סקיצה ירושלמית מספר .1
סקירה ראשונית לחברי התאחדות האדריכלים סניף ירושלים
 , 42.2..4242ה' תשרי תשפ"א

 .1שנה טובה ובריאות "למאאתיים" אדריכלים/ות ירושלמים/ות שבוחרים להיות
חלק מהתאחדות האדריכלים (גם בזמנים קשים) וברובם גם מימשו את זכותם
והצביעו בבחירות.
 .4מסמך זה מזמין אתכם ,אדריכלי/ות ירושלים  ,להצטרף אלינו ולחזק את
הסניף הקיים ,לגבש יחד קהילת אדריכלים/ות מקומית ,לפעול יחד ולהשמיע
את קולנו ברבים.
 .3מדי פעם ,ישלחו עדכונים באי-מייל .העדכונים ישלחו לכל חבר בנפרד ,לא יוצגו
כתובות האי-מייל של כלל החברים ,על מנת לשמור על פרטיות .חבר שלא
מעוניין לקבל דואר בצורה זאת יבקש ויוסר מרשימת העדכונים.
 .2חברי ועד סניף ירושלים שנבחרו בבחירות על ידכם ,הם :
סלמה מילסון-ארד ,אמציה אהרונסון ,אלונה ליפשיץ ,שלי זיידמן,
דינאי אורנשטיין (יו"ר הסניף).
בלינק המצורף ניתן לקרוא על החברים שנבחרו בבחירות.
/https://www.isra -arch.org.il/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa -2020

 .5חברי הועד הנבחר החליטו לאייש את מלוא המקומות המותרים על פי תקנון
ההתאחדות ובחרו בהסכמה מלאה להוסיף כחברי ועד את החברים הבאים :
אייל שער ,נעם סרי-לוי ,אלישע זיפל ,שרה חאיק.
סה"כ תשע חברי ועד ,ותיקים וצעירים בעלי מגוון תחומי עניין.

 .6כתובת אי-מייל נפתחה לסניף ירושלים jerusalem@isra -arch.org.il :
מדובר בכתובת לפניות שלכם .אתם מוזמנים לשלוח למייל זה רעיונות,
הצעות ,הערות ,רצונות ,סקיצות תכניות וחתכים ,נתקלתם בקשיים מול גוף
כלשהו ,גם זאת הכתובת.
 .7בחודש שחלף מהבחירות התקיימו מספר פגישות ,שיחות הכרות ופעילויות :
א .פגישת הכרות של ועד הסניף ופתיחת ערוצי קשר פנימיים.
ב .שיחה עם אדריכל העיר ירושלים  -עופר מנור וצוות המרכז לעיצוב אורבני.
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ג .אירוע  42:42:42ובליבה בירה ,מפגש מס'  17ביוזמתו הקבועה של אייל
שער ,התקיים בתאריך .22.2..4242
ד .שיחה עם קבוצת בינוי שפוי ,ביוזמת גדי עירון.
ה .מתקיימת בדיקה לגבי חלל פיזי ,בו ניתן יהיה לקיים פגישות ואירועים.
נשמח להצעות נוספות.
ו.

פגישות נוספות שעל הפרק ,בין היתר עם  :מהנדס העיר ,מנהל אגף
רישוי ,הרל"י ,עדן ,מחלקת שימור ,המועצה לשימור אתרים ,מכון ירושלים
למחקרי מדיניות ,בצלאל ועוד.

 .2הסניף הירושלמי מעוניין להיות פעיל בשיח המקומי ולהתערב בין היתר
באמצעות חוות דעת מקצועיות ,בנושאים מהותיים המתרחשים בעיר.
דוגמא לנושא שזכה להתערבות הסניף בשנה האחרונה היה הרכבל לעיר
העתיקה .דוגמא לנושא שלא קיבל את התייחסותנו  -שכונת רכס לבן.
 ..להלן מטרות הסניף נכון לשלב זה :
א .גיבוש קהילת אדריכלים מקומית .יצירת מקום לסיעור מוחות מקצועי.
ב .גיבוש חוות דעת משותפות והתערבות בהליכים תכנונים בעיר.
ג .יצירת מערכת סקרים בכל נושא מהותי לאדריכלי העיר ,על מנת לזהות
בעיות ולהציע פתרונות.
ד .יצירת פעילות מקומית ,שתגרום לרצון של אדריכלים להיות חברי
התאחדות .קיים צורך אמיתי בהגדלת מספר החברים בהתאחדות לשם
חיזוק המקצוע ושיפור התכנון.
ה .מעמד האדריכל  -הסניף ישמח לשתף פעולה ולתת מזמנו בסוגיות
ארציות כגון  :סמכויות ההנדסאים ,התחזות לאדריכלים  ,סמכות
חתימה על תב"ע ועוד.

בברכת שנת בריאות ,תכנון איכותי ,בנייה ,הצלחה ואושר.

דינאי אורנשטיין ,אדריכל
יו"ר סניף ירושלים
254-222..11
התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל
אי מיילJerusalem@isra -arch.org.il :
אינטרנט/https://www.isra-arch.org.il :
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