ישיבת ועד ארצי מתאריך 28.10.2020
נוכחים בזום :אורן און ,רן ברוידס ,שלומית רובין ,יואב אנדרמן ,רם מרש ,אייל מלכא ,דנה וישקין ,נדב
היי פרט ,ויקטור אבקסיס ,דינאי אורנשטיין ,אסף אשרוב ,פרח פרח ,שחר לולב ,דינאי אורנשטיין.
חברי ועדת ביקורת :אורית ארנת ,דקל אביסדריס ,עידית מן
אורחים נוספים :עו"ד גיא לנדאו ,אודי וגנית מייזלס כסיף
צוות מקצועי :אורלי לאופולד.
אחראי
ביצוע

נושא

דיון בסעיפי סדר היום והחלטות

.1

איכות התכנון

.2

דיווח חבר ועדת
הכספים -אסף
אשרוב

אודי וגנית הציגו את העבודה שנעשתה בשנים האחרונות בצוות
שבראשותם ,לרבות הצגה קצרה של עבודת מחקר משווה של
גנית ואלס ורבקל בנושא .וכן הציגו את המצגת אשר תוצג בדיון
בנושא של פורום ה .15-מתוך מאמץ לקדם אמנה בתוך הפורום.
הוועד בירך את המציגים וצוותם ונתן את ברכת הדרך למאמץ.
אסף הציג בפני הועד את התזרים הצפוי חצי שנה קדימה
והתקיים דיון בנושא.
נדב הציג את מטרות ועדת הכספים בהקדם -קביעת תקציב ,דיון
על דמי חבר ,גיוס חסויות.
יו"רים של
כל ועדה שהוקמה צריכה להתייחס להיבטים של גיוס כספים
בתחומה  ,לתקציב אשר נדרש לה ושל מקורות הכנסה .וכן תתיג ועדות
זאת בפני ועדת הכספים
ועדת כספים
כאשר ועדת הכספים תבחן את ההצעות שעולות מהועדות ותציג
את הנושא בפני הועד.

.3

ועדות

עלתה החשיבות של יצירת תקציב ושל קביעת תוכנית העבודה ,ועדת כספים
ועדת הכספים לקחה על עצמה להציע מתווה לתוכניות העבודה.
קול קורא לועדות -אורלי תפנה לכל יו"ר לטובת פרסום קול אורלי
הקורא וכן למינויים
גיא
גיא יישלח חוו"ד בנושא ניגוד העניינים למשקיף

תאריך יעד

25/11/2020

10/12/2020

30/10/2020
30/10/2020

ועדה מקצועית -אריה שילה נבחר ליו"ר הועדה
ועדת תחרויות -אשר לה  2שמטרות מרכזיות ,וייתכן ויקומו בה 2
צוותי עבודה:.
 סיוע בקידום תחרויות והמלצה על שופטים. קביעת נהלים ומדיניות לתחרויות.הודגשה החשיבות של המעורבות של יו"רים של הסניפיים.
רשמה :אורלי לאופולד

התאחדות האדריכלים ובוני הערים בישראל
טל 03-5188234 .פקס 03-5188235 .דוא"ל office@isra-arch.org.il .המגדלור  ,15יפו ת.ד 8201 .יפו מיקוד 61082

