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 19.10.2020שיבת ועד ארצי מתאריך י

, אייל מלכא, דנה וישקין, נדב שמן, רם מרברוידס, שלומית רובין, יואב אנדר : אורן און, רןבזום נוכחים
רג, , מור שטרוזנב, שלי זיידמן, שחר לולב, פרח פרחפרט, ויקטור אבקסיס, דינאי אורנשטיין, אסף אשרוביהי

 בן חיים. איתי

 אביסדריסדקל  אורית ארנת, :חברי ועדת ביקורת

 : עו"ד גיא לנדאואורחים נוספים

 אורלי לאופולד. צוות מקצועי:

אחראי  יום והחלטותהדיון בסעיפי סדר  נושא   
 ביצוע

 תאריך יעד

וועדות וצוותי  .1
עבודה של 
 התאחדות

 התקיים דיון בנושא מינוי הועדות והתנהלותם ונקבע כי:
עד הארצי, היו"ר לא בהכרח לכל ועדה ימונה יו"ר ע"י הו -

 צריך להיות חבר ועד.
כל יו"ר יקבע לעצמו את מספר המינימום והמקסימום של  -

 כל ועדה ואת החברים בה.
הועדות יעדכנו את הועד בזימונים שלהם, וחברי הועד  -

 יוכלו להצטרף לפגישות.
יו"ר כל ועדה יעדכן את הועד בדיווח רבעוני, לרבות  -

 תוכניות עבודה שנתיות.
 

 הועד החליט להקים את הועדות הבאות:
 

הצעות לתיקוני תקנון  אית על גיבושאחר -ועדת תקנון .1
 ן, יואב ושלומית )לא נקבע יו"ר(.ר  -לועד חברים. חברים

רכז את המינויים של נציגי ת -ועדת מינויים .2
  ההתאחדות בגופים השונים. ההתאחדות/מומלצי

 .ויקטור -יו"ר
האם חלל ההתאחדות  קיבדו -צוות חלל ההתאחדות .3

שאנו שוכרים עונה על צרכי ההתאחדות וייבחן חלופות 
 נת הועד.נוספות לבחי

 רן. -דנה, חבר -יו"ר
לי העבודה בהקשר של קובעת את נה -ועדת דוברות .4

המדיות השונות העומדות לרשות ההתאחדות. עומדת 
בשוטף עם עיתונאים לטובת קידום מטרות ההתאחדות. 

 דנה. -יו"ר
את האפשרות  מטרתו לבחון -פורטל אינטרנטיצוות  .5

להקמת פורטל בהתאחדות ואת התכנים המוצעים בו. 
 דנה. -שחר. חברה -יו"ר

ום תחרויות והמלצה סיוע בקידשמטרתה  -ועדת תחרויות .6
על שופטים, וקביעת נהלים ומדיניות לתחרויות. לא נקבע 

 יו"ר.
ת תסייע בגיבוש תוכנית העבודה השנתי -תערכותועדת  .7
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 של הגלריה. 
 שלי. -יו"ר

 -תתי ועדות 2 במסגרתה אשר תקים -ועדת רגולציה .8
 תכנון ובניה ותכן ותקינה. 

 סף, רם, רן, שלומית.א -נה, חבריםד -יו"ר
 תפעל לקידום הנושא.ש -ועדת ייחוד פעולות .9

 ויקטור. -יו"ר
חוזים התנאי בכל נושאי  תמטפל -ועדת תנאים מסחריים .10

תעריפים, תנאי המכרזים, רשימות וההתקשרויות, 
 מתכננים.

 רח, רמי, שלומית, אריאל נאור.פ -יתי. חבריםא -יו"ר
הועדה  -ועדת אתיקה, גבולות המקצוע וזכויות יוצרים .11

הפעולה בנושאי תקדם את פעילויות האכיפה וכן את 
 אתיקה. 

  אורן. -יםאייל. חבר -יו"ר
בשיתוף תא הצעירים  תפעל -ועדת קשרי אקדמיה .12

 .הלחיזוק הקשרים עם האקדמי
 נדב, אורן. -סף, חבריםא -יו"ר

את נושא הקורסים  אחראית לקדם -קורסים והשתלמויות .13
 וההשתלמויות במסגרת ההתאחדות.

 מור. -יו"ר

ושאי "התורה", יצירת תטפל בכלל נ -ועדה מקצועית .14
ניירות עמדה בנושאים מקצועיים שונים, התנגדויות 

 היו"רים של הסניפים.וכדומה. תפעל גם אל מול 
 דנה. -יו"ר

גזבר דיווח  .2
 ההתאחדות

בעקבות ההתכתבות בוואטסאפ דובר בועדת הכספים על נושא 
 החל"ת והמצב הכלכלי.

 .החיסכון הכלכלי של בית האדריכלאנחנו נדון בנושא  -
תחרויות נוספים שתשפר את מצבנו  2ככל הנראה יכנסו  -

 הכלכלי.
את תנאי השכירות שלנו מול פרח לקח על עצמו לשפר  -

 הכנסייה
הפעילות העבודה של עובדות ההתאחדות והיקף תכולת  -

 עדת הכספים.ולית לו"הוצג ע"י המנכ
 הגישה לחשבון הבנק הוסדר היום.  -
המנכ"לית הציגה בפנינו את התזרים והעבירה לעיונינו את  -

 כלל החוזים וההתקשרויות של ההתאחדות.
הועד הבא להציג טבלה של ועדת הכספים נתבקשה בדיון 

 מקורות והוצאות מרכזיים להתאחדות.

 

 

 

 

 

 

גזבר 
 התאחדות

 

 -הצעה לסדר .3
  פרח 

בניית תוכנית הבראה כלכלית להתאחדות, הכוללת תוכנית 
של קוצר הזמן הוחלט כי הדיון ימשיך ב -עסקית להתאחדות

 בפגישה הבאה.

  

 

 : אורלי לאופולדרשמה

 

mailto:office@isra-arch.org.il

