 70שנה
לאיגוד הישראלי של אדריכלי נוף

שבעה עשורים לאיגוד הישראלי של אדריכלי נוף
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האיגוד איזי בלנק לקיום
קונגרס  IFLAבישראל
ב2024
כינוס מדינות הים התיכון

 - 1943סקציית התכנים בארגון הגננים

ארגון הגננים הראשון נוסד בשנת  1934ע״י מספר אדריכלי גנים בתל
אביב ,בהם יחיאל סגל ,שלמה אורן וינברג ומאיר ויקטור.
בשנת  1943נוסד ארגון הגננים במשקי העובדים.
בתחילת שנות הארבעים החליטו בעלי הכשרה גננית גבוהה בראשות
שלמה אורן וינברג להקים בתוך ארגון הגננים סקציה של " ַתכָנים"
אשר עסקו בשאלות תכנון והקמת גנים.

שלמה אורן וינברג

 -1951יסוד "אגודת אדריכלי גנים בישראל"
בתאריך  1.3.51יזם אורן-וינברג את כנס
היסוד של "אגודת אדריכלי גנים בישראל".
לאגודה הצטרפו חברי סקצית התכנים,
ומתכנני גנים עצמאיים.
סה"כ  19חברים וחברה אחת.

החברים המייסדים:
משמאל לימין למטה :אלימלך אדמוני ,משה כבשני ,ליפא יהלום ,יצחק אנוביץ ,שלמה וינברג-אורן ,רומן פייגלסון ,מאיר ויקטור,
משמאל לימין למעלה :יחיאל סגל ,חנה קורץ-הופרט , ,חיים לטה ,אברהם קרוון ,יעקב ניצן ,דב בניהו ,צבי מילר

שנות ה50-
 -1952האגודה מתקבלת כחברה באיפלא העולמית.
צבי מילר ייצג את האגודה בקונגרס בעולמי של אדריכלי נוף בווינה.
מילר הוביל את האגודה במאבק ליישום "הגדרת תחומי המקצועות" וסלל את הדרך
לשיפור את מעמדו הסטטוטורי של אדריכל הנוף.

שני הפעילים המרכזיים באגודה עד שנות ה 80-היו צבי מילר וליפא יהלום.
אדריכלי נוף נוספים אשר ליוו את הפעילות המקצועית בפרקי זמן משתנים :שלמה גת
)מזכיר האיגוד  ,(1977-1969צבי דקל ,משה כבשני ,עודד אולינקי ,חיים פרוכטר ,יצחק
אנוביץ ,יחיאל סגל ,ע .הלל ,יוסף זליגמן ,מאיר פלג ,חיים לטה ,יוסי זהר ,משה קיני ,אריק
ארמוני ,יעקב פוקס.

צבי מילר

 -1962טקס פתיחת קונגרס  IFLAחיפה
הקונגרס העולמי ה 7-של איפלא התקיים בטכניון .צבי מילר הוביל מהלך זה ובכך תרם לשינוי תדמית המקצוע בארץ.
מעודפי הכנסות הכנס יסד האיגוד את "קרן איפלא" שנועדה לממן התחרויות ,פרסים וכתבי עת.

 -1962טקס פתיחת קונגרס  IFLAחיפה

 -1971פרס קרוון
פרס קרוון לאדריכלות גנים ונוף מוענק החל משנת
 1971לאדריכלי נוף עבור גן בישראל שבנייתו הושלמה.
הפרס נוהל ע"י האיגוד עד שנת  , 1984והועבר לניהול
עיריית תל אביב ב .1987

טקס פרס קרוון  1971בית סוקולוב.
משמאל לימין :יהלום )הזוכה בפרס על גן סאקר( ,דני קרוון ,נואם -יצחק
לבני ,אורה הרצוג ,יעקב רכטר ,אד' אמנון ניב ,אדר' אלכסנדרוני.

 -1974הכרה במקצוע ושינוי שם האיגוד
בשנת  1974הוכר התואר ״אדריכל נוף״ בחוק המהנדסים והאדריכלים
ונפתח מדור אדריכלות נוף בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
רק לאחר ההכרה במקצוע אדריכל נוף הוסב שם האיגוד ל-
האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף על פי הצעתו של צבי מילר.

 -1975פתיחת מסלול אדריכלות נוף
, 1975י ו ן
בשנת כ נ
בט
בתמיכת האיגוד ,נפתח המסלול לאדריכלות נוף בפקולטה
לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון בהובלת שאול עמיר ורות אניס.
עד היום זהו המסלול האקדמי היחידי בארץ לאדריכלות נוף.
הבוגרות הראשונות לסיים את המסלול :תמר דראל פוספלד ,יעל מוריה,
מאיה שפיר ומירה אנגלר .
כיום יש גם תואר שני ושלישי במקצוע .עבודותיהם של הסטודנטים לנוף
זוכים לפרסים בארץ ובעולם.

