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رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION
סיכום עיקרי הדברים:
 .1הגדלת מספר החברים/גביה:
• מצב התשלומים עד היום 265 :חברים ועוד  24חברים במעמד סטודנט שלמו דמי חבר ל .2021
• ב  20.1עלמה תשלח תזכורת לתשלום בדיוור לכל חברי האיגוד .עלמה תעביר ניסוח לאישור רחל
ותמי
• ב  24.1נתחיל את מבצע הגיוס השני באמצעות פניות אישיות .נשלח קישור לכל החברים לקובץ
מעודכן של כל חברי האיגוד הכולל מצב התשלומים +ניסוח מכתב פניה וקישור לטופס התשלום.
כל חברי הועד מתבקשים לפנות לאנשים מן הרשימה ולעודד תשלום.
• יונתן לוזר יבדוק את נושא קבלת החזר ממקומות עבודה ציבוריים (ממשלה ,רשויות) כדי להבין
איך ניתן להגדיל את האפשרות לקבל החזר על תשלום דמי חבר ממקומות העבודה.
 .2ייחוד פעולות/חקיקה
• יתוכנן מפגש שולחן עגול בהשתתפות מספר מוגבל של מתכננים בעלי רקע משפטי ואחרים
הבקיאים בנושא על מנת להעריך מחדש את הפעולות הרצויות בנושא .צוות העבודה יציע רשימת
מוזמנים טנטטיבית ויקדם את בניית סדר היום והתכנים למפגש.
 .3קידום פנקס המתכננים
• תתכנס הועדה לבחינת תכנית הלימודים החדשה באוניברסיטת בר אילן
• ערן ונורית יתכננו דיון בעדכון הקריטריונים לרישום בפנקס .הדיון יערך בהשתתפות כל חברי
הועד וקרל מרטנס מן הטכניון.
 .4קידום הטבות
• סיגל בעזרת אור יציעו הטבות אשר יגדילו את האטרקטיביות של האיגוד .המסמך של טובי ,חדוה
ואורית בנושא דרכים לגיוס כספים יועבר וישמש בסיס לפעילות.
 .5קידום תכנית המנטורים
• עלמה תפנה לכל המנטורים ותבקש מהם עדכון לגבי פניות שהיו אליהם
• הפוסט ששולי הכינה יפורסם שוב אחרי עדכון של התנאים ונוהל הפניה – ייבדק עי תמי ורני
 .6בניית מאגר מתכננים
ייבנה מאגר על בסיס רשימת החברים בו יפורסמו פרטים שיווקיים כולל תחומי התמחות של החברים.
יונפק כרטיס חבר כחלק מן חבילה .ההטבה תינתן רק לחברים משלמים כחלק מן התמריצים שנציע
לחברים
 .7הוצגה תכנית טנטטיבית לערבי עיון לחצי השנה הקרובה.
לסיכום:
•
•
•

בישיבה הבאה תוצג על ידי חברי הוועד התקדמות הנושאים שבאחריותם.
הישיבה הבאה תתקיים בשעה  – 20:00עלמה תשלח זימון מעודכן
עלמה תוודא שכל החברים החדשים מקבלים זימונים לכל הישיבות המופיעות ביומן

תודה לכולם על ההשתתפות
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