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 09.202023.שיבת ועד ארצי מתאריך י

, אייל מלכא, דנה וישקין, נדב  ש מן, רם מרברוידס, שלומית רובין, יואב אנדר : אורן און, רןבזום נוכחים
 , שלי זיידמן, שחר לולב. , פרח פרח היפרט, ויקטור אבקסיס, דינאי אורנשטיין, אסף אשרוב 

 אביסדריס דקל    אורית ארנת,  :חברי ועדת ביקורת 

 : עו"ד גיא לנדאו חים נוספיםאור

 אורלי לאופולד.  צוות מקצועי: 

אחראי   יום והחלטות הדיון בסעיפי סדר   נושא     
 ביצוע

 תאריך יעד 

, ביטול הקלות ולהנחיות מרחביות  38ההתייחסות לתמ"א  - דיווח יו"ר  . 1
 תופץ בהקדם למנהל התכנון. 

 טיוטת הצעה לשינוי רגולציה תועבר לעיון הועד בהקדם.  -
דוחות בנושא רישוי   2הדיאלוג ממשיך. צפויים  -ר המדינהמבק -

ותכנון. החלק המחקרי של הרישוי כמעט הסתיים. יתחיל  
 דיאלוג על החלק של התכנון. 

ים קיימים.  כניות קיימות והיתרהתוכניות "דורסות" תו -נת"ע -
 מתרקם מאבק בנושא. 

  בסוגיית המכרזים )איכות אדריכלית(.  15דיאלוג מול פורום ה   -
 לעיון כולם. הרלוונטי דנה תפיץ את המסמך 

אסף ביקש  מתקיים דיון בנושא במנהל התכנון.  -שלב הביצוע -
  -בנושאניתן לקבל חוו"ד משפטית על ניגוד עניינים ר האם ר לב

 הבקשה לא יוכל להיות האחראי על הביקורת.  שעורך
מתקיים דיון בנושא רישוי עצמי. דנה תפיץ   -שלטון מקומי  -

 חסות הצעה להתיי

 דנה 

 דנה 

 

 

 

 דנה 

 גיא 

 דנה 

23.09.2020 

תחרויות במקביל וכן הסתיים כעת קורס די   4מתנהלות  - דיווח מנכ"ל  . 2
 מוצלח. 

נתבקשתי להמתין עם המשך הפעילות של קורסים ואירועים,   -
אך סוכם על הפסקה קצרצרה. היומן חייב לחזור ולהתמלא.  

 קיימים בקנה מספר דברים שאנו ממתינים איתם. 
בעקבות הפניה של רם קיבלנו מספר בקשות לטיפול   -רזיםמכ -

שהועברו לסניפים רובכם הגבתם. מי שלא חזר או לא מעוניין  
 הסניף אנא עדכנו.  תלטפל בכך במסגר

אנו צריכים לנסות לעבוד יותר   -פגישות והתנהלות כללית -
מסודר. מי שמתנדב להשתתף בפגישה צריך לעמוד מאחורי  

מודע לזימונים וחומרים שנשלחים.   ההתנדבות הזו, להיות 
 ברור שיש בלת"מים, אבל כדאי שהם באמת יהיו בלת"מים. 

 

  

תא  יו"ר דיווח   . 3
   ריםיעצ

נשלחה פניה לשר העבודה בעקבות התנהלות משרדו   -מבחנים
 להשתלמויות.   ם בנושא. עם דרישה למבחן מקוון ומעבר  של הרש

  

דיווח יו"ר סניף   
 ת"א 

י מוצלחת עם מהנדס העיר ת"א אודי כרמלי.  התקיימה פגישה ד
 . ה סוכם על המשך דיאלוג ופגישה חודשית קבוע
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דיווח יו"ר סניף   
 דרום 

ועד הסניף מונה בפועל אדם אחד, אני פועל לחיבור עוד  
אדריכלים להתאחדות ולסניף לטובת העניין הוקמה פלטפורמה  
  להתייעצויות, בוצע סקר לאדריכלים, נשלח מסמך "מדוע 
התאחדות", הוכנה והופצה תוכנית עבודה בסיסי. היה כבר לו"ז  

 לאירועים, אולם בשל הקורונה זה יידחה. 

