ממשיכים לעבות ולהרחיב את מוקדי הסיוע והייעוץ הארגוניים
עבורכם  -אגב משבר נגיף הקורונה
חברים יקרים,
בהמשך להודעתנו הפותחת מיום  ,15.3.2020בסמוך למועד פרוץ משבר נגיף הקורונה (ראו באמצעות
הקישור) ואגב קידום והעמקת הסיוע הארגוני לחברים בעת המשבר ,נבקש לשוב ולעדכנכם בדבר
השירות הזמין והחשוב אותו הארגון מעניק לחברים בעת הזו (ללא עלות!) וזאת לטובת שיפור
ההתמודדות הכלכלית והעסקית במסגרת העבודה בענף אל מול אתגרי הפעילות השוטפת של
משרדיהם ,בתחומים הכלכליים/עסקיים (לרבות סוגיית המענקים הממשלתיים השונים) ,המשפטיים
השונים (לרבות ייעוץ לעניין דיני עבודה) ,ניהול המשאב האנושי ,ניהול משברים עסקיים ,ניהול תזרים
מול הבנקים (לרבות מפגשים אישיים) וכיוצ"ב.....
כאמור ,הארגון מעמיד לרשות חבריו (באשר הם ברחבי הארץ) מוקד חינמי באמצעותו ניתן ייעוץ במגוון
תחומים (כמפורט דלעיל) ,בטווח זמינות מרבי על ידי טובי היועצים וזאת,ללא כל עלות.
בעת הזו ובדגש ניכר ,הארגון ממשיך להיות קשוב לצרכי חבריו ופועל בכל הכלים העומדים לרשותו על
מנת לסייע ולהקל בקשיי המציאות הפוקדת את המהנדסים והאדריכלים העצמאיים ,בתקופת המשבר.
בברכה,
עו"ד ליאור בר-און ,מנכ"ל

מהות השירות הרלוונטי ,הינו כדלהלן:
 .1קבלת ייעוץ כלכלי/עסקי ראשוני בתחומים הבאים:
א.

התארגנות כלכלית ותפעולית של המשרד

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

התנהלות תזרימית
ימי חופשה אל מול חל"ת
התנהלות כלכלית מול הלקוחות של המתכנן
הלוואות מדינה
דחיית תשלומי רשויות
מענק לעצמאיים עפ"י הודעת הגופים המוסמכים

 .2קבלת ייעוץ משפטי ראשוני בתחומים הבאים:
דיני עבודה
א.
חברות
ב.

שכירויות
מכרזים
חבויות וכיוצ”ב
ייעוץ לעניין תקנות לשעת חירום וכן תקנות נוספות הקשורות במשבר נגיף הקורונה

ג.
ד.
ה.
ו.

 .3קבלת ייעוץ כללי ראשוני רחב ומגוון במניפת נושאים אקטואליים רלוונטיים לתקופת המשבר,
בתחומים הבאים:
א .ניהול המשאב האנושי ושימור הון אנושי אפקטיבי
ב .ניהול משברים עסקיים ומציאת פתרונות אפשריים
ג .ניהול תזרים מול הבנקים (ניתן לקבל ייעוץ אישי בתיאום עם מזכירות הארגון)

קישור למילוי טופס באמצעות האתר המתואם
הערות:
.1
.2
.3
.4
.5

השירות ינתן לחבר/ת הארגון בלבד אשר הסדיר את תשלום דמי החבר לשנת 2021
מתן השירות מותנה בכניסה מזוהה לאתר הארגוני המתואם ויבוצע באמצעות מילוי טופס גנרי
ובו סימון השירות המבוקש וציון מס' הטלפון לחזרת היועץ אל חבר/ת הארגון
זמינות המענה תהיה בכפוף לעומס הפניות למוקדי הסיוע והייעוץ ,בהתאם לשעות הפעילות
המשתנות מעת לעת
בשל העומס הצפוי במוקדי הייעוץ ,יש לרכז את הסוגיות לייעוץ במסגרת פניה רלוונטית אחת
(כלכלי/משפטי/כללי)
השירות יינתן עד ליום ( 1.5.21ככל שתידרש אורכה ,היא תבחן בכפוף לצרכי החברים)

