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סיכומים:
 .1תקציב הכנס השנתי -לבנה הציגה את תקציב הכנס המוערך .אושר מבנה התקציב .צויין שהשנה כמעט
לא הצלחנו לגייס חסויות ,אי לזאת יש לנהל את תקציב הכנס בהתאם ולצמצם הוצאות .בשלב זה
הוחלט לא להשקיע בתיקי כנס .גיוס חסויות נוספות -ברכה תפנה לשפי לבדיקת אפשרות של חסות
לכנס.

 .2נציגות האיגוד בארגון איזוקרפ -ברכה הודיעה כי בהתאם לסעיף  40ה' בתקנון האיגוד ,יו"ר האיגוד
הוא הנציג האוטומטי באיזוקרפ .מאחר ועדנה ,היו"ר הנוכחי ,אינה מעוניינת לשמש נציגה ,הוחלט
בהתאם לתקנון שהועד יבחר מבין חבריו נציג אחר .הנושא יעלה בישיבת הועד הבאה.
 .3אישור ניהול תקין -לבנה עידכנה כי האיגוד קיבל אישור ניהול תקין לשנת .2013
 .4פניתו של מנהל התכנון בנושא הדיוריות -הוחלט כי ברכה תנסח נייר ראשוני יחד עם מספר חברים
שעסקו בנושא ותציגו בפני הועד .כמו כן יצא מכתב תגובה ראשוני למנהל התכנון בנושא .האיגוד
יקיים באמצע חודש מרץ או תחילת אפריל מפגש שולחן עגול לדיון מעמיק יותר ,במטרה להגיש למנהל
נייר עבודה מפורט.

 .5יוזמה לפורום עירוניות משגשגת ,אורחת :אמילי סילברמן -אמילי הציגה את השתלשלות העניינים
שהובילה לחשיבה על היוזמה ולגיבושה] .דיון מוקדם על היוזמה נערך כבר בישיבה קודמת לפני
שלושה חודשים[ הוסכם כי בכנס השנתי תועלה היוזמה באופן כללי על ידי אמילי סילברמן ותובע
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תמיכתו של האיגוד ביוזמה .לאחר מכן האיגוד ימשיך לפעול לקידום היוזמה בשיתוף פעולה עם
ארגונים וגורמים נוספים .לקראת הכנס נייר עבודה מוקדם יועבר על ידי אמילי סילברמן לעיון לאיגוד.
" .6ישראל עירונית  ,"2050אורחים :עירית סולסי ,דרור גרשון -עירית הציגה את הנושא -הכנת תוכנית
פעולה להובלת ישראל להיות עירונית יותר .בשלב זה היוזמה אוספת שותפים .מאחר וכיום אין
מדיניות ברורה בנושא עירוניות ,הרעיון הוא ליצור חשיבה משותפת של מס' גופים .נכון להיום
שותפים ביוזמה 5 :משרדי ממשלה ,השל ,אדם טבע ודין ,עמותת האדריכלים ,איגוד אדר' הנוף,
המועצה לבניה ירוקה ,החברה להגנת הטבע ,אונ' בן גוריון ,בצלאל ,ביה"ס פורטר והעיר אשדוד
שתשמש בהמשך פיילוט .המטרה היא לאסוף את כל השותפים בסדנה בה יחשבו על התנעת היוזמה
ובניית תוכנית העבודה והמסגרת להמשך .הוחלט כי דיון הועד בהצטרפות ליוזמה ימשך במיילים ואם
יהיה צורך גם בישיבה הבאה.
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