  

דיווח יו"ר   
 ירושלים 

 נציגים.   9איישנו את כל הועד ל 

פויה פגישה  עם אדריכל העיר, וצ ןביניההתקיימו מספר פגישות 
 עם מהנדס העיר. 

בגדול מנסים לגבש קהילה מקומית, ולשם כך נבנית פלטפורמה  
 של סקרים, שתוכל לעמוד גם לרשות סניפים אחרים. 

  

דיווח סניף   
 פרח  -חיפה

סובלת  עיקר ריכוז המאמץ זה במענה הלקוי של עירית חיפה, ש 
 כרגע ממחסור חמור בכ"א. 

חוקר את אפשרויות   נהל התכנון, סטודיו במ IPLANבמסגרת 

בתהליכי הרישוי בכדי לקפוץ מדרגה תהליכית   BIM שום שלהיי

ל"מודל חכם"   CAD וטכנולוגית מ"גרמושקה טיפשה" מבוסס

 BIM  מבוסס 

  

  -ועדת תקנון  . 4
 יואב 

 נתיבים.  2כל חברי הועדה תומכים בתיקון, ומתקדמים ב 
 ניסוח שינויי התקנון  -
 מימון   -

 הארצי.  המטרה להציג בפני האסיפה הצעה בפה אחד של הועד 

התקייים דיון קצרצר האם יכנסו בשלב זה תיקוני תקנון נוספים,  
להמשך טיפולה   נושאים אלו והאם שינוי התקנון מותנה בתקציב. 

 של ועדת תקנון. 

  ועדת תקנון 

נהלי עבודה של   . 5
  -  הועד הארצי

 אורלי 

 בישיבה הקודמת התקיים דיון בנושא ונשלחה טיוטא. 
של חברי   2/3וחדת תתקיים באישור : ישיבה מי לטיוטא תיקונים

 הועד. היצמדות לשם "מזכירות" 
 אושר פה אחד 

  

  -גזבר העמותה . 6
הצגת המצב  
הפיננסי של  

 התאחדות 

 הוצג מצבה הכספי של העמותה.  
   -התקיים דיון בנושא והוצעו הצעות להגדלת ההכנסות כגון 

 מבצע גיוס )נדב(  -
 ביטוח דרך שפי )ויקטור(  -
 י של מערך קורסים )ויקטור( הוצאה לפועל במייד -
 הצעות נוספות )דנה(  -
 הקמת תיק תרומות )נדב(  -
הכרה בהתאחדות כאיגוד מקצועי בנציבות שירות   -

 המדינה
בפני הועד  בדחיפות ועדת הכספים תתכנס בדחיפות ותציג 

הארצי נתונים נוספים ותוכנית לטווח הקצר. גזבר ומנכ"לית  
 . 2021ההתאחדות יחלו לבנות תקציב לשנת 

 ועדת הכספים תתקדם בדחיפות עם הסדרת מורשי חתימה.

 

 אורלי 

 

 

 גיא 

 

 ועדת כספים 
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מינוי     7
ועדות/צוותי  

 עבודה

הנושא דחו, ויו"ר ההתאחדות תשלח לקראת הפגישה הבאה  
 הצעה לדיון בעניין מינוי הועדות ואופן איושן  

 29.09.2020 דנה 

נציגי   . 8
ההתאחרות  
 ונות בוועדות הש 

בהמשך למסמך שנשלח לפני הפגישה ויקטור יכין הצעה לאיוש  
 עדות לאישור הועד. ונציגים בו 

  ויקטור 

 

 רשמה: אורלי לאופולד 
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