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 202003.12.שיבת ועד ארצי מתאריך י

מר בזום  נוכחים רם  נדב  ש:  אבקסיס,  ,  ויקטור  סבירסקי,  היפרט,  בתיה  נוסבאום,  אוריון,גבי  דינאי    יואב 
   , איתי בן חיים. אורנשטיין, אסף אשרוב 

 , עידין, מן, אורית אורנתאביסדריס דקל    :חברי ועדת ביקורת 

 : עו"ד גיא לנדאו אורחים נוספים

 אורלי לאופולד.  ועי: צוות מקצ

אחראי   יום והחלטות הדיון בסעיפי סדר   נושא     
 ביצוע

 תאריך יעד 

 תודה לכולם על ההירתמות.  - פתיחה יו"ר  . 1
 . ו דה להנהלת ההתאחדות וליועץ המשפטי שלנתו

 אני חש שהפוטנציאל גדול. אבל מה שנעשה ממנו תלוי בנו. 
ועדות - בקש  -התנעת  לעמוד  הועדותהתחלתי  ראשי  עם    ר 

 ת התנעה בחלק ניכר מהן. וששנבחרו. יש פגי 
ביטוח - יועץ   -מכרז  בליווי  חדש  מכרז  יצירת  לקראת  פועלים 

 ביטוח. 
האדריכלים   - לשכת  עם  טובה  היכרות  פגישת  התקיימה 

 והמהנדסים 
 . 100אסף ואני מייצגים את ההתאחדות במיזם ישראל  -

 

 

 

 ועדת כספים 

 

 

 

 

 2021ינואר 

מעקב אחר   . 2
 ביצוע 

   טבלה  ראו 

עדכון בעלי   . 3
 תפקידים 

 עדכון מנכ"לית 
ך זה לא מספיק. אנשים מתנדבים  יצא קול קורא, א   -ועדות -

קורא  דע לו שהכל  לצפות  לא  אותם.  מזמינים  כאשר  ות 
 יעשה את העבודה. 

 .  15/12/2020הקול קורא מסתיים ב
בחירות   -בחירות - ועדת  של  ראשונה  פגישה    -התקיימה 

 בא. הודעה ראשונה תצא במהלך שבוע ה
חדשה - אירועים  כלשהו   1* 1  -סדרת  עיר  אדריכל    -עם 

 יוזמה, וביצוע של דביר. 
 עדכון ספר הבוחרים יסתיים במהלך שבוע הבא.  -
 ההו"ק הראשונות מתחדשות החודש. אנחנו נערכות לזה.  -
אדריכלית    -קורסים  - התחדשות  של  בעיצומו  וקורס  2אנו   ,

 בשיתוף המועצה לבניה ירוקה יחל בקרוב. 
נפתחת תערוכה חדשה בבית האדריכל    18.12ב    -תערוכה -

 במסגרת שבוע האיור. 
ותתקיים    2021הפגישה הבאה תוקדש לתוכניות עבודה ל   -

 בבית האדריכל. 
 על בסיס תוכנית העבודה יוכנו תוכניות עבודה של הועדות. 

   -ם-עדכון יו"ר י 
לומדים   - אנו  שערכנו,  הסקר  על  תשובות  מגוון  נתקבלו 

 אותם. 

 

 

 אורלי 

 

 דביר 

 

 

 

 ועד ארצי 

יו"רים של  
 ועדות 
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 ם -וק לאדריכלים בינפתח עמוד פייסב  -
 אנו מקיימים סדרה של אירועי זום.  -
 מתקיימות מספר פגישות של שת"פ עם ארגונים עמיתים.  -

 
 -עדכון סניף ת"א

 התקיימו פגישות בת"א ובת ים.   -
  ת ים יש התעניינו  -עם ת"א צפוי להתקיים סימפוזיון, בבת -

 בעניין של תחרות. 
   -עדכון יו"ר ב"ש 

 יתקיים אחת לחודש.   TEDAROMנקבע ש   -
 עם מהנדסת העיר.  ה נתקיימה פגיש -

 -עדכון תא צעירים
בכמה   - לנו  עזר  התהדק,  האדריכלים  רשם  עם  הקשר 

 נקודות לקראת ובמבחן הרישוי עצמו. 
פגישות עם סטודנטים.   - ונדב מקיימים סדרה של  ויקטור 

 אשר מצטרפים להתאחדות. 

שת"פ עם   . 3
 ארגונים עמיתים 

 טבלה ראו  -התקיים דיון
 

 יתקיים דיון מול המתכננים בנושאי מחלוקת  
 

 

 רמי

 

20/12/2020 

 

 

 רשמה: אורלי לאופולד 
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