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 2.11.22פרוטוקול ישיבת ועד ארצי 

 
ן, ויקטור  טדני רז, אילת מילס כהן, איתי בן חיים, ישראל ברו ,ריסדקל אביסד נוכחים:

ארנה אנג'ל, אורית ארנת, דינאי אורנשטיין,  אבקסיס, אבישי ליכטנשטיין, אסף אשרוב, 
 , גבי נוסבאום, אסנת גנץ שטיין פרב מור

 
מנכ"לית   גנץ,  הביטוח    התאחדותאסנת  סוכנות  עם  ההתקדמות  על  מדווחת  האדריכלים 

פלתורס ומעלה רעיונות איך להגיע ליעד על מנת לקבל את הבונוס. איתי בן חיים מציע לשוחח  
 .יתנו הנחה של סוף שנהיאיתם ש

 
מדברת על דרכים לצרף חברים חדשים להתאחדות: רישום משרדי, שיווק בדיגטל,   אסנת גנץ

 למצוא אדם ייעודי לשיחות טלפון של מכירה. 
 

 אסנת גנץ מדווחת על הגרעון של ההתאחדות ומבקשת לחשוב על דרכים לכסות אותו. 
 

אסנת מציגה את תחרויות האדריכלים כמקור טוב להכנסה אבל מבקשת שמינימום תקורה  
על   יעמוד  התקורה   25,000להתאחדות  שבה  ותעופה  חלל  תחרות  את  מציגה  שקל. 
על   עומדת  עבור    13,000להתאחדות  שיעבוד  פרילנסר  להעסיק  מציע  אשרוב  אסף  שקל. 

 התחרויות בצורה ייעודית על מנת לא להעמיס על המטה.
 

ויש אסנת מציגה מקור נוסף שהיא קרן אטיאס שבה לא נעשתה פעילות בשנים האחרונ ות 
 צורך ליזום פעילות לאדריכלים צעירים. 

יו"ר ההתאחדות הסבירה את המחויבות של ההתאחדות לעשות שימוש בקרן א רנה אנג'ל, 
יש צורך   אטיאס על פי ההסכם שנחתם עם המשפחה שלפחות אחת לשנה תחרות והשנה 

 לקיים תחרות או שלא נעמוד בהסכם.
 

סקונט ומעדכנת שהיא במהלך של לעבור לבנק אסנת מדווחת על הקשיים לעבוד עם בנק די
 אחר.

 
  20,000ויקטור אבקסיס מספר על עמותת פורום אדריכלים צעירים שהקימו בעבר שיש לה  

הפרטים   את  מבקשת  אסנת  העמותה,  פירוק  לאחר  להתאחדות  אותם  להעביר  וניתן  שקל 
 ותטפל בכך.

 
נערכה הצבעה   –בנק  אסנת מבקשת לאשר את ארנה אנג'ל כמורשית חתימה במרכב"ה וב

 ולא היו מתנגדים. 
 

אסנת מדברת על כך שהיא מקבלת החזרי הוצאות על שוטף של ההתאחדות וצריך למצוא  
לזה פתרון. שרוליק ברטון הציע לנהל קופה קטנה ואסנת אמרה שאולי בבנק החדש יתנו לה  

 פתרון בצורת כרטיס אשראי או קרדיט. 
 

פגישות שהיא מקי על  אנג'ל מדברת  איגוד  ארנה  עם  כמו למשל  פעולה  לצורך שיתופי  ימת 
המתכננים, ועל כך שהיא עומדת על ההבדל בין אדריכלים למתכננים, המעמד הוא לא אותו  

 מעמד. 
 . 17.11ארנה מעדכנת על הדיון בבגץ ב

 
 ארנה מעדכנת שהיא מנסה להביא תרומות להתאחדות.
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סעיף   לקבל  יכולה  לא  שההתאחדות  מעדכנת  התר  46אסנת  בגלל עבור  ומות 
 שההתאחדות היא גוף מקצועי. 

 
  150ארנה מעדכנת על המאבק שההתאחדות עושה מול הרשם שלא מחשיב סטז' של  

שטיין ונדב הייפרט מובילים את המאבק. יש גם ניסיון לשנות את אדריכלים. מור פרב
 המבחן המעשי.

 
 . וןארנה אנג'ל מדברת על הרעיון לרפורמה בבתי משפט שיוקם בית משפט לתכנ

 
דינאי אורנשטיין מעדכן על הפעילות בסניף הירושלמי שבו מתכננים כנס חירום כדי לעצור את 

 הטעויות התכנוניות בירושלים ונוצר קשר טוב עם מהנדס העיר.
 

 אסף אשרוב מעדכן על הפעילות בסניף תל אביב.
 


