
האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף נוסד כעמותה ציבורית ללא כוונות רווח לטובת מקצוע אדריכלות הנוף ופועליו.

מטרות האיגוד
· לאגד את ציבור אדריכלי הנוף הרשומים כחוק  בעמותה ייחודית, עצמאית  המבוססת על אינטרסים מקצועיים משותפים.	

· לקדם את ההכשרה והמיומנות המקצועית של חברי האיגוד.	

· לפעול לקידום מעמדם הסטטוטורי של אדריכלי הנוף.	

·  לבסס ולקדם את המקצוע במרחב התכנוני מול מוסדות תכנון, גופים ורשויות.	

פעילות האיגוד
· פועל לרישוי וייחוד פעולות המקצוע מול מוסדות התכנון השונים.	

· הסדרת תעריפי שכר טרחה לתכנון מול גופים ממשלתיים וציבוריים.	

· קידום המקצוע מול גופי התכנון השונים.	

· קידום הרחבת התחום לבלעדיות העיסוק ומניעת חדירת גורמים זרים לתחום.	

· הסדרת התנאים והדרישות לתואר הראשון ותואר שני מקצועי מול רשם המהנדסים והאדריכלים.	

· עריכת כנסים שנתיים, סיורים מקצועיים וכו'.	

· שותפות כחברים באיגודים עמיתים.	

· שותפות בעמותות ציבוריות העוסקות בתחומים קשורים וקרובים למקצוע.	

· עריכת כלים תכנוניים וקידומם לטובת הכלל )דוגמת כלי מדידה לאדריכלות נוף מקיימת(.	

· 	)IFLA WORLD, IFLA EU( שותפות מלאה באיגודי אדריכלי הנוף הבינלאומיים השונים

  

מה יצא לי כחבר איגוד
· קבלת שירותי מידע: תעריפים, פרסומים מקצועיים, ידיעות על תחרויות, השתלמויות, כנסים ותערוכות, עדכוני תקנים וחקיקה וכו'.	

· הזכות לפרסם בדפי מידע : הצעות עבודה, ביקוש עובדים ועוד.	

· רכישת פוליסת ביטוח מקצועית במחיר הנחה. 	

· פרסום חינם ברשימת המשרדים העצמאיים- באתר האיגוד ובביטאון.                      	

· לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד: מועצה, הנהלה, וועדות.	

· להתמנות כנציג האיגוד בועדות תכנון ובנייה ובגופים אחרים.	

· להרצות בכנסי האיגוד ובכנסים של ארגונים אחרים בשם האיגוד.	

· הנהלת האיגוד משמשת ככתובת לפניות בנושאים מקצועיים, בעיות ורעיונות לקידום המקצוע ותשמח להרחבת היריעה בנושא 	

מצד חברי האיגוד.

דמי חבר / מיסי חבר
· דמי החבר/מיסי חבר לפי התעריף המופיע בטופס תשלום דמי החבר כעצמאי, שכיר בעל שליטה, שותף, אדריכל נוף שכיר.	

· מיסי חבר עבור שכירים טכניים וסטודנטים העובדים במשרדים ושאינם חברי איגוד.	

מהו איגוד אדריכלי הנוף 

אנו מזמינים אותך/כם להירשם לאיגוד, כמשרדים וכבודדים ולהצטרף לעשייה

ולפעילויות השוטפות לקידום מטרותיו של האיגוד, למען מקצוע אדריכלות הנוף ולמען חבריו

קול קורא - הצטרפות לאיגוד הישראלי של אדריכלי נוף
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