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 2.3.17האסיפה הכללית  פרוטוקול

 580059004איגוד המתכננים בישראל ע"ר 
        

 שתתפים:מ
 
 חברי איגוד.  20-כ

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

 

 
 מהלך האסיפה:

 
פנקס המתכננים  בתחום מעמד המתכננים, 2016כננים בשנת את פעילות איגוד המת הסקר עדנה לרמןאדר' 

און, אתר האינטרנט, המידעון האלקטרוני הכנס השנתי, הענקת אות יקיר התכנון, ערבי עיון, סיורים, בט החדש,
 וכו'.

 
 

 :החלטות
 

ועדת לא התקבלו הערות.  לכל חברי האיגוד. צו בדוא"להופ 2016 לשנתוהדו"ח המילולי הדו"ח הכספי  .1
 .2016והמילולי לשנת  הכספי ותמליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדו"חההביקורת 

 .2016הכספי והמילולי לשנת  פה אחד את הדו"ח השרינערכה הצבעה. האסיפה א
 

 לא התקבלו הערות.  לכל חברי האיגוד. דוא"להופץ ב 2016דו"ח ועדת הביקורת לשנת  .2
 .2016ועדת הביקורת לשנת דו"ח פה אחד את  השריהאסיפה א נערכה הצבעה.

 
 

 :הערות לאסיפה
 

 חברי איגוד להעיר הערות: 3ביקשו ה במהלך האסיפ
 
. רות פרידמן אמרה שלדעתה יש לאיגוד יתרה גדולה מידי של כסף שאינו בשימוש שוטף. עדנה לרמן הסבירה 1

בהם הוצאות נעשות  שהאיגוד מנהל כספיו בזהירות וכי יש צורך ביתרה כזו מאחר ולפעמים נוצרים מצבים
 לפני כנסי האיגוד למשל.  -לפני שמתקבלות הכנסות

 
. הקמת ישובים חדשים בנגב . חבר האיגוד פנחס כהנא ביקש להתייחס לנייר העמדה שפרסם האיגוד בנושא2

ניירות מחברי האיגוד ויש לפרסם  100%לדבריו ניתן להניח כי העמדה שהוצגה בנייר לא מייצגת את דעתם של 
 עד האיגוד דיון לגבי נוהל פרסום ניירות עמדה בעתיד.ועמדה לפי נוהל אחר. עדנה לרמן הסכימה כי יש לנהל בו

 
. יהונתן גולני אומר שיש להקדיש לאסיפה הכללית זמן אחר מחוץ למליאה בכנס השנתי. עדנה לרמן הסבירה 3

א תיקבע בצמוד לאירוע אחר. הנושא יידון לא יגיעו לאסיפה הכללית במידה ול חברי איגודששהחשש הוא 
 בוועד האיגוד.

 
 חתימת יו"ר האסיפה: _________________

 
 

 חתימה:___________________ שם חבר ועד א':____________________
 

 חתימה:___________________ שם חבר ועד ב':____________________

mailto:edna@lerman.co.il
mailto:igudm1@gmail.com
http://www.aepi.org.il/

