התאחדות האדריכלים  -סניף ירושלים
פגישת חברי ועד מספר  3בשיחת וידאו – 2201102/2/
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במסגרת המטרה לגיבוש קהילת אדריכלים מקומית ,הגדלת מספר החברים הירושלמים
ויצירת במה לסיעור מוחות מקצועי הוקם בתחילת החודש עמוד פייסבוק בשם:
"אדריכלים ירושלמים" .כרגע חברים בו  1//אדריכלים .תנאי הקבלה כרגע :
אדריכלים0ות בלבד שגרים בירושלים או בסביבותיה .אלישע ושרה מנהלים את העמוד.
כל חבר מוזמן לעלות אליו תוכן .מוזמנים להפוך לחברים ולהזמין חברים נוספים.
סקר האדריכלים  -ענו כ 05-משתתפים .שלי תציג את ממצאי הסקר למהנדס העיר.
יחד נבחן מתי וכיצד לפרסם את תוצאותיו ברבים.
כנס וידאו  05:05:05בשם "עיר-משביר" מספר  11התקיים ב.24.11.2/2/-
כמעט  1//משתתפים בשיא הערב.
התקיימה פגישה עם הרל"י בתאריך  0.11.2/2/יחד עם עמית פוני ואילת קראוס.
"המיזם לאדריכלות ירושלמית" (שם זמני) עובר לשלב הסקיצות .הרעיון הוא
שההתאחדות תהווה אבן ראשה בין האקדמיה לשוק הפרטי ובתמיכה של הרל"י ועיריית
ירושלים ניתן יהיה להקים מיזם שתחילתו באקדמיה בסדנאות  0קורסים והמשכו
בתמרוץ בוגרי האקדמיה להישאר בירושלים ולהקלט במשרדי אדריכלים מקומים בין
היתר ע"י מענקים  0הנחות ארנונה  0ותמריצים אחרים.
סדרת דיונים מקצועיים – כחלק ממטרות הקבוצה ליצירת במה לסיעור מוחות מקצועי
וחיזוק האדריכלים ,עלה הרעיון ליזום ערבי דיונים פתוחים לקהל הרחב שישלבו הרצאה
קצרה שקשורה לנושא .כפילוט ראשון" :שכונת הגבעה הצרפתית לאן ('." ?)oU
וזאת לאחר שקיבלנו פנייה לחוות את דעתנו בנוגע לתכנית נקודתית (מספר ) 793612

שנמצאת בימים אלה בהפקדה להתנגדויות.
 .6שיתופי פעולה – במידה ויש גופים שלדעתכם נכון לבחון איתם שיתוף פעולה ,אנא כתבו.
בפגישה עלה הרעיון לבחון קשר עם רוח חדשה  0התעוררות .תבוצע בדיקה מקדמית,
וכמובן לא יתקיים שיתוף פעולה רשמי ללא הסכמת החברים.
 .7פגישה עם מהנדס העיר – כולכם מוזמנים בתאריך  0.12.2/2/בשעה  13://לשיחת
וידאו עם מהנדס העיר .לקראת הפגישה יועברו אליכם מטרות הפגישה וראשי הפרקים
שיועלו בפניו.
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