זו ההזדמנות שלכם להשפיע ,להשמיע את קולכם ולקדם את מקצוע אדריכלות הנוף בארץ:

קול קורא להגשת מועמדויות לתפקידים במוסדות האיגוד
בעוד כמספר שבועות תתקיימנה בחירות למוסדות השונים של איגוד אדריכלי הנוף .כל חבר איגוד אשר
רואה עצמו מתאים ומעוניין להשתלב בעשיה מוזמן להגיש מועמדותו לתפקידים הבאים:
חבר/ת מועצת האיגוד
מועצת האיגוד מתווה דרך וחשיבה כבסיס לפעולות הנהלת האיגוד .חברי המועצה מתכנסים אחת לשנה
ומקבלים מההנהלה דיווחים דרך הדוא"ל אחת לחודש .במועצה  17חברים.
חבר/ת הנהלת האיגוד
הנהלת האיגוד אמונה על קידום נושאים שוטפים רבים ביניהם :ערבי עיון וסיורים ,השתלמויות ,אתר
האינטרנט של האיגוד ,ליווי הכנס השנתי ,הניוזלטר ,שיתופי פעולה עם ארגונים אחרים ,מעורבות במאבקים
מקצועיים ,ייצוג ושיתופי פעולה עם ארגונים בינ"ל ,יח"צ ותקשורת ,קשר מול המסלול בטכניון ועוד.
ע"פ תקנון האיגוד חברי ההנהלה נבחרים ע"י מועצת האיגוד .ניתן להגיש מועמדות למועצת האיגוד וכן
להנהלת האיגוד .בהנהלה  5חברים בהתאם לתקנון האיגוד

חבר/ת ועדת ביקורת
חברי ועדת הביקורת מוזמנים לקחת חלק בישיבות ההנהלה והמועצה .תפקידם ללוותאת פעילות האיגוד
ומוסדותיו ולפרסםדו"ח שנתי הבוחן את כל הפעילויות על מנת לוודא מנהל תקין.
*יש לציין כי הפעילות בכל התפקידים נעשית בהתנדבות.

חברי איגוד אשר שילמו דמי חבר לשנת  2021ומעוניינים לקחת חלק בעשיה ולהציע עצמם לחברות
במוסדות האיגוד יעבירו פרטיהם לפנינה חריף בדוא"לigudnof@gmail.com :
יש לציין בפניה לאילו תפקידים ברצונכם להגיש מועמדות.

הנהלת האיגוד קוראת גם לחברי איגוד שלא לקחו חלק בעשיה הציבורית עד היום ומעוניינים להצטרף,
להגיש מועמדותם.
מומלץ להעביר קורות חיים על מנת שניתן יהיה להכיר טוב יותר את המועמדים.

ניתן להגיש מועמדויות עד ה15.1.22 -

בעלי תפקידים נוכחיים באיגוד:
חברי הנהלה :איז´י בלנק -יו"ר
מיכאל דואני -חבר הנהלה
טלי מרק -חברת הנהלה
קרני גרשטיין -חברת הנהלה
גד ברקאי – חבר הנהלה
מיכל פריינטה – חברת הנהלה
רן מרון – גזבר )זמני עד לבחירת גזבר קבע(
חברי המועצה :בלנק יצחק,
בן שושן מיכל,
ברוט נועה,
ברוידא עליזה,
גרינשטיין דפנה,
גרשטיין קרני,
דהן שימי,
דואני מיכאל,
דראל-פוספלד תמר,
וקסלר טלי,
יפה חצב,
כהן פרייטה מיכל,
לוינגר ליאור,
מרון רן,
מרק טלי,
שושני רויטל,
שליסל איריס

ועדת הביקורת :איריס שליסל
נועה ברוט

