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 20.6.22 התאחדות האדריכלים  ישיבת ועד ארצי

ית אורנת, אסף  גבי נוסבאום, אור משתתפים: אבישי ליכטנשטיין, דני רז, ויקטור אבקסיס, 

אשרוב, דקל אבקסיס, אילת מליס כהן, דינאי אורנשטיין, ישראל ברטון, איתי בן חיים, סלמה  

 מילסון ארד, יוסי גפני 

 , עידית מן, רונה אורבנו, מור פרבשטיין )חל"ד( בועז קיי  ,לא נוכחים: פרח פרח 

 

אדריכלית סלמה מילסון ארד מסניף  , הנכנסים ויקטור אבקסיס מברך את שני חברי הועד הארצי 

ירושלים ואדריכל דני רז מסניף חיפה שהחליפו את אדריכלית שלי זיידמן ואדריכלית חגית חרותקה  

 קובי. 

אחדות מאד פעילה, הועדות פעילות מאד,  ההת : מעדכן אבקסיס, מ"מ יו"ר ההתאחדות, ויקטור 

. יש תהליך  בנושא  בני פרי וחיימי שניידר האדריכלים העדכון המרכזי זה ייחוד פעילות ואני בקשר עם 

  שעררו הנדסאים  ומהנדסים המול הרישוי בחיפה בנושא ושל ערעור על הועדה המחוזית בירושלים, 

הליכים תחת כותרת איחוד פעולות  על פעולת עיריית חיפה, בית המשפט העליון איחד את כל הת

שלקח את המושכות   , יאיר גולן  , רד הכלכלה יש את סגן השרהשלאדריכלים שכולל גם מהנדסים. במ 

 להביא אותם לתקנות. וכעת צריך  ודחף להגיע להסכמות רחבות 

  1600דיור, עד  יחידות  8מבנה פשוט יצומצם להגדרות אדריכליות עם : עם ההנדסאים ההסכמות

רצפה, קומת מרתף לקומה אחת. ההנדסאים רצו יותר ובעקבות המו"מ   מטר מרצפה עד  11.5מ"ר, 

 הגענו להסכמה של פשרה. 

במקביל יש דרגת ביניים לאדריכלים רשומים. ותהיה שנת התמחות אחת  אני חושב שהתוצאה טובה. 

להנדסאים. זה מוסיף רף כניסה למקצוע, יוגדרו משרדים מאמנים של משרדי אדריכלים או הנדסאים  

 . מסויםתק עם ו

 כרגע עם נפילת הממשלה יעבדו על התקנות ונראה בהתאם לשר הכלכלה הבא איך זה יתקדם. 

גם עלה בממסגרת העבודה מול משרד   נושא השימור בירושלים האםסלמה מילסון שואלת אדריכלית 

וצאות בשטח לא טובות. ויקטור השיב שהנושא לא עלה,  תמעורבות של הנדסאים ויש יש   הכלכלה.

 ל אם סלמה מעוניינת ניתן לנסות להרים את הכפפה בהובלתה. אב

 תבע זה רק אדריכלים רשויים ועדיין יש מאבק בעליון. 

אין לי התנגדות בהסכמה רחבה לעשות   –  בנושא הבחירות הארציות והרצון להקדמתם, ויקטור אומר

הכרזת הבחירות   הבחירות הוציא לדרך את תועדו שינויי בבחירות. כרגע חייבים להתקדם וטוב ש

 ואני מקווה שימצאו מועמדים טובים.  להציע את עצמם  ליו"ר. יש חודש למועמדים 

אתגר הבחירות יצר הזדמנות לייצר ספר בוחרים מהודק   –  גנץ, מנכל"ית ההתאחדות  אסנתעדכון של  

שטרם הסתיים, הצלחנו לשלוח מיילים על חידוש חברות לפרטיים ורישום משרדי. נקלטה מזכירה  

 מתבצע שיתוף פעולה עם מגזין דה מרקר והתאחדות האדריכלים.  חדשה וטובה.

נו תלויים בהכנסות של תחרויות  בגדול המצב תקין, אנח –מועדת כספים  ין יליכטנשט אבישי אדריכל  

 ונמצא מקור הכנסות חדש.   בתחרויות ם נפסיק להיות תלויים אפתר  יתמיד בזמן, זה י  ותשלא מגיע

 סבב סניפים: 

, יכנס לתוקף אולי בפברואר  רישוי עצמי לקראת ביצוע  –אסף אשרוב, יו"ר סניף תל אביב אדריכל  

  בנוסף יש התקדמות של    גרת התהליך החדש.יתבצע כנס שבו יוסבר איך ניתן לפעול במס   .2023

 אישור מנויים בכל המחוזות וועדות הערר. 
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בירושלים עם פיגורות  נשתתף בכנס נדלן   – דינאי אורנשטיין יו"ר סניף ירושלים אדריכל  

כנס כאדריכלים לשולחן עגול. כמו כן ננסה לייצר נייר  יהצלחנו לה חשובות בתחום הנדל"ן.

 עמדה בנושא שינוי פני העיר. 

של חצי יום, שילוב   25.10הוחלט על כנס ב –  האדריכלות כנס אותאדריכל איתי בן חיים על 

 הגשות.  130-של מספר הרצאות, דובר מרכזי, תערוכת חסויות. יש כ

 . אני מתחילה לבנות את התוכן לכנס. כנראה ילך לכיוון צפיפות  –גבי נוסבאום  ית אדריכל

נציגים,   10מציג את נושא הצירים במועצת המהנדסים, מבקשים מאתנו  אבקסיס,   ויקטור 

החלטה מהותית. אסנת תברר מול הלשכה מדוע  בהן פות כלליות שיש י באס להשתתף המטרה היא  

 כפי שהיה בעבר.  22ולא   10מבקשים מאיתנו רק 

קורא    , בעקבות קולבמשרד בכלכלה  ויקטור מציג את הבקשה של ועדת האתיקה של האדריכלים 

יקטור ביקש להקים צוות מצומצם שיעבור על הקוח, גבי  . וח "קו 12נאספו   שההתאחדות הוציאה

 נוסבאום ואילת מליס כהן מצטרפות לויקטור. הם יעבירו את ההמלצות למשרד הכלכלה. 

 

 

 

 

 

 

 

 