מספר בוגרי המסלול מאז ועד היום :כ 600בוגרים

מאז פתיחת המסלול השתנה המאזן המגדרי במקצוע
ובהדרגה הפך להיות למקצוע בעל רוב נשי.
T. Alon-Mozes, Female Landscape Architects in Israel:
An Emerging Professional Community, Landscape
Journal 38, 2019
שנה א' תשפ"ב 34 :סטודנטיות וסטודנטים התחילו החודש לימודיהם

 -1982צבי מילר נשיא איפלא העולמי
צבי מילר ,נבחר ב 1982-לתפקיד
הנשיא העולמי של . IFLA

 -1984צבי מילר יו"ר האיגוד הראשון
נבחרה הנהלה חדשה והוגדר תפקיד חדש :יושב ראש האיגוד.
צבי מילר נבחר ליו"ר הראשון ואריאל ברנט נבחר לתפקיד מזכיר האיגוד.
עד שנת  1984נוהל האיגוד על ידי וועד נבחר בין  7-5אדריכלי נוף )ללא יו"ר(.

רשימת יושבי ראש האיגוד מאז :1984

צבי מילר
1989-1984

דפנה גרינשטיין
2004-2002

ליפא יהלום
1991-1989

שלמה אהרונסון
1998-1991

רחלי מרחב
2001-1998

גדעון שריג
2002-2001

תמר דראל פוספלד
2009-2004

גיל הר-גיל
2013-2009

עליזה ברוידא
2016-2013

איזי בלנק
מ2016-

 -~1985עיצוב סמל האיגוד
ברוס לוין אשר הצעתו לעיצוב סמל זכתה ,מסביר על משמעות הסמל:
"סמל איגוד אדריכלי הנוף מתייחס לסמל של I.F.L.A
המבטא את הגאומטריה של גן  Parterreקלאסי.

אני בחרתי בגאומטריה שמזכירה את הנוף העתיק הבנוי בארץ ,עמוד עם כתר "דורי",
שגם מזכיר עץ דקל מצוי ,אחד משבעת המינים המזוהה עם ארץ ישראל .המסמך
המקורי שהכנתי היה בצבע ירוק על רקע לבן כמו סמל . I.F.L.A

הסמל שעיצב ברוס לוין

שנים לאחר מכך ,חברי האיגוד הוסיפו צבעים לסמל ,כחול ,ירוק ואפור המסמלים
שמים ,גופי מים  ,סלע ,בניה מודרנית".

ברוס לוין24.2.21 ,
הסמל הצבעוני המעודכן

שנות ה90-
בשנת  1997השיג האיגוד בעקבות בג"צ הכרה בתחום עיסוקו של
אדריכל הנוף במסגרת רישוי וייחוד פעולות.

 -1998ליפא יהלום ודן צור זוכים בפרס ישראל לאדריכלות
תקנות המהנדסים והאדריכלים תיקון 1997

 40 -1992שנה לאיגוד

יעקב ניצן בן  92מברך במסיבת  40שנה

 - 2001ייסוד ביטאון האיגוד
במלאת יובל לאיגוד נוסד הביטאון "אדריכלות נוף"

 2003-2001עורכת שרון חפר חייקין
 2009-2003עורכת טלי מרק
 2009עורכת טלי וקסלר
 2010גיליון  35עורכות טל אלון מוזס ונורית ליסובסקי
 2014-2010עורכת אורנה סירקיס בן ציוני
 2016-2014עורכת יעל בר מאור
 2019-2016עורכת ליטל פרידלר
 2019ואילך עורכת מיכל ביטון

IFLA world council -2001
אריאל ברנט מזכיר האיגוד
מייצג את האיגוד במועצת IFLA
העולמית בסינגפור
ומזמין את המשתתפים לבוא
לקונגרס העולמי של איפלא
שעתיד היה להתקיים ב 2002
בישראל.

אריאל ברנט

 -2002יסוד הכנס השנתי של האיגוד
ב 2002 -כחלופה לביטול הקונגרס העולמי של איפלא בישראל ,החליטה הנהלת האיגוד
לייסד את הכנס השנתי הראשון של האיגוד שהפך מאז לאירוע שנתי קבוע רב משתתפים.

בכנס השנתי הראשון .2002
הנואם רון חולדאי מברך בפתיחה.
הכנס השנתי ה .2019 17-הנואם יו"ר האיגוד איזי בלנק

 -2007האיגוד מסונף לIFLA Europe
האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף מסונף לאיפלא אירופה
החל מה 1-לינואר .2007
הסכמת האיגוד האירופי לבקשתנו נעתרה אחרי מאבק ממושך
לסיכול הרעיון לצרף אותנו ל  IFLAאסיה או אפריקה.

