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סקירת פעילות לשנת 2020
ויעדי פעילות 2021
חברי איגוד הישראלי של אדריכלי נוף שלום,
בשנה החולפת ,שנת  ,2020היו לנו תוכניות מענינות ומגוונות ,עקב משבר הקורונה ,ריבוי הסגרים וצימצום הפעילות לקבוצות
קטנות עד  20איש ,לא הצלחנו לממש את כל פעילותינו המתוכננת ,למרות הקשיים המשיך ופעל האיגוד באמצעות הנהלת
האיגוד ופעילות וולנטרית של חברים נוספים על מנת לקדם את מקצוע אדריכלות הנוף לטובת חברי האיגוד ולטובת כלל
הציבור.

הפעולות שהתקיימו בשנת :2020
בשנה האחרונה למרות המצב הבריאותי וחוסר הודעות הצלחנו לפעול במישורים מגוונים:






קשרי חוץ :האיגוד מחזק ומתחזק את קשרין הבינלאומיים עם  IFLAאירופה בקבוצת עבודה ו  IFLA MEDהעולמית.
שיתופי פעולה :ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים ,עמותת האדריכלים ,פורום ה  ,15ארגון חיים וסביבה,
פורום ישראל  ,100שיתוף פעולה בקואליצה להגנת האגן הקדוש.
חשיפת המקצוע ומיצוב :חשיפת המקצוע הכנת סרט תדמית של האיגוד והצגתו באתר האיגוד ,יוטיוב
ובפלטפורמות נוספות שבהם מרצים ומשתתפים חברי האיגוד ונותנים "במה" לעשיית האיגוד והמקצוע.
תקשורת :אתר האינטרנט של האיגוד שודרג לאחרונה שוב ובו מתעדכנת פעילות האיגוד במקצוע ובתחומים
נושקים ,נוגעים למקצוענו .כתובת האתר  www.land-arch.org.ilבנוסף לדף הפייסבוק ,ידיעון אינטרנטי והבטאון.
ימי עיון וקורסי העשרה :הרצאות זום של בעלי מקצוע חברי האיגוד באפריל האחרון נולדו מפגשי הזום לאדריכלי

נוף ,פלטפורמה מקצועית שהחלה כיוזמה ניסיונית להעברת ימי הסגר בשיח שפוי ומעשיר וצברה הצלחה אדירה.
מפגשים אלו ימשיכו ככל שימשיך העניין בנושא  .תודה גדולה ליוזמת הרצאות הזום ,אדריכלית נוף רויטל שושני.

הפעולות המתוכננות לשנת :2021
בשנה הקרובה נשאף להמשיך את עקרי הפעולותינו לצד דגש על שיפור ְשׁלוֹמוּת  Well Being -של חברי האיגוד.
הועלו רעיונות שונים שנשאף לקדם בשנה ובשנים הקרובות בעזרת חברי האיגוד:






הקמת אפליקציה לנייד :הכוללת :ריכוז כל המידע לחבר ,קישור עם אפליקציות של  IFLAו , ASLAרכישת מנוי למגזין
 SCAPEשל  IFLAושיתוף מאמרים ומידע עם האיגודים הבין לאומים  -לחברי איגוד בלבד.
מידע לחברי האיגוד :מכרזים ,משרות ותחרויות לצד פרסומים על זכיה בפרויקטים וביצועם של כל חברי האיגוד.
הרחבת לוח האירועים :יוזמה לקיום  WORKSHOPמקוון ,הקמת קבוצות עניין מקצועיות בין חברינו לשיתוף מידע.
הקמת ועד צעירים :במסגרת ההנהלה הכולל  3חברים ,דגש על פעילות לצעירים במסגרת האיגוד.
שימוש בלוגו האיגוד :למשרדים החברים באיגוד ,בחינת אפשרות לשימוש בלוגו כתו איכות והבדלה.

חברי האיגוד
קריאה לפעולה :כדי שנמשיך בעשייה המשמעותית עבורכם ,זה הזמן לחדש הרשמותכם או להירשם לשנת הפעילות ,2021
כמשרדים וכבודדים ולהצטרף ולהתנדב לפעילויות השוטפות שאותן יוזמת הנהלת האיגוד .חברי האיגוד המעוניינים לקדם
פעילות ויוזמות ,אנא פנו למזכירות האיגוד או לחברי הנהלת האיגוד .ניתן לפנות בכל נושא וענין במיילigudnof@gmail.com :
הנהלת האיגוד קשובה לתת מענה לבקשות חברים.

בברכת חברי הנהלת האיגוד,
טלי מרק ,מיכל פארינטה ,גד ברקאי ,קרני גרשטיין ,מיכאל דואני ,רן מרון )גזבר( ,איז'י בלנק )יו"ר(

