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41..1.6 
 110.61.1.0סכום פגישת ועד האיגוד מיום 

 
 

תמי  גזברית, -לבנה אלונים ונקי ס/יו"ר,-: עדנה לרמן יו"ר האיגוד, רחל קטושבסקי ס/יו"ר, גיא קבמשתתפים
 רית אלפסי, גידי ברסלר1גבריאלי, ערן רזין, נו

 ועדת ביקורת1 -, רינה דגני, דניאל מורגנשטרןחנה מורן
 
 

 נושאי הדיון:
 

 תעריפים:  1.
 עלות את דמי החבר לעומת שנה שעברה ]ראו טבלת תעריפים מצורפת[הלהוחלט לא  -דמי חבר א1
הוחלט להשאיר את תעריפי ההשתתפות בכנס שהיו בתוקף בשנה שעברה ]ראו  -רישום לכנס ב1

 1[ יש להדגיש כי כל המשתתפים כולל המרצים משלמים את עלות ההשתתפות בכנסטבלה מצורפת

לבנה דווחה כי האישור נשלח לרשם העמותות כנדרש1 לבנה וברכה תבדוקנה את  -אישור ניהול תקין 11
 1המשך הטיפול במידה וידרש

זכירת האיגוד, הוחלט לגייס אדם בשכר ]שעתי או חלקי משרה[ שיעבוד תחת מיכל מ -ארכיון האיגוד 31
  1מיכל תבדוק אפשרויות גיוס אדם מתאיםלאירגון החומרים1 

הוחלט להעביר את תיבת הדואר של האיגוד לסניף בכוכב יאיר על מנת להקל על  -העברת תיבת דואר 61
 לאחר הכנס על מנת לא לסבך את משלוח החומרים לכנס1 ההתנהלות1 מיכל תטפל בהעברה

נורית וערן דווחו על פעילות הועדה בראשות ערן רזין לקראת סיום  - שתוף פעולה עם האקדמיה 51
 עבודת הועדה יצא סכום לאישור חברי הועד ולאחר מכן יופץ לחברי האיגוד1

ים לרישום עצמי של מתכננים במתכונת חדשה את פנקס המתכננהוחלט לפתוח  -פנקס המתכננים 41
 610מתכננים מתוך  100רשם בפנקס1 נרשמו בערך יחברי האיגוד1 בעבר התאפשר לכל חברי האיגוד לה

ט סטודנטים1 נרשמו אוטומטית חברים חדשים למע 10.0 1002בשנים חברי איגוד המשלמים דמי חבר1  
להרחיב את ההרשמה לחברים  חברי האיגוד בכנס האחרון הייתה כי יש ההחלטה שאומצה באסיפת

באיגוד ולהפרידה מהרשמה לפנקס המתכננים1 הרישום בפנקס המחודש יהיה על סמך ההגדרות של 
 לא יגרעו מהרישום חברים הרשומים בפנקס הקיים1  לגבי ההכשרה הנדרשת  למתכננים1 ועדת ערן רזין

ן תכין לישיבת הועד הבאה, חנה מורחלוקה לקטגוריות לפי התמחויות1  בפנקס המחודש לא תהיה
 הצעות לקידום הפנקס והשימוש בו1יון באופן הרישום המחודש לפנקס והצעה לד

המגמה לתכנון וף בשיתרגון הכנס שיערך בבאר שבע עדנה דווחה על התקדמות תכנון וא -כנס האיגוד 71
1 הכנס יתמקד בנושא: לגיאוגרפיה ופתוח סביבתי אונ' בן גוריון ועיריית באר שבע ערים, המחלקה

הוזמן  רצאות,יצא קול קורא לשמירת התאריך ולהגשת הצעות להאתמול, היום, מחר",  –ץ"דמות האר
האוניברסיטה, הוחלט על מתכונת של שתי מליאות כולל פנל מתדיינים שיעסוק  תוףימרצה מחו"ל בש

 בנושא הכנס1

הועד מתכונת  שנה לאיגוד1 רותי פרידמן הציגה בפני 50במסגרת הכנס נחגוג  -שנה לאיגוד 50ועי אר 81
לסרט דקות על ההיסטוריה של האיגוד מיום הקמתו1 אחראים  3-5מוצעת1 הוחלט להכין סרט קצר של 

שא דברים לציון יונקי, וברכה אור1 הסרט יוצג במליאה ויו"ר האיגוד ת-רותי פרידמן, גיא קב -ולתצוגה
דרכו של האיגוד1 יוצגו באולם הכניסה פנלים המציגים סימני דרך בדרכו של האיגוד ותמונות העומדים 

 ותיקים1ובראשו1 הזמנות חגיגיות ומושבים מיוחדים יוקצו לראשי האיגוד ה

ה 1 הועד ביקש להבין מדי המועצה להשתתף ולתרום דמי חברהתבקשנו על י -מועצה לבניה ירוקה 21
]הנחות באירועים, נציגות במועצה, השתתפות בהשתלמויות וכנסים חברות זו מקנה לאיגוד ולחבריו 

 11 לבנה אחראית לברורוכו'[
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 בובאר שבע, הער התקיים ערב עיון על תוכניות המתאר של חיפה -ת זהזהזהשתוף פעולה עם גלריי 01.
חציים חברי האיגוד1 תודתנו לחברתנו איש,  80ענין רב1 השתתפו למעלה מהיה מוצלח במיוחד ועורר 

תמי גבריאלי, לנדב מגלריה זהזהזה ולאהוד יוסטמן העומד בראש תוכניות המתאר העירוניות במשה"פ, 
דרת ערבים אשר יעסקו הערב הינו ראשון מתוך סים והלוקחים חלק בערב מוצלח זה1 ולכל המרצ

 בתוכניות מתאר עירוניות1 הערב הבא מתוכנן להתקיים בעוד כחודשיים בסוף דצמבר או תחילת ינואר1

גידי ברסלר מקדם אירוע שישי עירוני בראשון לציון1 האירוע מתוכנן להתקיים בסוף  -שישי עירוני  1..
 1נובמבר

 

 עדנה לרמן יו"ר –רשמה 
 
 
 

 נספחים:
 

 :(10.5 -)ללא שינוי ב 10.6לשנת  ההרשמה לכנסדמי ו תעריפי דמי החבר
 
 

 :4112עריפי דמי החבר לשנת ת

 קריטריונים
 -למשלמים עד ה

3.1.11.3 
ועד  1.1.6. -למשלמים בין ה

 3.131.6 -ה
ועד  161.6.-למשלמים בין ה

  30141.6 -ה

₪  320 עובדים 1בעל משרד המעסיק מעל   630  ₪   670  ₪   

/ שכיר עובדים 0-1המעסיק עצמאי 
 שנים 0.בעל וותק במקצוע מעל 

180  ₪  3.0  ₪  360  ₪  

שנים/   0.שכיר בעל וותק עד 
 / דוקטורנטגימלאי שאינו עובד

105  ₪  115  ₪  155  ₪  

סטודנט לתואר ראשון או שני , 
שזה עיקר עיסוקו/ עולה חדש )עד 

שנים  6 -מוגבל ל שנים בארץ( 3
 של חברות ללא תשלום

 חינם חינם חינם

 

 :4112תעריפי ההרשמה לכנס 

 

 

 

 
 

 יגודגימלאי חבר א
 סטודנט

 )בהצגת תעודה(
 אורח

  

חבר איגוד 

  המתכננים
)משולם דמי חבר 

 (4102לשנת 

  

180 120 290 220 
הרשמה מוקדמת 

 (01.2.01 -)עד ה

 הרשמה מאוחרת 300 360 180 250
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