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 1.202011.1שיבת ועד ארצי מתאריך י

מרבזום   נוכחים רם  אבקסיס,  ,  ש :  נוסבאום,  ויקטור  אורנשטיין,  גבי  גפני,  דינאי  חיים,  יוסי  בן  בתיה  איתי 
 . דביר דייטש סבירסקי מלול, 

 ארנה אנג'ל  -קיפה שמ       אורלי לאופולד.הכהן ו-אורכי דין ליאור דץ ויוסי עור ועי: צוות מקצ

 חלטות יום והה  ר סדסעיפי דיון ב נושא     

בתשובת  דיון  . 1
  -מנהל התכנון ל

בעניין הגשת  
 תוכניות 

 נושא בפני הועד. את הסקר בפני חברי הועד  -עו"ד ליאור דץ

 התקיים דיון בנושא. 

 פה אחד  -אושר 

,  ת הכניסהמהחליף את הפרקט בקואנחנו צריכים ל  -הצפה • כון מנכ"לית עד . 2
 תאחדות.  זו עבודה די גדולה שתשבית את הה

סדר,  לעשות  גם  הזדמנות  הסיפ  זו  בשימוש  קיום  לא  רייה 
ו וכלל  חדש.  ייתכן  בית  לה  למצוא  שחברים  צריך  חשוב 

 ותיקים ייתקו חלק במיון. 
 גבי התנדבה.  -השיפוץ יש צורך בנציג ועד לעניין 

ניהול תקין והתמיכה לשנת   • למשרד התרבות.    2022הוגש 
 . חותאנו בעיצומה של תקופה של הגשות ודו"

משתתפת   • האדריכל  בבית  הקרוב  הגלריה  בסופ"ש 
 של עריית ת"א   בפסטיבל "אוהבים אומנות עושים אומנות"

האו • דנה  כבר  שדווח  נוציא  כפי  אנו  אותנו.  עוזבת  צרת 
 . הקדם קול קורא לאוצר חדש ב

ורד   נתבקשו  העניין  תלטובת  ועדת  מטעם  ערוכות  פלוך 
חלק  מטובתיה   לקחת  הארצי  והועד  הכספים  ועדת  עם 

האוצרו בו חלק  בה  ייקחו  כן  כמו  האיתור.  את  היוצ  תעדת 
 ומנכ"לית ההתאחדות. 

אנו נקבע תאריך לאסיפה   עדכון יו"ר  . 3 חברי    4  אשר תאשרבישיבה הבאה 
 ועד נוספים. 

 עלה הצורך במינוי של מזכירות.  ישיבה הקודמת ב ירות מינוי מזכ . 4
התפק מלבד   המוגדרים בעלי  צור  ידם  יש  עובתקנון,  במינוי  ד  ך 

 חבר ועד. 
 תהיה חלק מההתאחדות בתיה ה שעהצ
 
 פה אחד  -ושר א

יו"ר לועדת  מינוי   . 4
 רגולציה 

 הצעה למנות את אדריכל בני פרי ליו"ר ועדת הרגולציה. 
 

   פה אחד  -אושר 

ב י רישוי עצמ . 5 הועד  הקרב  קשו שלקראת החברי  יופעל  דיון  עצמי,  צו  רישוי 
 חומרים. 
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