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 יף ירושליםסנ - התאחדות האדריכלים

 12/2/2/220 –בשיחת וידאו  4מספר  ת חברי ועדפגיש

 אלישע זיפל. 4  נעם סרי לוי .3  שלי זיידמן ./  סלמה מילסון ארד .1   :נכחו 

 אייל שער. 8אמציה אהרונסון  . 7 שרה חאיק .6  אורנשטיין ינאיד. 5

 :להלן סיכום הדברים 

       : במגוון נושאים ת הצטרף למפגש ונתן סקירה כלליתההתאחדו ר"יו מרש רמי .1
מכרז , חוק חובת המכרזים, 15-פורום ה, איכות התכנון, מכרזים, הנדסאים, עתירה
 . יצירת סקר ירושלמי בשאר הרשויות, תקציב וקיצוצים, כנסים, חסויות, ביטוח

 .'בית שמש וכו, מיםמעלה אדו, מבשרת: רמי המליץ לבחון הרחבת מחוז ירושלים
 

 םמתחזי ./
הועד הכין מכתב שישלח . עלה חשד להתחזות. בעקבות דיון בועדת השימור העירונית. א

  .עירית ירושלים כולל מהנדס העירלגורמים הרלוונטים ב
לאדריכל היא מעשה  סח מכתב כללי מטעם ההתאחדות שבו יש הבהרה שהתחזותוני. ב

את המכתב הזה נוכל לשלוח באופן מיידי להנדסאים  (אחראו ניסוח תקיף מתאים )פלילי 
 . המתחזים לאדריכלים

 
 ( שם זמני) "המיזם לאדריכלות ירושלמית" .3

הרעיון הוא שההתאחדות תהווה אבן ראשה בין האקדמיה לשוק . עובר לשלב הסקיצות
ועיריית ירושלים ניתן יהיה להקים מיזם שתחילתו באקדמיה  י"הפרטי ובתמיכה של הרל

קורסים והמשכו בתמרוץ בוגרי האקדמיה להישאר בירושלים ולהקלט 2 בסדנאות 
 . ותמריצים אחרים2 הנחות ארנונה 2 י מענקים "במשרדי אדריכלים מקומים בין היתר ע

 .יתואם מפגש עם נציגי בצלאל ואריאל בנושא
 

 שלמיםערב אדריכלים ירו .4

עלה , וחיזוק האדריכליםכחלק ממטרות הקבוצה ליצירת במה לסיעור מוחות מקצועי 
הכרת צוות . א: תכנית הערב . לאדריכלים ובהמשך  לקהל הרחב הרעיון ליזום ערב פתוח

. מתי2 איך 2 לא 2 כן . חוות דעת לתכניות. ג  הצגת סקר האדריכלים. ב  הסניף לחברים
?  הרצאה קצרה . ה  אצריך להגדיר את הנוש חיבור עם הרשויות. ד  אולי הצגת דוגמא

 ...נושאים נוספים לדעתכם
 

 יחסות לתכניות במרחביהת .5

 .בוצע דיון פנימי.  770645תכנית  ,פזגז. א
   לא המגדל אלא המתחם . עדיין לפני שלב התנגדויות 898239  .תכנית, מתחם גן העיר. ב

 .תוספת קומות על חלק מהמבנים. לשימור שלמרגלותיו    
 .יועבר נייר עמדה לחברים. האם להצטרף למאבק –רכס לבן . ב
 

 עתידיות פגישות .6

 .שלי, אלונה, סלמה, אמציה: מוזמנים . שולחן עגול אדריכל העיר –15:22שעה  2/1/.3.3

 

 . אנא כתבו, במידה ויש גופים שלדעתכם נכון לבחון איתם שיתוף פעולה –שיתופי פעולה  .7

 

 דינאי אורנשטיין: כתב 

 


