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  2020  לשנת  סקירת פעילות 
  2120  פעילות   יעדי ו 

  
  

  נוף שלום, אדריכלי הישראלי של  חברי איגוד 
עקב משבר הקורונה, ריבוי הסגרים וצימצום הפעילות לקבוצות  ,  היו לנו תוכניות מענינות ומגוונות, 2020, שנת החולפת שנהב

פעל האיגוד באמצעות הנהלת  למרות הקשיים המשיך ו, נתוכנהמתילותינו ע לא הצלחנו לממש את כל פ,  ישא 20ות עד קטנ
טובת חברי האיגוד ולטובת כלל  ל  ףמקצוע אדריכלות הנואת האיגוד ופעילות וולנטרית של חברים נוספים על מנת לקדם 

  הציבור. 
  

  : 2020הפעולות שהתקיימו בשנת  
  :גווניםבמישורים מעול לפ חנול הצהודעות וסר הבריאותי וח  ות המצבהאחרונה למרבשנה 
 ם  את קשרין הבינלאומיים ע ומתחזק יגוד מחזק אה : קשרי חוץIFLA   ובקבוצת עבודה אירופהMED  IFLA  העולמית.    
 ארגון חיים וסביבה, 15  הפורום , יכליםעמותת האדר, איים ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמ :שיתופי פעולה ,

  .להגנת האגן הקדוש ליצהבקואשיתוף פעולה , 100 ישראל פורום
  האיגוד, יוטיוב  יגוד והצגתו באתרט תדמית של הארסנת הכ חשיפת המקצוע  :מיצובוחשיפת המקצוע 

  לעשיית האיגוד והמקצוע.ונותנים "במה"   שבהם מרצים ומשתתפים חברי האיגוד ות נוספותובפלטפורמ
  האיגוד במקצוע ובתחומים  נת פעילותובו מתעדכשוב  יגוד שודרג לאחרונהאתר האינטרנט של הא :תקשורת

  .בטאוןוה אינטרנטיידיעון  , פייסבוקה ף דנוסף לב  arch.org.il-www.landתר כתובת הא .נושקים, נוגעים למקצוענו
 כלי  אדרילדו מפגשי הזום ל באפריל האחרון נו רי האיגודקצוע חבבעלי מ הרצאות זום של : וקורסי העשרה ןימי עיו

.  ימי הסגר בשיח שפוי ומעשיר וצברה הצלחה אדירה  להעברת יסיוניתמה נזנוף, פלטפורמה מקצועית שהחלה כיו
 שושני.רויטל  נוף  , אדריכליתולה ליוזמת הרצאות הזוםדג תודה . בנושא ל שימשיך הענייןככ  ימשיכומפגשים אלו 

  
  : 2021המתוכננות לשנת  הפעולות  

  . חברי האיגודשל  Well Being -  ְׁשלֹומּותשיפור ל דגש ע לצד  לותינו את עקרי הפעושאף להמשיך  נה בשנה הקרוב
  :ף לקדם בשנה ובשנים הקרובות בעזרת חברי האיגודאהועלו רעיונות שונים שנש

 אפליקציות של   םלחבר, קישור ע   ריכוז כל המידע : הכוללת :נייד הקמת אפליקציה לIFLA וASLA  , כישת מנוי למגזין  ר
SCAPE  ל  שIFLA לחברי איגוד בלבד.    - יגודים הבין לאומיםעם האמרים ומידע אושיתוף מ  

 חברי האיגודל  כביצועם של  על זכיה בפרויקטים ומשרות ותחרויות לצד פרסומים מכרזים,  :האיגוד לחברי מידע .  
 מה לקיום זיו : הרחבת לוח האירועיםWORKSHOP מידע  שיתוףלברינו ח ביןמקצועיות  יןניע  בוצותק הקמת, קווןמ . 
 יגודהאגרת לצעירים במסעילות פדגש על חברים,   3הכולל   מסגרת ההנהלהב : םד צעיריהקמת וע. 
 ות והבדלה ו איככת בלוגו לשימושנת אפשרות יבח , באיגוד למשרדים החברים :גו האיגודבלו שימוש . 

  
  איגוד חברי ה 

  , 2021לשנת הפעילות הירשם או לחדש הרשמותכם הזמן לזה   ,עבורכם תעותיממשה בעשייה  שנמשיךכדי  :פעולהיאה לקר
חברי האיגוד המעוניינים לקדם    גוד.מת הנהלת האיתן יוזולהתנדב לפעילויות השוטפות שאולהצטרף ו  וכבודדיםכמשרדים 

  igudnof@gmail.com במייל: ין נלפנות בכל נושא וע . ניתן ודגי הנהלת האלמזכירות האיגוד או לחברי , אנא פנו ויוזמות פעילות
  

  . םחברי  לבקשותלתת מענה ובה קש הנהלת האיגוד
  

  בברכת חברי הנהלת האיגוד,

  לנק (יו"ר) איז'י ב  , רן מרון (גזבר),ני דוא  מיכאלשטיין, , קרני גרד ברקאיג, ינטהארפמיכל טלי מרק, 