 2021-2008המדיות של האיגוד
 -2008הקמת אתר האינטרנט של האיגוד ביזמת טלי וקסלר וטלי מרק.
 - 2013טלי דינור וליטל פרידלר מובילות את ניהול האתר החדש
ומייסדות את דף הפייסבוק של האיגוד.
 - 2019מיכל ביטון ושירלי שפירו מנהלות את האתר והפייס
 - 2021פתיחת עמוד אינסטגרם ולינקדין
עליית הפודקאסט" :קול הנוף" בהובלת מור נבון
דף הפייסבוק עם  2126עוקבים

האתר הראשון 2008

האתר השני 2013

האתר השלישי 2020

 -2011שישים שנה לאיגוד
..אדריכליות הנוף הקשישות ,עליזה ברוידא ודפנה גרינשטיין  ,באו לחגוג 100
שנה לאיגוד אדריכלי הנוף בטקס המפואר שנערך בהיכלי חיריה..
טלי וקסלר ,יו"ר האיגוד הותיקה הודיעה שהיא פורשת ברגע שיימצא לה
מחליף .מזכיר האיגוד ,אריאל ברנט ,קיבל את פניהן בשמחה וסיפר להן
שאיגוד אדריכלי הנוף מונה כבר כ 400-איש " .מי היה מאמין שנגיע לזה ?"
מלמלו השתיים .הפיליפינית שאלה  :מה? וסדרה להן את השמיכה".
ציטוט מתוך" :דברים למסיבת  60לאיגוד"
מאת עליזה ברוידא אשר הוצגו על ידי ברוידא
וגרינשטיין במסיבה

ועדת ההיגוי  -יגאל שטיינמץ ,רויטל שושני,
חצב יפה וטלי וקסלר

גדעון שריג ,עליזה ברוידא ,דפנה גרינשטיין

 -2013יסוד אות אדריכלות הנוף

דבר האיגוד ,יו"ר עליזה ברוידא,
ביטאון אוקטובר 2013

 -2017בג"צ האיגוד נגד תמ"א 38
שחר צור מוביל את הגשת בג"צ איגוד אדריכלי הנוף
נגד תמ"א  38והפגיעה בעצים במרחב העירוני

 -2017כלי מדידה לאדריכלות נוף מקיימת

כלי מדידה לאדריכלות נוף מקיימת
תמר דראל פוספלד
חצב יפה
לוטם סגל

תמר וחצב בפגישת מדידת
פרויקט עם רחל וינר21.2.21 ,

 2019איפלא אירופה-ישראל

כנס נציגי מדינות הים התיכון החברות באיפלא אירופה התקיים במרץ 2019
בתל אביב.
הכנס העלה לדיון סוגיות בנושא ניהול מי נגר .השתתפו נציגים מהמדינות:
פורטוגל ,ספרד ,צרפת ,איטליה ,קרואטיה ,סלובניה  ,יוון וישראל.
הכנס אורגן ע"י ליאור לווינגר ,טלי וקסלר ,ליאב שלם ואיז'י בלנק.
מימין :פנינה חריף ,איזי בלנק ,טלי וקסלר ,ליאור לווינגר ,ליאב שלם

 2020זום נוף
פרויקט שיזמה והובילה רויטל
שושני בתקופת הקורונה:
פעם בשבועיים נפגשנו בימי
חמישי בערב סביב נושאים הנוגעים
בעולמות תוכן הנושקים לעבודת
היום יום שלנו ומעשירים אותה.

הנהלת האיגוד 2021

מזכירת האיגוד :פנינה חריף
חברות וועדת הביקורת :נועה ברוט ואיריס שליסל

נובמבר  2021הכנס השנתי
הפואטיקה של אדריכלות הנוף במאה ה 21
הכנס מוקדש להנכחתה של הפואטיקה בעשייתם של אדריכלי
הנוף כדיאלוג מפרה בין האומנויות היפות לבין תכנון ועיצוב.
חברי ועדת ההיגוי:

גד ברקאי

טל אלון מוזס

מיכל פריאנטה

רן מרון

מיכל ביטון

מרב דביש בן משה

ארוחת בוקר על הדשא ,מרב דביש בן משה 2021

 -2024כנס איפלא בישראל
בשורות מ  IFLAאנטליה :2019
האסיפה הכללית קיבלה פה אחד את הצעתו של יו"ר האיגוד איז´י
בלנק לקיים את האספה הכללית של איפלא אירופה בשנת 2024
בישראל בצמוד לכנס השנתי של האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף.

איז'י בלנק בכנס איפלא גרנדה אוקטובר 2021

עריכת המצגת ואיסוף חומרים:
ד"ר מיכל ביטון
תודות לכל האנשים המעורבים שתרמו בעבר ותורמים כיום לעשייתו העניפה של האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף
תודות לכל מי שתרם חומרים למצגת והזכיר נשכחות:
פרופ' טל אלון מוזס
אד' נוף אמיר בלום
אד' נוף עליזה ברוידא
אד' נוף תמר דראל פוספלד
ד"ר גיל הר-גיל
אד' נוף טלי וקסלר
אד' נוף ברוס לוין
פרופ' נורית ליסובסקי
אד' נוף רחלי מרחב
אד' נוף טלי מרק
אד' נוף ליטל פרידלר
אד' נוף שחר צור

תודה מיוחדת לאד' נוף אריאל ברנט הכוח המניע מאחורי העבודה

