמפיין למקצוע 

  :מידע באתר,  –, הטבה לחברי איגוד, דיונים במוסדות תכנון החייאת תכנית המנטורים ,ביטאוןועוד
הליך  –טווח ארוך  , 100, ישראל שירותי רווחהמדריך תכנון לובינג, הכרה בר אילן, -מעמד המתכנן

הרצאה בטכניון על פעילות  ,מלגת שכ"ל לסטודנטית ,עמדת האיגוד צמצום זכות התנגדותאסטרטגי, 
 .צירוף סטודנטים כחברי איגוד ומנטורים –האיגוד
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