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השלביםעיקריתיאור.1
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15.06.2020שנייום–לתחרותרישוםפתיחת

-3/4/5–אשלבתחרות

.'תרבותגיבור'בהשראתלמגוריםקופסא

והשראההדמותהצגת.א

.ובהירתמציתי–והעיצובהתכנוןעקרונותתיאור.ב

1:20מ"בקנחתכיםאווחתךתכנית:שרטוטים.ג

הדמיות.ד

12:00שעה,10.07.20202שישיליוםנדחהלהרשמהאחרוןמועד

12:00שעה,19.07.2020-הראשוןליוםנדחהלהגשהאחרוןמועד

-אלשלבזוכיםהכרזת

.זוכותעבודות4השופטיםיבחרוההגשותכלמבין

23,000₪שלכספיובפרסנרחבבפרסוםיזכהמעצבכל

.(6,900₪)הכספימהפרס30%זהבשלביקבלזוכהכל

22.07.2020רביעיביוםתתקייםההכרזה

'בלשלבימשיכוהזוכיםארבעתרק

'בשל-הבאלשלבימשיכו'המעצביםנבחרת'–הזוכיםארבעת

אודורקבוצתשלבפרויקטלדוגמאדירהועיצובתכנוןכוללהשלב

21.07.2020שלישיביום'בשלבפתיחת

חדשבפרויקטלדוגמאדירהועיצובתכנון–'בשלב

'המעצביםלנבחרת'שיימסרדירהשלטיפוסאב–תכניותבסיסעלתכנון

לתכנוןוהשראהקונספט.א

וריהוטבנייה:תכניות.ב

עקרונימטבחותכנוןרחצהחלליפריסות.ג

הגמרחומרימפרט.ד

הדמיות.ו

08.09.2020שלישייוםלהגשהאחרוןמועד

הנבחרתפרסום

והעיצובהתכנוןותוצריהמעצביםשלנרחבפרסום

(16,100₪)70%-כספיפרסיתרתהשלמת

16:00שעה,15.09.2020שלישימיוםיאוחרולאההגשהמועדמיוםשבוע



התחרותתנאי.2

:כללי2.1

פניםעיצובתכנוןתחרותעלבזהמכריזיםIIDבישראלהפניםמעצביאגודתבשיתוףובנייהיזום-אודורקבוצת

.בלבדהאגודהלחבריהמיועדת

:לתחרותשלביםשני

3/4/5במידותשינהחדר–'מגוריםקופסתתכנון'–אשלב

אודורקבוצתבפרויקטלדוגמאדירהתכנון–בשלב

.בהמשךיפורטשלבלכלהסבר

:בתחרותהשתתפותוזכותהתחרותתנאי2.2

האגודהשלאתיקהועדתוחבריביקורתועדתחברילמעטהאגודהחברילכללמיועדתהתחרות.א

שמועסקמיכלאו/וזמנישותףאו/וקבועשותףאו/ובתחרותהשופטיםבצוותחברעלאסורהההשתתפות.ב

.אודורקבוצתועובדיהנהלתחברי,בתחרותהשופטשלבמשרדו

ידיעלנוצרואשרמקוריותלהיותחייבותלתחרותהמוגשותהתכניות,העבודות,היצירותכל:מקוריות.ג

.המשתתף

'בשלבאתולסייםלהמשיךמתחייב'אבשלבהזוכה.לעילהמצויניםהשלביםשניאתכוללתבתחרותהזכייה.ד

:השופטיםחבר2.3

:השופטיםחברהרכב.א

ר"יו––אזולאישיטריתלימור,פניםמעצבת

הורוביץניצן,פניםמעצב

פישגולדשמיטטל,פניםמעצבת

סימאונהמיקלה,אדריכל

חמיצרעיניעדי,פניםמעצבת

חברבישיבותלהשתתף,כמתאיםבעיניהםשיראהמיכלאויועציםלהזמין,השופטיםחברבידיהרשות.ב

.בלבדמייעצתבדעההשופטים

.הבחירהעלפרוטוקולינוהל,לעילהאמורבכלליותלגרועמבלי.עבודתוסדריאתיקבעהשופטיםחבר.ג

:פרסים2.4

Cשלהמעצביםנבחרת'יכונוהזוכיםארבעת.זוכיםארבעהזובתחרות.א By DORI,'הפרויקטש"ע.

