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24.2.16

משתתפים:
כ 30-חברי איגוד.
יו"ר האסיפה :אדר' עדנה לרמן יו"ר איגוד המתכננים
האסיפה הכללית נערכה במסגרת הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל בתל אביב

מהלך האסיפה:
אדר' עדנה לרמן סקרה את פעילות איגוד המתכננים בשנת -2015
 פעילות בתחום קידום מעמד המתכננים ,התערבות במכרזים ,פרסום ניירות עמדה והשתתפות בישיבות
של ועדות ממשלתיות.
 ארגון הכנס השנתי בשיתוף עיריית ת"א וקיום תחרות עבודות סטודנטים במסגרת הכנס.
 קיום ערבי עיון ,סיורים מקצועיים במסגרת אירועי שישי עירוני.
 הענקת אות יקיר התכנון ונאמן האיגוד.
 פרסום ידיעון אלקטרוני של האיגוד "מה בתכנון" מדי שבוע ,ביטאון חצי שנתי ואתר האינטרנט.
 הוצג ההרכב החדש של חברי מוסדות האיגוד
הגזברית לבנה אלונים סקרה את מצבו הכספי של האיגוד ואת המאזנים לשנת  2014ו.2015 -
הוצג דו"ח ועדת הביקורת לשנים .2014-2015
הוצג פרוטוקול מורשי החתימה החדש.
אדר' עדנה לרמן סקרה את ההצעות לשינוי תקנון האיגוד בסעיפי קבלת חברים.

החלטות:
 .1הדו"ח הכספי והמילולי לשנת  2015הופץ בדוא"ל לכל חברי האיגוד .לא התקבלו הערות .ועדת הביקורת
המליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדו"ח הכספי.
נערכה הצבעה .האסיפה אישרה פה אחד את הדו"ח.
 .2אישור תקנון האיגוד ואישור שינויים בתקנון האיגוד:
א .אישור תקנון האיגוד כולו ע"י האסיפה הכללית
התקנון הופץ בדוא"ל לכל חברי האיגוד .לא התקבלו הערות.
נערכה הצבעה .האסיפה אישרה פה אחד את התקנון כולו
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ב .הצבעה על שינויים בפרק ה' סעיף  5יא':
להגשמת מטרותיו ,יפעל "האיגוד" במסגרת הסמכויות שהוגדרו בפרק ד'
לעיל .פעולות אלה ייעשו על-פי כל הכללים והחוקים החלים על תאגיד
משפטי שאינו למטרות רווח:
יא .הקמת "פנקס מתכננים" הכולל את רשימת "המתכננים" הישראלים
השינוי אושר פה אחד
ג .הצבעה על שינוי סעיף  7קבלת "חבר"

השינוי אושר פה אחד
ד .הצבעה על שינוי סעיף  8הענקת מעמד "חבר עמית"

השינוי אושר פה אחד
ה .הצבעה על שינוי סעיף  10תהליך הקבלה
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השינוי אושר פה אחד
ו .הצבעה על שינויים בפרק ז' סעיף :20
חבר "ועד ארצי" צעיר הוא "חבר" שביום בחירתו כחבר ועד טרם מלאו לו
 40שנה.
השינוי אושר פה אחד
ז.
הצבעה על שינויים בפרק ז' סעיף 22
בחירות -חברי "האיגוד" ייבחרו אחת לשנתיים ,לפי נוהל הבחירות המפורט
להלן:

השינוי אושר פה אחד
ח .סעיף  40ועדת לימודי ליבה
א .בסמכות "הוועד הארצי" להקים ועדת "לימודי ליבה" במטרה להגדיר
מהם "לימודי הליבה" הנדרשים ממועמד להתקבל כ"חבר" "האיגוד" לצורך
קבלתו כ"חבר" "האיגוד".
ב .ועדת "לימודי הליבה" תעדכן מעת לעת את רשימת "לימודי הליבה".
______________________________________________________________________________________________

יו"ר :אדר' עדנה לרמן דוא"ל edna@lerman.co.il :טל 03-6959893 :פקס03-6960299:
מזכירות :מיכל שגב דוא"לigudm1@gmail.com :
כתובת :איגוד המתכננים בישראל ,ת.ד 1191 .כוכב יאיר 4486400
אתר האיגודwww.aepi.org.il :

