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אלפסי, תמי גבריאלי, ברכה  ונקי ס/יו"ר, נורית -גיא קב, רחל קטושבסקי ס/יו"ר, עדנה לרמן יו"רמשתתפים: 
 וחנה מורן ועדת ביקורת ןדני מורגנשטייאור, לבנה אלונים גיזברית, 

 
 רינה דגניהתנצלו: ערן רזין, גידי ברסלר, 

 
 

 הדיון: נושאי
 

.  לבנה דווחה כי התקבל 4162 –ו 4162 יםלת אישור ניהול תקין לשנח על קבדוו -רשם העמותות .6
מאחר וכל השינויים שנערכו  ,אישור מרשם העמותות וכי יש לאשר בנוסף את תקנון האיגוד

ם מיושן שהמופיעה אצל הר הרסיהתקנון בג. כתוצאה מכך בשנים האחרונות לא נרשמו אצל הרשם
 הגירס וגשתכי תוקם ועדה לעדכון התקנון ו הוחלט .ינו תואם את פעילות האיגוד ומטרותיווא

לבנה אלונים וברכה אור. הועדה תגיש : רחל קטושבסקי, עדה נבחרוועדכנית לרשם העמותות. לו
מוצעת לתקנון המעודכן. לאחר אישור התקנון על ידי הועד יהיה צורך להפיצו  הועד טיוטול

 במליאה שתתקיים בכנס הקרוב. באסיפה הכלליתרו לחברים ולאש

חנה סקרה את ההיסטוריה של  -מתכננים בפנקס המתכננים שינוהל על ידי האיגודרישום  .4
חברים רשומים בפנקס רובם הגדול בוגרי  411 -חברים באיגוד ו 231הרישום בפנקס. כיום יש 

כי יש לפתוח רישום מחודש  העברית. לאור החלטת הועד בישיבות הקודמות 'הטכניון והאונ
רשם יבפנקס ויש להבחין בין חברי איגוד ולחברים אשר לימודיהם מקנים להם את הזכות לה

רשומים כיום לא יבוטלו רישומים קיימים, אלה הסגר. יבפנקס החדש, הוחלט כי הפנקס הקיים י
 ,טרות הפנקסאת מ המציג הישת הועד הקרובה  תגיש חנה נייר טיוטלפגיועברו לפנקס החדש. 

ווק והפרסום והצעות לדיון על אופן רישום יהתועלות האפשריות לחברים ולאיגוד, צורת הש
 החברים בפנקס המחודש ועל הישומים שלו.

הוחלט כי תוקם ועדת קבלה  - ועדת קבלה לרישום בפנקס המתכננים כמתכנן ערים ואזורים .3
הרישום יהיה אחיד וללא פרוט של  .היו חברים נציגי האיגוד והאקדמיהלרישום בפנקס, בה י

התמחויות בתחום, הרישום יתנהל באנגלית ועברית, הועדה תנהל פרוטוקול ורישום מסודר וכן 
 רוב.יתוקם ועדת ערר לדיון במקרים של ס

 חנה הציעה לברר אפשרויות של קשרים עם איגודים מקבילים. -חברות באיגודים מקבילים בחו"ל  .2

הוחלט לפנות לעמוס עוז לשאת הרצאה בערב הוצגה ההתקדמות בארגון הכנס,  -הכנס השנתי .2
 הכנס. ]המידה ולא יתאפשר הוחלט לפנות למאיר שלו[

שנה לאיגוד. עדנה  21רוע לציון יבפתיחת המליאה השניה בכנס יוקדש הא -חמישים שנה לאיגוד .1
ו לשבת על הבמה. הוחלט לרמן תפתח ותציין את חשיבות האירוע, ראשי הועד לדורותיהם יוזמנ

האזורי והעירוני   לפנות לאלי שטרן ולבקשו לתת סקירה קצרה על אבני דרך בתולדות התכנון
קו תארי האיגוד לנבחרים דקות.  לאחר מכן יוענ 61מצגת. הסקירה תארך  והאיגוד בכנס בלווי

 גיא יפנה לאלי לתאום ויעביר לו חומרים על תולדות האיגוד.  לשנה זו.

סיון יגיא מכין מצגת קצרה על התכנון הארצי בישראל להצגת הנ -ים שנה לאיזוקרפחמיש .7
 הישראלי באירוע של איזוקרפ.

כניות המתאר של רגון ערב נוסף אשר יציג את תתמי דווחה על א -שתוף פעולה עם גלריה זהזהזה  .1
הבא ידון  של ג'סר זרקא ושל עתלית. הערבלהציג את תוכנית המתאר היא הכוונה . שתי ערים

 .תוכנית מקבילהבות המתאר של עכו ובתוכני
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 .רגון גידי ברסלראחראי לא –בר או בתחילת ינואר בראשון לציוןיערך בחודש דצמ -שישי עירוני .9
. יש להפיץ את תאריכי הישיבות לכל 61.11בשעה  9.64.4162 –תתקיים בהישיבה הבאה של הועד   .61

 השנה הקרובה.

 עדנה לרמן יו"ר –רשמה 
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