.אודורקבוצתי"ענרחבלפרסוםיזכהומ"מעכולל23,000₪יקבלזוכהכל

.מ"מעכולל92,000₪לפרסיםהוקצבכ"סה

.החלטתולפי,כספיפרסללאנוספיםלשבחציוניםלהעניקהשופטיםחבררשאי,כןכמו.ב

–שלביםי"עפהפרסיםחלוקת.ג

30%:אשלב

70%:בשלב

.השלביםבמתווהבנושאפירוט
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:לתחרותרישום2.5

12:00שעה,10.07.2020שישיליוםנדחה–www.i-arc.co.ilבלבדהאגודהאתרדרךרישום.א

המלאיםהפרטיםואתלתחרותהרישוםטופסאתלמלאיש.ב

זהמספרלשמורעליכם,לתחרותלהגשהסידורימספרעםחוזרמיילאליכםישלח–הטופסמילוילאחר.ג

.אחריםזיהויפרטיללא,בלבדזהסידורימספרלצייןישבהגשה.ד

התחרותתנאילכלוהסכיםקראכימאשרהמתמודד,לתחרותרישומובעצם.ה

:הבהרהשאלות.ו

24.06.2020רביעייוםמאשריאוחרלאבלבדבכתבהבהרהשאלותלהפנותיש

iid.mailoffice@gmail.comל"בדואבישראלהפניםמעצביאגודתלמזכירות

:להגשהאחרוןמועד2.6

iid.mailoffice@gmail.com–המיילבאמצעותההגשהלקבלתהאחרוןהמועד.א

12:00שעה19.07.2020ראשוןליוםנדחה–להגשהאחרוןיום

.נוספותהגשותתתקבלנהלאל"הנהמועדלאחר.ב

.בהמשךז"לויפורט'בלשלבלממשיכים.ג

:הגשהפסילת2.7

דרישותעלעונה,בתחרותמתמודדי"ע,המוגשתההצעהאםלקבועהבלעדיהמוסמךהואהשופטיםחבר

חבר.הסףעלגםהצעהלפסול,זהמטעם,השופטיםחבררשאי,כאןהאמורמכלליותלפגועומבלי,התחרות

:להלןהמפורטיםבמקריםהגשהיפסולהשופטים

.למסירההאחרוןכמועדשנקבעהמועדאחריהתקבלהההגשההיאאם.א

אםאו/והמתמודדלזיהויאמצעילהוותהיכוליםעקיפיםאוישיריםזיהויסימני,ההגשהגביעלימצאואם.ב

.ההגשהעלשמואתיכתובהמתחרה

.לעיל2.2סעיףדרישותעלעונהשאינו,בתחרותמתמודד.ג

:השופטיםחברהחלטת2.8

.עליהןלערערניתןולאסופיותהןהשופטיםחברהחלטות.א

התחרותתוצאותעליכריזאודורקבוצתנציג:ההתחרותתוצאותפרסום.ב

12:00שעה22.07.20רביעיביום

האגודהבאתריפורסםושמםהזוכיםלארבעתבמילישלחמכתב

:תערוכהוהצגתהתחרותבחומרשימוש2.9

(ר"ע)רשומיםוהנדסאיםבעיצובאקדמאים–בישראלהפניםמעצביולאגודתובניהיזוםאודורלקבוצת.א

,תצוגהלמטרותבוולהשתמשלתחרותשהוגשחומרכל,בחזקתםלהשאירהזכות,לחודאחדוכליחדשניהם

אותושהגישהמעצבשםציוןתוךשיבחרמדיהבכלפרסומוו/אותערוכה