איגוד המתכננים בישראל
رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION
ג .בסמכות "הוועד הארצי" להחליט כמה חברים יהיו בוועדה ,מי יהיו
חבריה , .מתי תתכנס ולאורך איזה פרק זמן תפעל הוועדה
השינוי אושר פה אחד
ט .סעיף  47פנקס המתכננים
"האיגוד" יקיים "פנקס מתכננים" שינוהל ע"י ועדה שתמונה ע"י "הוועד
הארצי" של "האיגוד".
הרישום ב"פנקס המתכננים" יהיה פתוח לכלל "המתכננים" במדינת
ישראל בכפוף לעמידה באחד מהתנאים המפורטים להלן:
 .1בעל "תואר אקדמי" שני ממוסד להשכלה גבוהה בישראל או בחו"ל
שהוכר על ידי ועדת הקבלה של "האיגוד" כתואר הכולל "לימודי ליבה"
במקצועות התכנון.
 .2מי שסיים לימודיו האקדמיים לפני שנת  2000והוא בעל נסיון מוכח של
שבע שנים לפחות בתחום תכנון ערים ואזורים.
 .3כל חברי "האיגוד" הרשומים במעמד "חבר" "האיגוד" למעט חברים
במעמד "חבר סטודנט" או במעמד "חבר עמית" -נכון ליום 31.12.2014
הרישום ב"פנקס המתכננים" יהיה כללי ולא יפרט התמחויות.
הרישום ב"פנקס המתכננים" יהיה גלוי לציבור הרחב ויפורסם באתר
האינטרנט של של "האיגוד".
הרישום ב"פנקס המתכננים" יהיה כרוך בתשלום שנתי .חברי "האיגוד" יהיו
פטורים מתשלום התשלום השנתי..
"הוועד הארצי" של "האיגוד" יחליט מה יהיה גובהו של התשלום השנתי.
"חבר האיגוד" או מתכנן שלא שילמו את דמי החבר או דמי הרישום
ל"פנקס המתכננים"-יגרעו מהרישום בפנקס.
השינוי אושר פה אחד
.3
תוצאות הבחירות למוסדות האיגוד:
יו"ר האיגוד :עדנה לרמן
ס .יו"ר האיגוד :רחל קטושבסקי
ס .יו"ר האיגוד :תמר גבריאלי
גזברית :לבנה אלונים
חברי ועד האיגוד:
גדעון ברסלר
נורית אלפסי
ערן רזין
איל פדר
אלון וינגרטן
אחישלום אלמוג (חבר ועד צעיר /מ"מ חבר ועד צעיר)
רני מנדלבאום (חבר ועד צעיר /מ"מ חבר ועד צעיר)
ועדת ביקורת :דניאל מורגנשטרן (יו"ר) ,רינה דגני ,חנה מורן
בית הדין :יהונתן גולני ,רונית לוין -שנור ,מוחמד שיבל
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 .4שינוי פרוטוקול מורשי החתימה של האיגוד עקב שינוי הרכב חברי הועד
הוחלט כי בהתאם לתקנון העמותה ,מורשי החתימה של העמותה יהיו החל מה 21.2.16 -כדלקמן :חתימת
יו"ר האיגוד ,עדנה לרמן ,ת.ז 007762313 .יחד עם חתימת הגזברית ,לבנה אלונים ,ת.ז 007198740 .וכן
חתימת סגן יו"ר האיגוד ,תמר גבריאלי ת.ז 51977841 .יחד עם חתימת הגזברית ,לבנה אלונים ,ת.ז.
 ,0071987406יחייבו את העמותה לכל דבר ועניין.
האסיפה אישר ה פה אחד את פרוטוקול מורשי החתימה החדש

הערות לאסיפה:
לא התקבלו מראש הערות או הצעות להצבעה.
חתימת יו"ר האסיפה_________________ :

שם חבר ועד א'____________________:

חתימה___________________:

שם חבר ועד ב'____________________:

חתימה___________________:
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