
 

 

 

 הבינלאומי לפרס למועמדות   ההרשמה נפתחת בישראל  לראשונה 

 Golden Cubes Awards 

העבודה   הבינלאומי  מטעם  הפועלת    Architecture&Childrenקבוצת  האדריכלים  על  ,  UIAארגון  מכריזה 

יתקיים   בפרס  הזוכיםאירוע ההכרזה על    .Golden Cubes Awards-ה  פרסמועמדות ל פתיחת ההרשמה ל

הגשת מועמדות גם  ל  האפשרות  לראשונה נפתחת  השנה  .2023 , ביולי  בקופנהגן  הבינלאומי   UIA-הבכנס  

 לעבודות מישראל. 

חינוך לסביבה הבנויה  מקדמים  ארגונים הולפעילים   יינתן זו הפעם החמישית , ושנים  3-אחת ל  מוענקהפרס  

(Built Environment Education ) ובני נוערילדים בקרב.   

גיל הרך ועד  ה)מ   ובני נוער ללמד ילדים  לקרב ועבודות המתארות פעילויות או מוצרים המיועדים    ניתן להגיש

   .והסביבה הבנויה אדריכלותה שדהעל  כולל(, 18גיל 

אשר התקיים  פעילות, מוצר שהופק, או אירוע  , עבור  בפורמט דיגיטלי בלבדתעשה  הגשת המועמדות לפרס  

 . ה תחרות בה נדרשים המשתתפים להפיק פרויקטים חדשיםנזוהי אינ  .2020-2023בין השנים 

 

 :הבאות  קטגוריות ההפרסים יוענקו בארבע 

 קולי, אתרי אינטרנט( -סרטים, חומר חינוכי אורכדוגמת ויזואלית )-. מדיה אודיו1

 ויזואליים(-אודיושאינם כלים חינוכיים  ו  ספרים, מגזיניםכגון . מדיה כתובה ) 2

 מוזיאונים(כגון מוסדות ) פעילות של . 3

 בתי ספר  פעילות . 4

 

 פרס כולל שני שלבים:  למועמדות ל ההרשמה תהליך 

שנקבעו על ידי  בהתאם לקריטריונים בשלב זה ייערך  ןמיוהתהליך : בישראל הלאומי השלב .1

Architecture&Children Work Program . אשר תוגשעבודה אחת מכל קטגוריה תיבחר  

 הבינלאומי.קבלת הפרס בשלב למטעם ישראל כמועמדת 



 

 

 

בכל  העבודות ויכריז על עבודה אחת זוכה  חבר השופטים הבינלאומי יעריך את :   השלב הבינלאומי .2

 קטגוריה.

 

 לוחות הזמנים :

 להגשת עבודות  קוראפרסום קול  03/11/2022

 הגשת עבודות לשיפוט בשלב הלאומימועד אחרון ל    01/01/2023

 הבינלאומי לשלב אשר עולות  הלאומישלב בהכרזה על העבודות הזוכות  15/02/2023

 הבינלאומימועד הגשת עבודות לשלב          15/03/2023

 הכרזה על העבודות הזוכות בשלב הבינלאומי 04/2023

 חלוקת פרסים לעבודות הזוכות בכנס האדריכלות העולמי   07/2023

  UIA WORLD CONGRESS COPENHAGEN JULY 2-6, 2023 

 

 

 :   UIAה דרישות ההגשה המפורטות ניתן למצוא באתר ההנחיות במסמך זה מנחות בלבד, את 

UIA The Golden Cubes Awards, 5th Edition: National Nominations Now Open 

 

 

 arch.org.il-office@isra   : לכתובת המייליש להעביר עבודות הו שאלותהאת 

 

https://www.uia-architectes.org/en/award/the-golden-cubes-awards-5th-edition/#:~:text=The%20Golden%20Cubes%20Awards%20(GCA,architecture%20and%20the%20built%20environment.
mailto:office@isra-arch.org.il

