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    ::::משתתפיםמשתתפיםמשתתפיםמשתתפים
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    ::::סיכומיםסיכומיםסיכומיםסיכומים
 .נתנה דיווח כספיאורלי  -דיווח כספי .1

 

 ישנה עליה משמעותית 2009בשנת . 2009 - ו2008 מיכל מדווחת על תשלום דמי חבר לשנים -דמי חבר .2
 .מיכל תוציא תזכורות למי שטרם שילם. בהענות לתשלום דמי חבר

 

תקבלו אישורים סופיים ממס הכנסה על כל הח דורון קופמן " אורלי מדווחת שבעזרת רו-דיווח מינהלי .3
למרות " אישור ניהול תקין"ממשרד המשפטים טרם התקבל . ונושא זה נסגרחות שהוגשו "הדו

 .אורלי במעקב. ו כל המסמכיםשהועבר
 

פ "במכרז של משה בעקבות פנייה של עמוס ברנדייס ביחס לחברי איגוד אשר זכו -מכרזי משרד הפנים .4
 לא ניתן לשנות את תנאי הערבות -נתקבלה תשובה של מנהל התכנון, ואשר נדרשה מהם ערבות גבוהה

קל במכרזים הבאים בנושאים אלו פ י"משה. במכרז זה מכיוון שהכללים היו רשומים בתנאי המכרז
זאת בהמשך לפעילות האיגוד עם מנהל התכנון . לרבות ביטול ערבות מכרז והקטנת ערבות ביצוע

 .בנושא מכרזים
 

 האיגוד פנה לראש העיר וביקש שהמינוי יהיה בהתאם לכישורים - סבא-מכרז למהנדס עיר כפר .5
מעבר למה ,  בעל תואר בתכנון ערים ואזוריםבנוסף המליץ האיגוד שהמועמד יהיה. ולכללים הנדרשים

 .שיפעלו על פי כל החוקים והנהלים, ל עירית כפר סבא" התקבלה תשובת מנכ.שנדרש בחוק
 

 ומודה לה על שנות פעילות ר" את תפקיד היובסקי' הועד מצטער על עזיבתה של דינה רצ-ארגון הגג .6
 .תו של ארגון הגגול על חשיבות פעידיוןהתקיים . ארוכות ועל מאמציה לקידום נושאי התכנון

 

 :רשימת ארועי האיגוד .7

 

a. 17.7.09האיגוד מודה .  איש70 -השתתפו למעלה מ, היה מוצלח מאוד - שישי עירוני בעכו
למהנדסת העיר מיכל סופר על היום המעניין והמהנה ועל השתתפות נציגים ממובילי התכנון 

 .בעיר

b.  גיא  . ערים בעולם:דרהיסה המשך  או/קונפליקטים בתכנון:  ערב עיון בנושא-2009ספטמבר
 .יעביר הצעה לתוכן ותאריך

c. גיא יהיה בקשר . האיגוד מעוניין לשתף פעולה בנושא -סיור בחבל לכיש והרצאות במכון וייץ
 .עם הגורמים הרלוונטים

 

הוחלט . הציגו את חברתם.  ממשרדוין ועדי גיורא אורילישיבת הועד הצטרפו -2010הכנס השנתי  .8
עדנה תעביר לעדי את רשימת הדרישות . יבחן שיתוף פעולה בין האיגוד לבינם להפקת הכנס הקרובש

גיורא יעביר אומדן . ל יפו על מנת לבחון תקציב ראשוני נדרש ואפשרויות פעולה בנמללהתארגנות בנמ
לפי החלטה .  הבחינהת הועד הבאה על תוצאועדנה תדווח בפגישת. כספי והצעה לקידום הנושא

 .ברוך קיפניס אשר הסכים להיות המרכז האקדמי של הכנס' עדנה פנתה לפרופ, קודמת של הועד


