איגוד המתכננים בישראל
رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

פרוטוקול האסיפה הכללית 2.3.17
איגוד המתכננים בישראל ע"ר 580059004
משתתפים:
כ 20-חברי איגוד.
יו"ר האסיפה :אדר' עדנה לרמן
האסיפה הכללית נערכה במסגרת הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל בחיפה.

מהלך האסיפה:
אדר' עדנה לרמן סקרה את פעילות איגוד המתכננים בשנת  2016בתחום מעמד המתכננים ,פנקס המתכננים
החדש ,הכנס השנתי ,הענקת אות יקיר התכנון ,ערבי עיון ,סיורים ,בטאון ,אתר האינטרנט ,המידעון האלקטרוני
וכו'.

החלטות:
 .1הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת  2016הופצו בדוא"ל לכל חברי האיגוד .לא התקבלו הערות .ועדת
הביקורת המליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדו"חות הכספי והמילולי לשנת .2016
נערכה הצבעה .האסיפה אישרה פה אחד את הדו"ח הכספי והמילולי לשנת .2016
 .2דו"ח ועדת הביקורת לשנת  2016הופץ בדוא"ל לכל חברי האיגוד .לא התקבלו הערות.
נערכה הצבעה .האסיפה אישרה פה אחד את דו"ח ועדת הביקורת לשנת .2016

הערות לאסיפה:
במהלך האסיפה ביקשו  3חברי איגוד להעיר הערות:
 . 1רות פרידמן אמרה שלדעתה יש לאיגוד יתרה גדולה מידי של כסף שאינו בשימוש שוטף .עדנה לרמן הסבירה
שהאיגוד מנהל כספיו בזהירות וכי יש צורך ביתרה כזו מאחר ולפעמים נוצרים מצבים בהם הוצאות נעשות
לפני שמתקבלות הכנסות -לפני כנסי האיגוד למשל.
 .2חבר האיגוד פנחס כהנא ביקש להתייחס לנייר העמדה שפרסם האיגוד בנושא הקמת ישובים חדשים בנגב.
לדבריו ניתן להניח כי העמדה שהוצגה בנייר לא מייצגת את דעתם של  100%מחברי האיגוד ויש לפרסם ניירות
עמדה לפי נוהל אחר .עדנה לרמן הסכימה כי יש לנהל בוועד האיגוד דיון לגבי נוהל פרסום ניירות עמדה בעתיד.
 . 3יהונתן גולני אומר שיש להקדיש לאסיפה הכללית זמן אחר מחוץ למליאה בכנס השנתי .עדנה לרמן הסבירה
שהחשש הוא שחברי איגוד לא יגיעו לאסיפה הכללית במידה ולא תיקבע בצמוד לאירוע אחר .הנושא יידון
בוועד האיגוד.
חתימת יו"ר האסיפה_________________ :
שם חבר ועד א'____________________:

חתימה___________________:

שם חבר ועד ב'____________________:

חתימה___________________:

______________________________________________________________________________________________

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 .כפר סבא 44864
אתר האיגודwww.aepi.org.il :

