אות האדריכלות הישראלית
פרס מפעל חיים  -עמותת האדריכלים
פרס מפעל חיים יוענק על ידי עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל (ע"ר) ,במסגרת פסטיבל אדריכלות ישראלית
ו/או כנס אחר בהובלת עמותת האדריכלים .הפרס יוענק לאדריכל/ית על מפעל חיים ועל מצוינות תכנונית לאורך
השנים ושנבחר/ה על-ידי ועדת השיפוט.
תקנון:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל (ע"ר) (להלן :עמותת האדריכלים) תעניק את פרס מפעל חיים אחת לשנה
במסגרת פסטיבל אדריכלות ישראלית ,או במסגרת כינוס מרכזי בהובלת העמותה.
בשנים חגיגיות ובמעמדים מיוחדים ,ניתן להעניק פרסים נוספים.
פרס זה יבוא בנוסף לפרסים אחרים אותם מעניקה עמותת האדריכלים.
הפרס יוענק ע"י יושב ראש העמותה.
הפרס יוענק אך ורק במסגרת הכינוס המפורט לעיל .אם נמנע מהזוכה להיות נוכח בטקס מסיבה שאין עליה
שליטה ,יוענק הפרס ,בהסכמה מראש של יו"ר העמותה ,לנציגו.
כל תושב מדינת ישראל רשאי להציע מועמד .לא יציע אדם את עצמו.
כל הצעה של מועמד לקבלת פרס מפעל חיים תוגש בכתב (ובדוא"ל) לממונה על פרס מפעל החיים ותכלול:
החומר
תולדות חיים -בעברית בנוסח סיפורי.
.1
קורות חיים מקצועיים

הערות

מס' עותקים
 3עותקים

עד  1000מילים –
חובה

 .3נימוקים ( -מסמך זה נוגע לשיקולים מקצועיים  3עותקים
בלבד)

עד  1000מילים –
חובה

 .4במידה ויש ,רשימת פרסומים
List of Publications

 3עותקים

 .5תחרויות ,פרויקטים ותערוכות

 3פריטים לכל היותר רשות

 3עותקים מכל פריט

 .6נלווים לפרס על הישגים מיוחדים

אוגדן ובו עד  10עמודים
מודפסים

 3עותקים

. 7מצגת עבודות נבחרות בהיקף של  40שקופיות

תשלח בדוא״ל

חובה

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31

החומר לא יוחזר ,יישלח אישור על קבלתו.
הצעות וחומר על מועמדים שלא יוגשו כראוי ,לא יועברו לטיפול ועדת השיפוט .הודעה על כך תימסר למגיש
ההצעה.
שמות מגישי ההצעה לא יימסרו לוועדת השיפוט.
זוכה/ת הפרס יהיה/תהיה אזרח/ית מדינת ישראל ,תושב/ת בארץ במשך שלוש השנים האחרונות שלפני מועד
הענקת הפרס וחבר בעמותת האדריכלים (ניתן להשלים את הסדרת החברות עד למועד הענקת הפרס).
במקרים מיוחדים ,ניתן יהיה על פי החלטה של ועדת השיפוט ,להעניק את הפרס לתושבים החיים בארץ שנים
רבות וכאן ביתם ,גם אם אינם אזרחים.
הפרס יינתן ליחיד/ה או שותפים להישג אך לא לתאגידים.
אפשר לקבל את הפרס פעם אחת בלבד.
במקרים יוצאים מן הכלל ניתן להעניק את פרס מפעל חיים גם לאדם שהלך לעולמו:
 כאשר המועמד נפטר לאחר שוועדת השיפוט בחרה בו .בכגון זה ,תימסר תעודת הפרס לקרוב משפחתו.
מי שנבחר/ה כזוכה הפרס רשאי/ת לסרב לקבל את הפרס .במקרה זה הנושא יחזור לדיון נוסף בוועדה ,ע"מ
שיבחר זוכה אחר/ת במקום הזוכה היחיד שסירב/ה לקבל את הפרס.
יו"ר עמותת האדריכלים ימנה ועדת שיפוט בכל שנה .ועדת השיפוט תהיה בת שלושה או ארבעה חברים בעלי
שם בתחום האדריכלות ו/או האקדמיה .יו"ר העמותה רשאי במקרים מיוחדים להגדיל את מספר חברי ועדת
השיפוט.
שמות חברי ועדת השיפוט יהיו חסויים עד לפרסום הרשמי.
מזכירות עמותת האדריכלים תתאם את ישיבות הועדה .מנכ"ל/ית העמותה ו/או מי מטעמו/ה יוכלו להשתתף
בדיוני הועדה בלא זכות הצבעה.
מנכ"ל/ית העמותה יהא/תהא הממונה על הפרס.
כל חברי ועדת השיפוט רשאים להציג מועמדים לפרס.
אם יוחלט על יותר מזוכה אחד (שותפי הישג) ,יקבל כל אחד מהם מחצית מסכום הפרס.
רק בחירה שנתקבלה פה אחד בוועדת השיפוט תובא בחשבון לצורך הענקת הפרס.
אם ועדה מסיימת את דיוניה תוך חילוקי דעות בין חבריה ,יו"ר העמותה יהיה רשאי לבחור ולהרכיב ועדה
חדשה.
עם קבלת ההחלטה בוועדת השיפוט ,יובאו המלצותיה בפני יו"ר העמותה .החלטת חברי ועדת השיפוט תקבל
תוקף רק לאחר שיו"ר העמותה יאשר את ההמלצות.
יו"ר העמותה רשאי להחזיר המלצה ,במנומק ,לדיון חוזר בוועדה ,לשם קבלת החלטה חוזרת .ההחלטה השנייה
של הוועדה תהיה סופית.
לאחר שיאשר יו"ר העמותה את המלצות וועדת השיפוט ויודיע לזוכה על ההחלטה לזכותו/ה בפרס ,תמסור
עמותת האדריכלים או מי מטעמה את ההודעה על הזוכה.
עד לפרסום הרשמי ,חייבים הכול ,לרבות מקבל/ת הפרס וחברי ועדת השיפוט ,לשמור על סודיות ההחלטה.
אין נרשם פרוטוקול הדיון ,אלא החלטותיו בלבד.
כל פרטי הדיונים ושמות המועמדים ,למעט שמות מקבל/ת הפרס ,יישארו כמוסים גם אחרי כן.
הוועדה רשאית לבקש להעביר תיקי מועמדים לדיון שיתקיים בשנה העוקבת.

