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 1202.913.0שיבת ועד ארצי מתאריך י

רם מרבזום   נוכחים נדב  ש :  ויקטור אבקסיס,  ,  נוסבאום,  היפרט,  אבישי  ,  דינאי אורנשטיין, אסף אשרוב גבי 
איתי בן חיים, ישראל ברטון, בתיה סבירסקי מלול, יואב  , יוסי גפני, שלי זיידמן,  , מור שטרוזנברגליכטנשטיין

 . , דביר דייטשאוריון 

 אורית אורנת. ,  אביסדריס דקל    :ת ביקורת חברי ועד 

 אורלי לאופולד.  ועי: צוות מקצ

 

 חלטות יום והה  ר דיון בסעיפי סד נושא     

התקיימה פגישה עם יו"ר מטה התכנון הלאומי.   -רגולציה  • עדכון יו"ר  . 1
)חוק ההסדרים, רישוי, איכות התכנון,    עלו הרבה סוגיות

 ברים. . סיכום הופץ לכלל החמינויים(

גם  בהרות של הרשם שהופץ  יצא מכתב ה -פעולות וד ייח •
אשר  הנחיות חדשות של מנהל התכנון בעקבות ברים. לח
כי הדין שלנו ייפנו  עות את עמדת המדינה לבג"צ, עורקבמה

 למנהל התכנון. 

ץ  יש שיח מולם, ייתכן ונעזר ביוע -חוןתעריף משרד הביט •
 . חיצוני לטובת המשך גיבוש הערות לתעריף

פעולה, ובעצה  ניסיון שלנו להכניס חברים לב -יםפורום ותיק  •
ותיקים, אשר יתכנס    םגוון אדריכלים הוקם פורואחת עם מ 

היתר יוזמן נציג  עצמו משימות. בין מעת לעת וייקח על 
 . ף בישיבות הועד ולתרום מניסיונו פורום להשתתף כמשקיה

א   -הטבות • כון מנכ"לית עד . 2 בימים  פנים  מתחית  עובר  ההטבות  לו  עמוד 
 בניצוחה של אולגה

מפגשים של השתלמויות שונות    6אנו עורכים    -השתלמויות •
 החוד )ריזוי זמין, מבא"מ והכנה לבחינה( 

 על אחד  1יתקיים אירוע   -אירועי  •

 מהלך נובמבר ב  פגשים פיזייםמ 2 –אנו מקווים ל  •

 מתוכנן קמפיין חדש.   -ביטוח  •

הקרובים    -ודו"חות   מיכותת • דו"חבחודשיים  של  צבר  ות  יש 
 להגיש. זה דורש לא מעט תשומות   ותמיכות שיש

 תערוכה חדשה נפתחת היום.  •

עדכון ועדת   . 3
 כספים 

 ר העמותהלכהן כגזב  התנדב ליכטנשטיין אבישי  
 אחד פה   –ר אוש

 הצלחה לאבישי  חולי תודה רבה לנדב ואי
 

בתיה  אס האדריכלית  תפקידו,  את  לסיים  ביקש  אשרוב  ף 
 ף אותו. להחלי תנדבהסבירסקי מלול ה
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 ד פה אח -אושר 
מדור כי תהיה  ההחלפה  בחו"ל  שבתיה  לתוקף  וון  ותיכנס  גת 

 בתחילת החודש הבא. 
 

יו"ר לועדת  מינוי   . 4
 רגולציה 

רי  רפי  מתפהאדריכל  התפטר  הציע  ו,  קידיש  ההתאחדות  יו"ר 
את   פרי  למנות  בני  פרי  האדריכל  בני  הועדה.  את  ליו"ר  הציג 

 עצמו בפני הועד. 
   יים דיון. התק

 
 דביר, אבישי, רמי, בתיה, יוסי גפני, גבי ואיתי   -עד ב

 מור, שלי, אסף ודינאי דב, יואב, ישראל, ויקטור, נ -נגד
 אושר לא 

 

ות יו"ר  סמכוי . 5
וועדות ונוהל  

עבודה מול הועד  
 הארצי. 

 

 התקייים דיון  
 הצעת החלטה: 

"ר  טה ויומהות סוברנים לקבוע מדיניות בתיאום מלא עם  יו"ר ועד
 ההתאחדות. 

ל   ונתגלובמידה   ניתנות  שאינן  יובא  גישור מחלוקות  הנושא   ,
מהירה   החלטה  נדרשת  בהם  במקרים  הארצי.  הועד  להכרעת 

 ת ההתאחדות כירויובא דיון בפני מז
 אחד פה   –ר אוש

 תמונה בהמשך.  -טרם נקבעה מזכירות להתאחדות •

 

 

 אופולד אורלי ל  רשמה:
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