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 4.2.120האסיפה הכללית  פרוטוקול
 580059004איגוד המתכננים בישראל ע"ר 

        
 
 שתתפים:מ
 
 חברי איגוד.  40-כ

 יו"ר איגוד המתכננים עדנה לרמןיו"ר האסיפה: אדר' 
 בירושליםהאסיפה הכללית נערכה במסגרת הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל 

 

 
 מהלך האסיפה:

 
  -2013את פעילות איגוד המתכננים בשנת  הסקר נה לרמןעדאדר' 

  הקשר עם האקדמיה.מעמד המתכנניםקידום פעילות בתחום ,   
  בישיבות ועדת הפנים בכנסת. 102תיקון  לחוק התכנון והבניההרפורמה הצגת עמדת האיגוד בנושא  
  איגוד אדריכלי הנוף, בשותפות עם עמותת האדריכלים, איגוד מהנדסי ערים,  הקמת פורום התכנון

 בנושא הצעת חוק הותמ"ל.ציבורית פעילות פורום מתכננים צעירים וקידום 
  בצלאל ועירית  -התוכנית לעיצוב עירוניתוף עם האוניברסיטה העברית, יבש הכנס השנתיארגון

 תכנון עם קצוות פתוחים. קיום תחרות עבודות סטודנטים במסגרת הכנס. – ירושלים
  סיורים מקצועיים במסגרת אירועי שישי עירוני.עיוןקיום ערבי ,  
 ונאמן האיגוד הענקת אות יקיר התכנון .  
  ביטאון חצי שנתי ואתר האינטרנט האיגוד "מה בתכנון" מדי שבוע, אוןבטפרסום.  

 
 .2013 -ו 2012ואת המאזנים לשנת  הגזברית לבנה אלונים סקרה את מצבו הכספי של האיגוד

 
 .רחל קטושבסקי סקרה את ההצעות לשינוי תקנון האיגוד בסעיפי קבלת חברים 'ס/יו"ר האיגוד דר

 
 
 

 :החלטות
 

 
הוצגה הדו"ח תמצית לא התקבלו הערות.  במייל לכל חברי האיגוד. הופץ 2012הדו"ח הכספי לשנת  .1

 הכספי. מליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדו"חהועדת הביקורת באסיפה הכללית. 
 פה אחד את הדו"ח. השריאנערכה הצבעה. האסיפה 

 
הוצגה הדו"ח תמצית לא התקבלו הערות.  במייל לכל חברי האיגוד. הופץ 2013הדו"ח הכספי לשנת  .2

 הכספי. מליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדו"חהועדת הביקורת באסיפה הכללית. 
 פה אחד את הדו"ח. השרינערכה הצבעה. האסיפה א

 
 נערכה הצבעה.לא התקבלו הערות.  במייל לכל חברי האיגוד.הופץ  2012דו"ח ועדת הביקורת לשנת  .3

 הדו"ח אושר פה אחד על ידי האסיפה הכללית.
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 נערכה הצבעה.לא התקבלו הערות.  הופץ במייל לכל חברי האיגוד. 2013דו"ח ועדת הביקורת לשנת  .4
 .הדו"ח אושר פה אחד על ידי האסיפה הכללית

 
  שינויים בתקנון האיגוד: .5

 לתקנון: 6-10נויים בפרק ו' סעיפים הצבעה על שי .א
 13בעד,  16בהצבעה ) המתווה החדש לתנאי קבלת חברים לאיגוד אושר

בהתאם לטבלה שהוצגה באסיפה, בשינוי לגבי מספר שנות הניסיון  נגד(
הנדרשות ל"בעל תואר אקדמי )שאינו בתכנון ערים, או בלימודי עיר ואזור 

ני(, ממוסד להשכלה גבוהה המוכר או גיאוגרפיה עם התמחות בתכנון עירו
 על ידי המל"ג"

  -האסיפה אישרה כלהלן
שנות  2-שנות ניסיון ובעלי תואר שני ב 3-בעלי תואר ראשון ידרשו ב

 יועבר ליועמ"ש לניסוח להכללה בתקנון האיגוד. -ניסיון. המתווה שאושר 
 

 -ב' לתקנון 44הצבעה על שינוי סעיף  .ב
 נוסח ישן:

בנושאים מנהלתיים, כדוגמת אישור דו"ח כספי, ניתן לנהל הצבעה 
 במקום כינוס "האסיפה הכללית". אלקטרונית

 חדש:נוסח 
 בנושאים מנהלתיים ניתן לנהל הצבעה אלקטרונית במקום כינוס "האסיפה

 הכללית".
 השינוי אושר פה אחד.

 
 -א' לתקנון 36הצבעה על שינוי סעיף  .ג

 ישן:נוסח 
ל "האיגוד" תהיה מורכבת משבעה חברים שיתמנו מעת ועדת הקבלה ש

 ידי "הוועד הארצי" של "האיגוד". על  לעת
 חדש:נוסח 

שה חברים שיתמנו מעת חמיועדת הקבלה של "האיגוד" תהיה מורכבת מ
 על ידי "הוועד הארצי" של "האיגוד". לעת

 השינוי אושר פה אחד.
 

 -ד' לתקנון 36הצבעה על שינוי סעיף  .ד
 ישן:נוסח 

 החלטות ועדת הקבלה יתקבלו ברוב קולות חברי הוועדה. הקוורום הנדרש
 לקבלת החלטה הוא ארבעה חברים.

 :חדשנוסח 
 החלטות ועדת הקבלה יתקבלו ברוב קולות חברי הוועדה. 

 השינוי אושר פה אחד.
 

 

 דוא"ל:להלן תוצאות הבחירות שנערכו בהצבעה ב תוצאות הבחירות למוסדות האיגוד: .6
 

 : עדנה לרמןיגודיו"ר הא

 ונקי -: גיא קבס. יו"ר האיגוד

 : רחל קטושבסקיס. יו"ר האיגוד

 : לבנה אלוניםגזברית
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 מקומות( 5חברים התמודדו על  7) : חברי ועד האיגוד

 קולות 75 תמי גבריאלי 

 קולות  63  ערן רזין

 קולות  63 נורית אלפסי

 קולות  55 גידי ברסלר

 קולות 49 ברכה אור

 

 קולות  38      וחראופיר בן ב

 קולות 36  גיא דוננפלד

 

 דניאל מורגנשטרן ועדת ביקורת:

 שנור, מוחמד שיבל -יהונתן גולני, רונית לוין בית הדין:

 

 :הערות לאסיפה
 

 לא התקבלו מראש הערות או הצעות להצבעה.
 

 

 
 חתימת יו"ר האסיפה: _________________

 
 
 

 חתימה:___________________ שם חבר ועד א':____________________
 

 חתימה:___________________ שם חבר ועד ב':____________________
 

 
 


