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 .הערותאין . לפני הישיבהבמייל  י לבנה"הועבר ע -דיווח כספי .1

 

ו שטרם שילמו הוחלט לשלוח מכתבים לכל אל. לפני הישיבהבמייל  י מיכל"הועבר ע -תשלום דמי חבר .2
 .בהנחה עד סוף השנה 2012ותזכורת לאפשרות תשלום  2011דמי חבר לשנת 

  

האיגוד מופיע ומגיש ניירות עמדה בנושאים . עמוס מדווח שהדיונים בכנסת נמשכים -הדיונים ברפורמה .3
 נרחבת בישיבה שהתקיימה בנושא מערכת הציג בצורה) אשר כהנא ונילי שחורי(האיגוד . רלוונטיים

 .הבטחון
  

  -לים"נציגי הארגונים המקצועיים לוד .4
  

ניגוד  -בכפוף לבדיקת אי(עמוס מדווח שמנהל התכנון אישר את נציגי הארגונים המקצועיים   .א
ויצא מכתב לכל , בעקבות פניה לבינת שוורץ הוזמנו חלק מנציגים לדיונים במחוזות). עניינים

 .הארגונים בנוגע לנהלי עבודה ונהלי דיווח הנציגים בשם

לים לערב עיון שאמילי "י הארגונים המקצועיים לוד"עמוס יוציא הזמנה לכל הנציגים שמונו ע  .ב
וזאת על מנת להציג את עמדת , וליטל תארגנה בשם איגוד המתכננים בנושא דיור בר השגה

 .ל"אחרים בוד חבריםגם ל עמוס יפנה לבינת בבקשה להפיץ את ההזמנה. זההאיגוד בנושא 
  

 .התקיים דיון של ועדת הכנס לפני ישיבת הועד -2012היערכות לכנס  .5
  

הפרטים ילובנו בכל מקרה  .מאושר עקרונית -הנחות הדדיות בפעילויות ארגונים מקצועיים מקבילים .6
לבניה  המהנדסיםאיגוד מהנדסי הערים וארגון , איגוד אדריכלי הנוף, חברי עמותת האדריכלים. לגופו

בתעריף אורח בכנס השנתי של  10%אשר אינם חברים באיגוד המתכננים יזכו להנחה של  ותשתיות
 .אישור חברות/ מול הצגת כרטיס חבר, האיגוד

  

ל חברת בית ונוי בנושא שיתוף פעולה בכנס שיתקיים "מנכ, בעקבות פניתה של איריס מושלי .7
 .תוזמן איריס לישיבת הועד הבאה, 2012באוקטובר 

  

 .ידון בישיבה הבאה -עם האקדמיהקשר  .8
  

ניתן יהיה . עניין בטיפולההטפסים נחתמו ו. הנושא אושר תקציבית בועד -סליקת אשראי באינטרנט .9
 .לשלם באינטרנט דמי חבר וכן להירשם לכנס האיגוד

 
 -2011אירועי האיגוד  .10

ל מי שהשתתף נירה תרכז את החומר ותפנה לכ. בסין ISOCARPנירה ועמוס מדווחים על כנס , עדנה
  .בכנס ותציע יחד עם גיא רשימת דוברים ונושאים לערב עיון שיתקיים בסוף ינואר


