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   2023במרס  16         

 

 3/2023/16מתאריך < ZOOחברי לשכה סיכום ישיבת 

 משתתפים:  

 חברי לשכה.  30ראשון זה נכחו כ במפגש 

המפגש היה מוצלח, עלו נושאים שונים ואיפשר לחברים להעלות נושאים  
 שונים.  

 מפגש זה הינו סנונית ראשונה במתן האפשרות לחברי הלשכה להפגש,  

 ם לדיון אל מול וועד הלשכה ולהתעדכן מקצועית ובכלל.לעלות נושאי
 

 נושא  מציג 

 אלדד פנקס 

 יש לכתוב חזון ללשכה מעודכן להיום    –.חזון הלשכה  1
 שיבטא את עתיד המקצוע והלשכה. 

 סיכום, אלדד התנדב להשתתף בצוות מצומצם של וועד  
 הלשכה לקידום הנושא. 

 ירח דויטשר   –באחריות 
הנ"ל יקדם את המקצוע ומעמד   –נון  .מודד לכל ועדת תכ 2

 המודד. 
סיכום, וועד הלשכה יקדם בצוות מצומצם את הנושא מול  

 מפ"י. 
 ירח דויטשר   –באחריות 

 גרשון שטיינברג 

 שחזור גבולות/תקינה מקצועית. 
סיכום, גרשון התנדב להשתתף בצוות מצומצם של וועד  

 הלשכה אל מול הגורמים המקצועיים במפ"י. 
 יר דוידובסקייא  –באחריות 

 דן שרני 

 הרחבת השקיפות של וועד הלשכה, הפעילויות ונגשתם 
 לציבור חברי הלשכה באמצעות, פורום אינטרנטי )לדוגמא(. 

 בנוסף יצירת פלטפורמה לשיתוף מאמרים מקצועיים,  
 דיונים מקצועיים, תיעוד מקצועי וכו'. 

 ואדים פישביין, אבי חליווה. –באחריות 

 סלאמה עוואדה 

 . Digital Twinיד המקצוע/ עת
 העתיד צופן אפיקים חדשים למודדים. 

 ייכתב מאמר בנושא. 

 סלאמה עוואדה –באחריות 

tel://03-6877255/
mailto:alsi@alsi.org.il


 לשכת המודדים המוסמכים בישראל                  
        ASSOCIATION OF LICENSED SURVEYORS IN ISRAEL 

 580020964מס' עמותה: 

 5126101, מגדל חג'ג' ,בני ברק 71, מספר תיבה 4בר כוכבא : כתובת המשרד
 052-8284628סמדר :   -טלפון מזכירת הלשכה  |     03-6877255 במשרד: טלפון 

 lsi.org.il/https://a כתובת אתר הלשכה:|      alsi@alsi.org.il  ל:"דוא
 

 
 
 

 נושא  מציג 

 אלון ליפשיץ 

 כנס המודדים במתכונתו הנוכחית אינו נותן במה מייצגת  
 לנושאים ומאמרים מקצועיים של האקדמיה. 

 ל השנה. ניתנה התייחסות של ירח לכנס המאוד מוצלח ש 
 יש לבחון את הנושאים    אבכל מקרה לקראת הכנס הב

 המוצגים ואופי הכנס.
 יאיר דוידובסקי ירח דויטשר,  –באחריות 

 רונן אורי 

 בדיקת שביעות הרצון של המשתתפים מהמפגש והרצון  
 להמשיך ולקיים מפגשים נוספים. 

 תכיפות המפגשים נקבעה לפעם ברבעון.
 ב ותגדל. הציפייה שכמות המשתתפים תתרח
 המפגש הבא יערך במהלך חודש יוני. 

 ברכה רונן אורי, סמדר   –באחריות 
 
 

 נרשם ע"י: אורי רונן, מזכיר הלשכה  
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