
 חברות יקרות,  

 הוזמנתי לישיבת ועדה בכנסת לדיון בנושא תכנון מגדרי.   2016ביוני 

מודה ומתוודה שעד ליום זה, לא ידעתי במה מדובר, אך בכל זאת, מתוך נימוס וגם סקרנות  

 השתתפתי. למדתי רבות ואפשר לומר שנפקחו עיני לנושא חשוב זה בתכנון ובכלל.  

 למעשה, מרבית המרחב המתוכנן העירוני בישראל, מוטה בעיקר לטובת גברים צעירים.  

 ונה ומוגבל כמתקיים בעיקר בשעות היום.  זהו מרחב כוחני, שאינו דואג לש

על ידי כך, מדיר יותר ממחצית מהחברה. כמו כן, מדיר את האפשרות למבט ודיון על המרחב בשעות  

 הלילה.  

יותר מפעם אחת, שמעתי על תלונות בקרב בנות משפחה וחברות החוששות לצאת לריצת לילה או  

 קיימת.  לצאת מביתן כאשר תאורת הרחוב חלשה או כלל לא  

 כל אלו, הביאו אותי למסקנה שיש לקדם שיח בנושא ולקדמו בתוך ההתאחדות ומחוצה לה.  

 

 ע"י נקיטת הפעולות הבאות:  

 להתאחדות האדריכליות והאדריכלים בוני הערים בישראל.   -שינוי שם ההתאחדות   .1

 מהלך סימלי היוצר שינוי תודעתי שיכול להוביל לשינוי חברתי.  

אשר כיהנתי כחבר מועצת הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטת תל  כך כבר עשיתי, כ

 אביב.  

 

 ימים.    3יורחב לסמינר בן  - פסטיבל נשים ישראלי המתקיים מזה כמה שנים בהצלחה  .2

 

 בכדי לאפשר את תחושת הביטחון.   -קידום נושא תכנון תאורה בערים   .3

 

 ינוי מ"מ ליו"ר ההתאחדות.  אדאג לשריון מקומות לנשים בכל ועדות ההתאחדות, בנוסף למ .4

 

 בוחרים באבישי ליכטנשטיין לראשות התאחדות האדריכלים  2.2ב               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מצע כלכלי 

 

 

 י מה שבסוף קובע זה אם יש או אין. חברים אני רוצה לדבר אתכם על כסף, כן כסף, כ

 להתאחדות אין מקורות הכנסה רבים ואנו מסתמכים בעיקר על דמי החבר. 

 . בלבד 1000- כעומד על   , מספר החברים הרשומים המשלמים דמי חבר ,נכון להיום 

 ינו בבחירות האחרונות.  בו הימספר הבוחרים מחצית 

 . )העמותה לשעבר( ענייניה הכספים נוהלו בהתנדבות ע"י חברי הועד  , מאז הוקמה ההתאחדות

הוכח שאיננו יכולים   , למרות זאת   ,אך   .ציאת מקורות הכנסה ככל שיכלומנרתמו לגיוס כספים ו לוהכ

 להצליח ללא סיוע מקצועי.  

  תביא לשיפור מצבה הכלכלי  ,השוטפים של ההתאחדות יום הפרדת הניהול הכספי מענייני היומ

 ממנה כולנו נהנה בסופו של דבר.   ,והטיפול השותף בענייני השעה

 

 אפעל בדרכים הבאות: ,  ר ההתאחדות יו"לכן, באם אבחר ל

 - הפרדה בין התחום הכלכלי ופעילות ההתאחדות   .1
 . על ידי הקמת חברה בת בבעלות ההתאחדות

 

יציאה  אף ועל ידי בדיקה וארגון מחדש  חדות  רועי ההתאיוא   םתפקידיהמוסדות, ה ייעול  .2

 צורך.  למכרזים באם יהיה 

 

 . של דמי החבר  ימקסימאל הגדלת ההכנסות ע"י מיצוי  .3

כות וכנסים, גיוס  ים, תערויקורסים מקצוע , יעוץ ותכנון בתשלום לציבור הרחב  מתן שירותי

 תרומות וחסויות. 

 ההתאחדות בראשותי תעמוד בתקציב שנתי או מצב של איזון                    

 

 מתייעלים ובוחרים באבישי ליכטנשטיין לראשות התאחדות האדריכלים   2.2ב    


