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 14.11.17ם ל ישיבת ועד  איגוד המתכננים מיופרוטוקו
 

 ,אייל פדר ערן רזין, תמי גבריאלי, נורית אלפסי, ס/יו"ררחל קטושבסקי,  ס/יו"רנוכחים: יו"ר  עדנה לרמן,  
 אורית נבורני מנדלבאום, 
 יו"ר דני מורגנשטייןועדת ביקורת: 

 אחישלום אלמוגו: התנצל
 

 ברים: סכום ועיקרי ד
 

על מבנה הכנס, אישור המיקום, דוברים מרכזיים, גיוס , נמסר דווח ע"י חברי הועדה -הכנס השנתי .1
 הועד אישר להאיר את דמי ההשתתפות בכנס בהתאם לשנה הקודמת. מימון ופרסום.תורמים, 

 
יש למנות ועדת בחירות אשר תורכב מחברים ותיקים שאינם נושאים  -בחירות למוסדות האיגוד .2

עד ולח הודעה לחברים להציע מועמדים לולתפקידים לקדנציה הקרוב. מיכל תש תפקידים או מועמדים
 האיגוד ומוסדותיו.

 
יש לצאת עם קול קורא להצעת מועמדים ליקיר התכנון. מיכל תפנה לעומדים  -2018אות יקיר התכנון  .3

 וחרת ותבקש את השתתפותם גם בשנה זו.בראש הועדה הב
 

יצא קול קורא לתחרות עבודות תכנון והענקת פרסים  -תחרות עבודות סטודנטים מצטיינות .4
לסטודנטים מצטיינים.  חברת גיאוקרטוגרפיה בראשות אבי ורינה דגני הסכימה גם השנה להעניק 

 ש"ח לפרסי סטודנטים 10.000חסות לתחרות ולתרום סך של 
 שופטים בתחרות יהיו: עדנה לרמן, נורית אלפסי, חנה מורן.ה
 

עדנה דווחה על הפגישה המוצלחת עם ורד  -השיכון פגישה עם ורד סלומון אדריכלית ראשית משרד .5
סלומון בה השתתפו מהאיגוד עדנה, תמי, נורית, אורית. ורד הביעה נכונות רבה לתמוך בכנס האיגוד 

בפנקס המתכננים. סכום מפגש ומכתב תודה יוצא  התוף פעולה מקצועי עם האיגוד כמו גם תמיכיובש
 תמיכה בכנס.ומון וכן מעקב אחר פעילות משותפת לורד סלו

 
 –ופנקס המתכנניםקידום כנס האיגוד פעילות האיגוד,  מערך פרסום עם יש לצאת  -דוברות ופרסום .6

 .אחריות אורית
 

בעזרתו ל האיגוד עדנה סקרה את הפעילות בנושא ואת ההתכתבות ש -מאבק על יחוד פעולות .7
. לאחר המכתב שנשלח לאחרונה מחכים לתגובה/החלטה של הועדה.  החשובה של חברנו אשר כהנא

במידה ותהיה החלטה בניגוד לדעת האיגוד, האיגוד יגייס את המשאבים הנדרשים וימשיך בפעילות 
 משפטית והסברתית.

 
שעות לאחר פרסומו, יש  24, הסיור התמלא 12.1.18יתקיים בנצרת ביום שיש ה -סיור שישי עירוני .8

 אחריות מיכל וגידי. -כן מגיעים ולפתוח רשימת ממתיניםדא שהנרשמים אולו

 
הנושא נראה חשוב , יש לברר מי עומד מאחורי  -פניה של מטה לתכנון שפוי לשת"פ עם האיגוד .9

 לקיום ערב משותף בגלריה זהזהזה. ן אפשרותת תבחהפעילות ואם הגורם נראה רציני, אורי

 
 

 .שרד לרמןבמ 18.00בשעה  26.12.2017 יום ג'ב  תתקיים ישיבת ועד האיגוד הבאה
 

 רשמה: עדנה לרמן
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