 17יוני2018 ,

קול קורא
להצטרפות לוועדות התאחדות האדריכלים
לאור התגברות פעילותינו וההישגים בחודשים האחרונים ,אנו מבקשים לצרף מעגל
נוסף של מתנדבים בפעילות הוועדות המקצועיות ובפעילויות נוספות.
פנייה זו מכוונת במיוחד לדור הצעיר שאנחנו מבקשים את מעורבותו בעיצוב עתיד
המקצוע.
לנוחיותכם ,להלן רשימת וועדות שניתן לפעול בשורותיהן:
 .1ועדה מקצועית
חברי הועדה ימליצו לוועד הארצי על תגובות לציבור ,הגשת התנגדות והבעת תמיכה ,יקיימו יחסי גומלין עם
מוסדות רלוונטיים למידע ,סיוע וייעוץ בסוגיות תכנוניות ,ייזמו עריכת פורומים מקצועיים ויפעלו לקידום
המידע המקצועי לחברי העמותה.
 .2ועדת תערוכות -יו"ר אדר' דנה גורדון
הגלריה בבית האדריכל פועלת במשכנה של עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל )ע"ר( והיא בין הגלריות
הבודדות בישראל המתמקדות בהצגת אדריכלות .הגלריה מציגה מגוון של פעילות אדריכלית ובכל תערוכה
מתקיימים מפגשים וערבי עיון העוסקים בסוגיות שמוצגות ונושאים הנובעים מהשיח האדריכלי .חברי הועדה
יציעו נושאים לתערוכות ויסייעו בקביעת תכנית העבודה השנתית ,בהפקה והקמה של תערוכות וכן במחקר
ופיתוח רעיונות לתערוכות מתוכננות .הזדמנות מיוחדת לאדריכלים המתעניינים באוצרות ובמחקרים
אדריכליים שרוצים לצבור ניסיון בתחום.
 .3ועדת אירועים -יו"ר אדר' דביר דייטש
ועדת האירועים אחראית על תיאום והפקת כנסים וימי עיון מרכזיים המאורגנים על ידי העמותה .האירועים
הינם מגוונים ,מתקיימים לאורך כל השנה ובמקומות שונים בארץ .הוועדה מורכבת ממספר נציגים מכל
הסניפים כך שבמקביל חברי הועדה פועלים להפקת אירועים מקומיים ,תוך תיאום עם ועדת האירועים
הכללית .חברי הוועדה יעלו הצעות ורעיונות לימי עיון וכנסים ,יעזרו בהפקת האירועים ובבניית תכנית
העבודה השנתית .הוועדה תסייע מדי שנה בהפקת פסטיבל אדריכלות ישראלית שהוא הכנס המרכזי
המשולב ,במסגרתו מוענקים פרסי אות האדריכלות הישראלית.
 .4ועדת מינויים
ועדת מינויים אמונה על פרסום ,איתור ,המלצה ומינוי נציגים מטעם העמותה לוועדות /ארגונים /נציגויות
שונות ,הן בעמותה והן בגופים חיצוניים.

 .5ועדת חברים -יו"ר אדר' יוסי גפני
ועדת החברים היא גוף הממליץ בפני הוועד הארצי בעניינם של חברים קיימים ומועמדים המבקשים להימנות
עם חברי העמותה .חברי הוועדה יסייעו בגיוס חברים חדשים לעמותה לרבות קיום מפגשים ,פגישות אישיות
וזיהוי פוטנציאליים לגיוס.
 .6ועדת הכשרות והשתלמויות
ועדת ההשתלמויות וההכשרות תמליץ בפני הוועד הארצי על תכנית חצי שנתית .הוועדה תבחן את הנושאים
החשובים העומדים על סדר היום ותבנה סדר יום עם מדרג חשיבות .הוועדה תבחן ותיזום שיתופי פעולה עם
גורמים חיצוניים לטובת הרחבת והעמקת מעגל מנגנון ההכשרות וההשתלמויות.
 .7ועדת סטודנטים ומתמחים
חברי הועדה יעלו נושאים הקשורים לקבוצה זו )מתמחים וסטודנטים( לסדר היום של חברי הקבוצה
והאדריכלים כלל .הועדה תיזום פעילויות והכשרות ייעודיות המותאמים לקבוצה זו ותייצג אותה בפני גורמים
מוסמכים ותקדם לחקיקה ותקינה בנושאים הרלוונטיים.

על מנת להקל על שיבוץ החברים לפעילות ,נודה לכם אם תצרפו קו"ח או כל מסמך אחר שנראה לכם רלוונטי
לצורך קבלת ההחלטה לשיבוץ בוועדות.

את החומרים יש לשלוח למייל  u-architects3@barak.net.ilלציין לאיזה ועדה
מוגשת המועמדות וזאת עד יום חמישי ה 21.6.18
בברכה,
עדנה ויינשטוק-גבאי
מנכ"לית עמותת האדריכלים

