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 12.6.2022בת ועד ארצי שיפרוטוקול י 

ברטון  ,  אשרוב אסף , אורנת אורית ,  אורנשטיין דינאי, אבקסיס ויקטור, אביסדריס דקלנוכחים: 

אסנת  ,  אורי אלדר, שטרוזנברג מור,  נוסבאום גבי , כהן אילת-מליס , ליכטנשטיין אבישי ,  ישראל 

 גנץ

מן   , קובי חגית - חרותקה, זיידמן שלי , גפני יוסי , חיים איתי-בן, אורובנו רונהלא השתתפו:  

 קיי בועז ,  פרח פרח , עידית

ודיברה על הניסיון    עצמה אסנת גנץ המנכ"לית הנכנסת של התאחדות האדריכלים הציגה את  

, הקמת מרכז ההשתלמויות,  2023אותו היא מביאה לתפקיד, על הצורך בהגשת תוכנית עבודה לשנת  

 בוחרים, מעקב אחרי מענקים.  דיוק ספר ה 

הציגה את הרקע והתהפוכות שההתאחדות עברה בשנים האחרונות ואת    –אדריכלית אורה אורנת  

ועבודת צוות טובה, מקווה לתמיכה ארגונית   יוזמות חדשות  יהיה לטובה, התחלת  הציפייה שהשינוי 

 בועדות השונות שפועלות אך צריכות עזרה וליווי. 

ריה של אדריכלית אורנת יבוצע מיפוי של הועדות והפעילים על מנת לבדוק איך  לאור דב   – אסנת גנץ  

 ניתן סייע . 

 : ם מבקש לעדכן בשלושה נושאי –אדריכל ויקטור אבקסיס 

ההתאחדות תצא בקריאה לגיוס כספים מחברי ההתאחדות להגשת הערר על החלטת    – איחוד פעולה  

שקל + מע"מ ומוכן לחלק בתשלומים    50,00ר  בית המשפט בחיפה, עו"ד ליאור דץ מבקש עבור הער

, צריך להגן  הן בהשגת המימון והן בתהליך עצמו  קחו חלק פעיל י ולדחות תשלום, אבקש שחברי הוועד י

 ! צועקעל המ

  ,  ההנדסאים והאדריכלים נתנו את העמדה שלהם   -   חוד פעולות ביוזמת במשרד הכלכלהאישינוי תקנות  

בדיון אצל  שתתפתי  הם  , לפני שבועייהתאחדות האדריכלים   של  נדסים קיבלה את העמדההמועצת המ

ל בדרישה  באו  אותה, הג  7-סגן שרת הכלכלה, ההנדסאים  לצמצם  רצינו  ואנחנו  לפשרה  ענו  קומות 

יחידות.    8מטר ועד  2000מבנים עד  .צםמישארו עם מה שיש להם היום אבל בהיקף מצו י םשהנדסאי 

ועדה בין משרדית    קיימתהגבלה.  תהיה להם  מלאכה גם  בנייני  מטר, ב  12.5הגבלנו לגובה מקסימלי  

את  ש הראשונהמאימצה  מועצת ההנדסה    ,ה שהצגנו בהמלצה  ממליץ  צריכה  עכשו  ואני  בזה  ולדון 

 להסכים כדי להגביל אותם. 

ועבר על ידי חיים  הכתוצאה מחוק ש  ומועצת ההנדסאים   סה נדההסכמה חייבת להיות של מועצת הה

ן הנדסאי לאדריכל רשוי יהיה  י נוספת של אדריכל רשום. ב  ם ביינייהם הסכימו שנגדיר דרגה    –  כ"ץ

  שנה אחת של התמחות וגם הנדסאים צריכים שנה אחת של התמחות.  יצטרך לעשותשאדריכל רשום  

ד מתקופת רמי מרש שעדין שותף לתהליך. זו עבודה  עו  הועדת איחוד פעולות עשתה את התהלי הז

 שנים.   6שמתנהלת כבר 

,  מצוא לכך פניותלו  ליח לבצע את התפקיד שלי כיו"ר כפי שאני רוצהצלאור נסיבות אישיות אני לא מ

אני אמשיך כמיטיבי, אם התהליך יהיה ארוך יותר    קרוביםש וחצי חודשיים הד באם הבחירות יהיו בחו

 מחליף. בכל מקרה אני אמשיך להיות מעורב. אבקש למצוא לי 

יש לקבוע ישיבה יחד עם    – ציג ועדת הביקורת יעדכן על ועדת הבחירות  נ  –   דקל אבסירדיס אדריכל  

עדת בחירות  ואורי אלדר היועץ המשפטי ולהוציא פרוטוקול החלטת עם לוח זמנים, אסנת גנץ תתלווה לו 

 ותוציא את ההחלטות לפועל 

 יש למצוא מועמדים ראויים  – אורית אורנת אדריכלית 

ויקטור אבקסיס  שיחות לאנשים לעודד  ייב לתפקיד, יש לבצע  חיהיו אנשים שמוכנים להת  –   אדריכל 

 . לעוד שבועייםשל הועד לתאם פגישה נוספת נא לתאם   – אותם 

 


