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11/08/2020 
 

 ותתוצאות הבחיר - 4הודעת בחירות מס ' 
 

 .שמחים להודיע כי על אף חריקות קטנות זכינו למערכת בחירות מוצלחת ופוריהאנו 
למיטב ידיעתנו , 64.8%בעלי זכות בחירה  2005תוך מבוחרים  1299  2020בחרו בבחירות 

 ר בבחירות להתאחדותזה שיעור ההשתתפות הגבוה ביות
 

 צאות הבחירותאנו שמחים להודיע על תו
  ריכלית דנה וישקין כיור הועד הארצי נבחרה: אד

 כיו"ר סניף תל אביב נבחר: אדריכל אסף אשרוב
 נאי אורנשטייןיכיו"ר סניף ירושלים נבחר: אדריכל ד

ף יכריע מי עד הסניו –כיו"ר סניף חיפה נבחרו: אדריכלים שחר לולב ומור שטרוזנברג 
 ניהם או שניהם ישמש יו"רימב

 מרשרם כיו"ר סניף באר שבע נבחר: אדריכל 
 ר תא צעירים נבחר: אדריכל נדב היפרטכיו"

 
 כועדת ביקורת נבחרו: אדריכלית עידית מן, אדריכל דקל אביסדריס, אדריכלית אורית אורנת

 
 חברי ועד ארצי )לאחר שכלול נציגי הועדים המחוזיים(

 קסיסבור אאדר' ויקט .1

 אדר' מור שטרוזנברג .2

 נואדר' רונה אורוב .3
 אדר' איתי בן חיים .4
 אדר' שחר לולב  .5
 אדר' שלומית רובין .6
 אדר' יואב אנדרמן .7
 אדר' אסף אשרוב .8
 אדר' רן ברוידס .9

 אדר' אורן און .10
 אדר' רם מרש .11
 אדר' אייל מלכא .12
 אדר' פרח פרח .13
 אדר' דינאי אורנשטיין .14
 אדר' שלי זיידמן .15
 אדר' נדב הייפרט .16
 ר הועד הארצי אדר' דנה וישקיןויו"
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 חברי ועד תל אביב
 אדר' רונה אורובנו  .1

 אדר' שלומית רובין .2

 אדר' ויקטור אבקסיס .3
 אדר' יואב אנדרמן .4
 אדר' רן ברוידס .5
 אדר' אורן און .6
 אדר' דביר דייטש .7
 אדר' נדב הייפרט .8
 אדר' אילת מליס כהן .9

 אדר' אוסוולדו סתיו .10
 אדר' ישראל ברטון .11
 אדר' ארנון ניר .12
 רוני זייברטר' דא .13
 אדר' ארז בן אליעזר .14

 ויו"ר ועד המחוז אדר' אסף אשרוב
 

 חברי ועד ירושלים
 אדר' שלי זיידמן  .1

 אדר' סלמה מילסון ארד .2

 אדר' אמציה אהרונסון .3
 ויו"ר ועד המחוז אדר' דינאי אורנשטיין

 
 חברי ועד חיפה

 אדר' שחר לולב  * .1

 * אדר' מור שטרוזנברג .2

 אדר' אייל מלכא .3
 פרח פרח .4
 ר' אבישי ליכטנשטייןאד .5
 אדר' יואב אוריון .6
 קובי-אדר' חגית חרותקה .7
 אדר' דני רז .8

 אדר' שחר לולב ו/או * אדר' מור שטרוזנברג ויו"ר ועד המחוז *

 
 חבר ועד באר שבע

 יוסי גפני .1

 מרש םויו"ר ועד המחוז אדר' ר
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 חברי תא הצעירים
 אדר' שלי זיידמן .1

 אדר' אסף אשרוב .2

 אדר' ישראל ברטון .3
 ר' אריאל נאוראד .4

 ויו"ר ועד התא אדר' נדב הייפרט
 

 עמיתי התאחדות האדריכלים ובוני הערים בישראל ע.ר. על ההשתתפות הערהלאנו מודים 
אנו מודים לחברי הועדים היוצאים ומברכים את החברים הנבחרים בהצלחה רבה לטובת 

 .כולנו
מנכ"לית לאושר לפיד ון ון פרומרמ: ליבנת אהרון, לירוההתאחדות אנו מודים למזכירות

 .ההתאחדות אורלי לאופולד שעשו לילות כימים בבחירות אלו
 .על המערכת היעילה E-Voteוכן לחברת 

 
 חברי ועדת הבחירות:

 אדר' עמרי איתן
 אדר' עינבל כהן

 אדר' גלעד כהנא
 המשקיף אדר' דוד גוגנהיים

 היועץ המשפטי לעמותה עו"ד גיא מדמוני לנדאו
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