איגוד המתכננים בישראל
رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

פרוטוקול ישיבת ועד איגוד המתכננים ע"ר 580059004
מיום 26.6.18

משתתפים:
עדנה לרמן -יו"ר יוצא ,תמי גבריאלי ,רחל קטושבסקי -יו"ר משותף נכנס
לינור מליח -גזברית נכנסת
ס .יו"ר -נורית אלפסי ,ערן רזין
חברי ועד -רני מנדלבאום ,טובי פנסטר ,שרון בנד -חברוני ,מיכל מטרני ,ניר מועלם
ועדת ביקורת -דני מורגנשטרן
עיקרי הדברים:

 .1האיגוד מודה לכל חברי הועד היוצא על תרומתם הרבה ומאחל הצלחה לחברי הועד הנכנסים.
 .2הועד נפרד מיו"ר האיגוד היוצאת עדנה לרמן .עדנה הציגה את האתגרים העומדים בפני האיגוד והדגישה
את החשיבות של קידום פנקס המתכננים ככלי להעצמה וביצור מעמדם של המתכננים ,וכי יש להיערך
בהקדם עם תכנית עבודה לביצוע משימה זו .בסכום דבריה עדנה נפרדה מהחברים לאחר שתים עשרה
שנות פעילות מהן שש שנים כסגן יו״ר ושש שנים כיו״ר ואמרה כי תשמח לסייע לאיגוד בהמשך הדרך וכי
בהתאם להחלטות היא תמשיך לייצג את האיגוד ביוזמת ״ישראל 100״ ובנושאים אחרים בהתאם לנדרש.
 .3רחל ותמי הציגו לוועד החדש את מבנה האיגוד ומוסדותיו .מומלץ לחברי הועד החדשים לעיין וללמוד את
תקנון האיגוד.
 .4הוצגה מצגת ובה צוינו אתגרים מרכזיים של האיגוד ונערך דיון ראשוני בנושא מעמד המתכנן ,תפקיד
פנקס המתכננים ואופן הקידום שלו ,וכן הכנס השנתי ושאר הפעילויות שהאיגוד צריך לפתח .צוינה
החשיבות של פני ה לחברי האיגוד כדי לקבל את רצונותיהם וציפיותיהם מן האיגוד ,והודגשה החשיבות
של מעורבות ושותפות של כל חברי הועד בפעילות ,בגלל ריבוי הפעילויות והאתגרים.
 .5שינוי פרוטוקול מורשי חתימה -הוחלט כי בהתאם לתקנון העמותה ,מורשי החתימה של העמותה יהיו
החל מה 26.6.18 -כדלקמן :חתימת יו"ר משותף של האיגוד ,תמר גבריאלי ,ת.ז 51977841 .יחד עם חתימת
הגזברית ,לינור מליח ,ת.ז 39846001 .וכן חתימת יו"ר משותף של האיגוד ,רחל קטושבסקי ת.ז59080903 .
יחד עם חתימת הגזברית ,לינור מליח ,ת.ז 39846001 .יחייבו את העמותה לכל דבר ועניין.
סיכום:
 .1המצגת המצורפת כוללת (בשקף מס'  )6את רשימת התחומים בהם על האיגוד להיות פעיל .חברי הועד
מתבקשים לחזור במייל חוזר ולהציע באלו תחומים ירצו לעסוק :התחומים המצוינים ואף תחומים
נוספים .תמי ורחל ירכזו את ההצעות ויביאו לפגישה הבאה הצעה לחלוקת עבודה ונושאי פעילות
עיקריים.
 .2הפגישה הבאה תתקיים ב  10.7.2018במשרד גבריאלי-סגל בשעה 19.00
 .3הפגישות הקבועות ,לאחר הפגישה הבאה ,תתקיימנה בימי שלישי ,אחת לחודש בשעה .18.00-20.00
מיכל תשלח זימונים לכל הפגישות לכל השנה.
העתקים:
משתתפים
לבנה אלונים
אורית נבו ,מיכל שגב
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