
  משתתפים:

 אדריכל העיר : עופר מנור 

 ( DY Common Planningדנה גזי , ייטב בוסירה ) המרכז לעיצוב אורבני :

 דינאי אורנשטיין. אייל שער, התאחדות האדריכלים : אלונה ליפשיץ, שלי זיידמן, שרה חאיק, אלישע זיפל, 

 

                  התאחדות האדריכלים  -המרכז לעיצוב אורבני   –  אדריכל העיר

 17.9.2020סיכום פגישת וידאו 

 נושאים : רחב של   מגווןבשיחה עלו  התקיימה פגישת הכרות בשיחת וידאו.     

שבא לידי ביטוי בכמה היבטים מרכזים : א. יזום וקידום  העיר הוצג תפקיד אדריכל  . א

 פרויקטים בעיקר במרחב הציבורי. ג. גיבוש תדריכים והנחיות עיצוב. פרויקטים. ב. ליווי 

מחקר וזירה לחילופי ידע ולדיון פתוח בתחומי מקום  – הוצג המרכז לעיצוב אורבני . ב

 .האדריכלות, התכנון והעיצוב העירוני בירושלים 

אדריכלים  ש קהילת א. גיבו הוצגו מטרות הסניף הירושלמי בהתאחדות האדריכלים. . ג

יצירת מערכת סקרים בכל  ב. יצירת פלטפורמה לסיעור מוחות מקצועי.  ג.   מקומית.

 ענפה.  . יצירת פעילות מקומית.  דנושא מהותי 

להרחיב  ק וכיצד ניתן לחז ".  על היבטיו השונים   "תוכן ירושלמי נושא מרכזי בשיחה היה  .ד

 ?   תוכן ירושלמי

 . . דרכים נוספות..ה ד. תערוכות  ג. תחרויות  מקצועיים ב. קורסים  ימי עיון והרצאות. א

   המרכז לעיצוב אורבני ואדריכל העיר מבקשים לקדם את מעמדם של  –אדריכלים צעירים  .ה

  אדריכלים צעירים בעיר באמצעים שונים. יש לקדם מחשבה משותפת בתחום זה לברור 

 צרכים ומענים אפשריים. 

כמו כן, כמות חברי התאחדות   כמות משרדי האדריכלים בירושלים קטנה עם הזמן. . ו

כחלק מהדרכים לטפל בעניין יש לבחון דרכים להעצמת    האדריכלים בירושלים קטנה.

   תוספת ניקוד על היות המשרד ירושלמי.  -מכרזים רושלמית: א. קהילת האדריכלים הי

 ג. יש לבחון כיוונים נוספים.  . ב. יצירת מאגר אדריכלים מקומי

חברות הבת העירוניות כדוגמת : עדן, מוריה, תכנית אב מרבית היוזמות בעיר עוברות דרך  .ז

 האדריכלים לאותן חברות. ועל כן יש לחזק את הקשר בין וכו'.  , הרל"ילתחבורה

ההתאחדות תשמח לפרסם תוכן שיתקבל מאדריכל העיר והמרכז לעיצוב אורבני, ללא   . ח

 צורך.  הב  חסות כשאין

 כבית לפעילות הסניף. בית המודל בתאחדות, להשתמש  האדריכל העיר מזמין את ה  . ט

 סיכום : 

לעיצוב אורבני  מרכז קיים מכנה משותף נרחב בין התאחדות האדריכלים סניף ירושלים ל .1

 . פורה שיתוף פעולההמשך ואדריכל העיר, ויש לבחון את הדרכים ל

 . תקבע שיחת המשך .2

 

 יו"ר סניף ירושלים ו דינאי אורנשטיין, אדריכל

 התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל 

  arch.org.il-Jerusalem@isra   אי מייל:

   /arch.org.il-https://www.isra  אינטרנט:

 052-4089911נייד :       
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