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 :משתתפים

 עיריית ירושלים

 יואל אבן –מהנדס העיר ירושלים 

 שרון מנדלבאום  - (ייעוץ וחקיקה)ראש צוות בכיר מינהל תכנון 

 

 התאחדות האדריכלים

 . אלונה ליפשיץ. שלי זיידמן .אמציה אהרונסון .סלמה מילסון ארד

 .דינאי אורנשטיין .אלישע זיפל. שרה חאיק. ראייל שע

 

 התאחדות האדריכלים -מהנדס העיר ירושלים 
 1/1//11/11 –וידאו סיכום פגישת 

 

 . הוצגו חברי ועד הסניף הירושלמי בהתאחדות האדריכלים .א

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

יצירת מערכת . ג .למען תכנון איכותי יצירת פלטפורמה לסיעור מוחות מקצועי .ב .מקומית

  .ענפה יצירת פעילות מקומית .ד. סקרים בכל נושא מהותי

 . הוצג סקר אדריכלים ירושלמים .ג

חוזקות  יהויז .ליצור שיח פורה בין אדריכלי ירושלים לעיריית ירושלים היו מטרות הסקר

הסקר  .כמה שיותר מידע לצורך ייעול ושיפור תוהצגבהליכי התכנון והרישוי וחולשות 

 .אדריכלים 01-וענו עליו כ, הופץ לאדריכלים ירושלמים במייל וברשתות החברתיות

קורסים , ימי עיון והרצאות: הוצגו כמה נושאים שבכוונת הסניף לעסוק בהם בנוסף  .ד

שיתופי פעולה עם גופים , וסטודנטים אדריכלים צעירים, תערוכות, תחרויות, מקצועיים

 .ועוד בצלאל, עדן, י"הרל, יצוב אורבנינוספים כמו אדריכל העיר והמרכז לע

כמות משרדי האדריכלים בירושלים קטנה עם , תחום הבנייה פורח בירושלים ומאידך .ה

תוספת  -מכרזים . א: יש לבחון דרכים להעצמת קהילת האדריכלים הירושלמית. הזמן

  .ועוד . יצירת מאגר אדריכלים מקומי. ב .ניקוד על היות המשרד ירושלמי

וכן , התאחדות האדריכליםהגדולה שהוא רואה בחשיבות הסביר את העיר מהנדס ה .ו

לשפר את , במטרה לחזק את קהילת בעלי המקצוע בעיר, הביצירת שיתוף פעולה עימ

עם מהנדס עוד סוכם  .ולעודד צמיחה בתחום הבניה הירושלמי, רמת השירות העירונית

וכן  המשפטית למהנדס העירהיועצת , על הקמת צוות משותף עם אדריכל העירהעיר 

לטובת סיעור מוחות בנושא הצעות לטיוב הפעילות  ,אדריכלים מחברי ההתאחדות 3-2

  .ושיפור השירות, במחלקת אדריכל העיר

 .המשךנקבעה סדרת ישיבות  .ז

 ר סניף ירושלים"יוו אדריכל, דינאי אורנשטיין
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