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 פעילויות האיגוד והאסיפה הכללית
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 בישראלמקצועי שחברים בו מרבית העוסקים בתכנון עירוני ואזורי איגוד •

 והאקדמיהציבורי , מהסקטור הפרטיחברים •

 שנה להיווסדו   50האיגוד חוגג היום •

לפעול למען קידום  , האיגוד לייצג מבחינה מקצועית את ציבור המתכננים בישראלמטרת •

 התכנוןוכן לתרום להרחבת והפצת הידע המקצועי בתחום , המקצוע וחיזוק מעמדו

בהתאם לתקנון שאושר על ידי  " עמותה ללא מטרת רווח"והוא פועל כ" אמנת מתכננים"לאיגוד •

 העמותותהאסיפה הכללית ועל ידי רשם 

 

 שנה לאיגוד המתכננים   50
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 .בעלי תואר שני בתכנון ערים ואזורים .  א

אשר עבדו לפחות שבע שנים בתכנון ערים  ( לרבות באדריכלות ובהנדסה)בעלי תואר ראשון  .  ב

 .ואזורים

אשר עבדו לפחות  ( לרבות גיאוגרפיה)בעלי תואר שני במקצוע קרוב לתכנון ערים ואזורים  .   ג

 .שלוש שנים בתכנון ערים ואזורים

 

 .או חבר עמית, ניתן להתקבל גם במעמד סטודנט 

 

 בכדי להתקבל לאיגוד יש לשלוח הטופס המצוי בתיק הכנס או באתר  

 .גיסין-דוטןר ועדת הקבלה מתכננת שלומית "ליו, (www.aepi.org.il)האיגוד 

 

 

 .סטודנטים 100 -כחברים באיגוד ועוד  450 -למעלה מרשומים כיום 

 חדשים השנהחברים  38הצטרפו לאיגוד 

  

             

 ...אך גם בכמותנו, באיכותנוכוחנו                                                                           

 החברים באיגוד

http://www.aepi.org.il/
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 07.02.14, לשלוםבשיתוף פורום מתכנני ערים צעירים ומרכז פרס  ,ברוואבישישי עירוני 

 "שישי עירוני"סיורי 

 ברכה אור' עדנה לרמן ואדר' אדר: ארגון סיורים
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 "שישי עירוני"סיורי 

 עדנה לרמן' מתכנן גידי ברסלר ואדר: ארגון סיורים

 27.06.14, בחדרהשישי עירוני  
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 סיורים

 שלום-שר-מתכנן אביעד: ארגון סיורים

 20-30.05.14, השתלמות מקצועית בפורטלנד ובונקובר 

   LIVING FUTURE UNCONFERENCE 2014 במסגרת כנס 
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 ובונקוברהשתלמות מקצועית בפורטלנד 
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 בשיתוף עם משרד הפנים 1א "תמ - 30.01.14

 (נגה ונדב לסר)ערבי עיון בשיתוף עם גלריה זהזהזה 

 אדר עדנה לרמן  ,אדר דודי גלור, מתכננת תמי גבריאלי: ארגון

 בשיתוף עם אדר אהוד יוסטמן משרד הפנים

 תכנון מול מציאות -א"שכונות תל ברוך צפון והמשתלה בת - 08.05.14

 תוכניות מתאר חיפה ובאר שבע - 23.10.14

 סר אל זרקא ועתלית'תוכניות מתאר ג - 01.01.15

 תוכנית מתאר העיר עכו והעיר לוד - 30.01.15

 ערב עיון

 לרמןעדנה ' מתכנן גיא קב ונקי ואדר: ארגון
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 זרקא ועתלית-סר א'ערב עיון בנושא תכניות מתאר חדשות לג
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 2014מכרז עיריית גבעתיים דצמבר 

 2014מכרז משרד החקלאות נובמבר 

 2014א אוקטובר "מכרז עיריית ת

 2014יוני ע "נתמכרז 

 2014מכרז עיריית הרצליה מרץ 

 2014פברואר " דירה להשכיר"מכרז חברת 

 2013מכרז נתיבי איילון נובמבר 

 מעורבות האיגוד במכרזי תכנון  
 עדנה לרמן' אדר, אשר כהנאומתכנן ד "עו: אחריות
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 "מה בתכנון"ידיעון אלקטרוני 
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 ארנסט אלכסנדר' פרופ: עורך

 בטאון האיגוד
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www.aepi.org.il 

 אתר האינטרנט של האיגוד ופנקס המתכננים

http://www.aepi.org.il/
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 אלוניםלבנה גזברית 

 

 
נשלחו לחברים לפני  2014 -ו 2013חות הכספיים של איגוד המתכננים לשנים "הדו

 האסיפה הכללית

 

 הצעת החלטה

 .הופצו במייל לכל חברי האיגוד 2014 -ו 2013חות הכספיים לשנים "הדו
 .  חות"ועדת הביקורת ממליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדו. לא התקבלו הערות

 

 -הצבעה  -

 

 חות כספיים"דו


