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נה הציגה את המצב הכספי של האיגוד ואת לב. לפני הישיבהבמייל  י לבנה"הועבר ע -דיווח כספי .1
שנשלח לחברי הועד  2011ח הכספי הבלתי מבוקר לשנת "כמו כן הציגה את הדו. ההוצאות הצפויות

, ח יופץ לחברי האיגוד באופן מיידי על מנת שאם תהינה שאלות"הדו. אין הערות. לפני הישיבה
 .תועברנה לפני האסיפה הכללית

 

לקראת הכנס . השנים האחרונות 4 -בירה סקירה של תשלום דמי חבר במיכל הע -תשלום דמי חבר .2
 .וביום הכנס יגבו דמי חבר מחברים שטרם שילמו

  

יהיו מורשי החתימה של העמותה , בהתאם לתקנון העמותההוחלט כי  -פרוטוקול מורשי חתימה שינוי .3
, יתזבריחד עם חתימת הג 007762313 .ז.ת, עדנה לרמן, ר האיגוד"חתימת יו: כדלקמן 23.2.12 -החל מה

יחד עם חתימת  59616227 .ז.ת, ונקי-גיא קב, ר האיגוד"וכן חתימת סגן יו 007198740. ז.ת, לבנה אלונים
 .ןיחייבו את העמותה לכל דבר ועניי, 0071987406 .ז.ת, לבנה אלונים, יתהגזבר

  

חבר האיגוד דורון פניה של  בעקבות -בישראללשכת ארגוני העצמאיים והעסקים  -ב"הצטרפות ללה .4
מחליט הועד על רצונו העקרוני של , איגוד המתכננים לארגון ב להצטרפות"ל לה"מנכקופמן ושל 

כדי להסדיר את נושא הצטרפות האיגוד , ל להב"מנכ, עדנה וגיא יפנו למוטי שפירא. האיגוד להצטרף
 .ב"ולסכם את גובה דמי החבר של האיגוד בלה

  

ה להנדסה ת ביחס לדיון במועצ"ל משרד התמ"עמוס מדווח על התכתבות עם מנכ -ייחוד פעולות .5
האיגוד ינקוט באמצעים משפטיים , במידת הצורך. ואדריכלות בנושא ייחוד פעולות בתחום תכנון ערים

 .כדי להימנע מפגיעה במתכננים ובחופש עיסוקם
  

. עמוס מדווח על התקדמות הדיונים ועל כך שבקרוב צפויות הצבעות מסכמות ----הרפורמה בתכנון .6
  .חברי האיגודכל נוסח החוק שיועלה להצבעה יועבר מייד עם קבלתו ל .האיגוד ימשיך לעקוב ולהתייחס

 
הלשכה המשפטית של משרד הפנים עדיין לא סיימה את בדיקת  -לים"נציגי האיגודים המקצועיים בוד .7

הועד מבקש מאשר כהנא לפנות ליועץ . לים"ניגוד העניינים של נציגי הארגונים המקצועיים בוד
 .המשפטי לזירוז התהליך

  

 :תוכנית ארועי האיגוד .8

 

המצגות תועלנה לאתר . ב עיון מוצלח ביותרהתקיים ער -"הענק הסיני"ערב עיון  -26.1.12  .א
 .התמונות כבר הועלו, האינטרנט

 הכנס השנתי -23-24.2.12  .ב
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ל רח. על קיום הסיור ,ןאביסה -אברהים אבו, עירמהנדס העם  סוכם -שישי עירוני ברהט -מאי   .ג
 .תתאם מולו תאריך מדוייק

 עדנה תבדוק מול אורנה מרגלית -שישי עירוני במגזר הכפרי -יוני  .ד

 .גיא נציג האיגוד בועדת ההיגוי -כנס ארצי ראשון בנושא שימור 2012 דצמבר  .ה

 
ר והחברים העוזבים אותו ואיחל הצלחה לחברים "פרד מהיוונ הועד הרים כוסית -הרמת כוסית ופרידה .9

 שיבחרוץ


