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פרוטוקול האסיפה הכללית 23.2.12
איגוד המתכננים בישראל ע"ר 580059004
משתתפים:
כ 100-חברי איגוד.
יו"ר האסיפה :אדר' עמוס ברנדייס
האסיפה הכללית נערכה במסגרת הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל בחיפה 23-24.2.12

מהלך האסיפה:
אדר' עמוס ברנדייס ,סקר את פעילות איגוד המתכננים בשנת  -2011פעילות בתחום מעמד המתכננים והרפורמה
בתכנון ,פעילות מקצועית ,הכנס השנתי ,הענקת אות יקיר התכנון ,ערבי עיון ,סיורים ,בטאון ,אתר האינטרנט,
פנקס המתכננים ,הנפקת כרטיסי חבר ,הפעלת רשת קשר אלקטרונית ,פעילות בין לאומית ,הטבות כספיות
לחברי האיגוד אצל ספקים שונים ,תוכנית עבודה על פיה עובד הועד ונושאים הקשורים לניהול הכספי השוטף.
כמו כן הציג דו"ח השוואתי של הפעילות הכספית של איגוד המתכננים ל 6-השנים האחרונות.

החלטות:
 .1הדו"ח הכספי הבלתי מבוקר לשנת  2011הופץ במייל לכל חברי האיגוד .לא התקבלו הערות .תמצית
הוצגה באסיפה הכללית .ועדת הביקורת המליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדו"ח הכספי.
נערכה הצבעה .האסיפה מאשרת פה אחד את הדו"ח.
 .2דו"ח ועדת הביקורת לשנת  2011הופץ במייל לכל חברי האיגוד .לא התקבלו הערות .נערכה הצבעה.
הדו"ח מאושר פה אחד על ידי האסיפה הכללית.
 .3תוצאות הבחירות למוסדות האיגוד:
יו"ר האיגוד :עדנה לרמן
ס .יו"ר האיגוד :גיא קב -ונקי
ס .יו"ר האיגוד :רחל קטושבסקי
גזברית :לבנה אלונים
חברי ועד האיגוד :ברכה אור ,תמי גבריאלי ,דודי גלור ,ערן רזין ,נילי שחורי
ועדת ביקורת :ולרי ברכיה ,יוליה זיפלינגר ,אדם קולמן
בית הדין :יהונתן גולני ,רונית לוין -שנור ,מוחמד שיבל

הערות לאסיפה:
לא התקבלו מראש הערות או הצעות להצבעה.
במהלך האסיפה שני חברים ביקשו לומר דברים:
______________________________________________________________________________________________

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 168 .כפר סבא
אתר האיגודwww.aepi.org.il :
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א .דניאל מורגשטרן מבקש לא לוותר על חברים שלא שילמו דמי חבר מעל  3שנים ,להמשיך את מאמצי
הגביה מולם ולהחזירם להיות חברי איגוד משלמים ופעילים.
ב .רחל אלתרמן ציינה שלדעתה ראוי שלאיגוד יהיו ועדת אתיקה וקוד אתיקה .ביקשה שהנושא יעלה
לסדר היום של הועד החדש.

האסיפה ננעלה.
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