.יוחזרולאהם–לתחרותמודפסיםחומריםויוגשובמידה.ב

.לפרסמםכולל,שהגישבחומריםשימושלעשותרשאימשתתףכלהזוכיםהכרזתלאחר.ג

,תערוכהותתקייםבמידה.ומיקומהמועדהעל,תערוכהתערךאםהודעהתפורסםהשיפוטבפרוטוקול.ד

.האגודהונציגיהשופטים,ובניהיזום-אודורקבוצתנציגיישתתפוהתערוכהפתיחתבמעמד



3/4/5–'אשלבתחרות.3

:כללי3.1

פרוגרמהאותקציבמגבלותללא,בלבדרעיוניתהינההתחרות.א

אחר/זוג/יחידעבור–שינהלחדרמיועדוהעיצובהתכנון.ב

המידותשהתאמתכך,מטרים3/4/5מידות–הבאיםהפרמטריםלפימתוכננתלהיותצריכהההצעה.ג

.המידותנתוניבשלושתשימוששיעשהחובהאך,(רוחב/אורך/גובה)חופשית

.להשראהוביטויייחודיות,חדשנות,מקוריות:שלהיבטיםהיתרביןיבחנוהשופטים.ד

:לתכנוןהשראה3.2

.'תרבותגיבור'בהשראתלמגוריםקופסא.א

.במעשה/במחשבה/ביצירה–בתודעהשינוישיצראישילהישגשהגיעאדםשלייצוגהואתרבותגיבור.ב

.מסויםבתחוםהכלליתלתרבותדופןיוצאתתרומהותרםמסוימתקבוצהעלהשפיעהגיבור

,יוצר,ממציא,מדען,דעותהוגה,סופר).עכשוויתאוהיסטוריתלהיותיכולהידכםעלהנבחרתהדמות.ג

.(שתבחרואחרתחוםאו,פוליטיקאי,מנהיג,שחקן,צלם,מפיק,תסריטאי,במאי,מלחין,זמר,מעצב,אדריכל

.ההגשהלצורךזובהשראהולהשתמששבחרתם'התרבותגיבור'אתלצייןחובה.ד

:ההגשהפורמט3.3

–להלןההנחיותי"ועפאחידבפורמטאחדבלוחתהיה,לתחרותעבודההגשתאופן

בלבדאחד,אופקימ"ס50/70גיליוןחצי–להגשהפורמטגודל.א

בלבדPDF–דיגיטליבקובץהפורמט.ב

המגישלבחירת,באנגליתאובעבריתיהיהבשרטוטיםאו/ובלוחהכיתובכל.ג

(לבחירתכם-כותרותכדוגמת,הפונטיםיתר)18שוטףפונטגודל.ד

CMYKבצבעי,300dpiשלברזולוציהבתמונותלהשתמשרצוי.ה

.(מסביבלקובץשמוסיפיםשטחשלתוספת–גלישה)מ”מ5שלבלידעםהקובץאתלסגוריש.ו

.שלכםאישיסידורי'מסלרישוםמ"ס5/5בגודלריקשטחיושארהגיליוןשלתחתונההשמאליתבפינה.ז

.המעצבשלפרטים/שם/זיהויסימנינעדרלהיותהגיליוןעל.ח

:ההגשהתכולת3.4

אחראמצעיכלאו/והשראה,טקסט–הנבחר'התרבותגיבור'הצגת.א

ובהירתמציתי–והעיצובהתכנוןעקרונותתיאור.ב

1:20מ"בקנחתכיםאווחתךתכנית:שרטוטים.ג

מימדתלתהדמיות,פרספקטיבות.ד

.ההגשהלפורמטמעברנוספיםנספחים/דפיםלצרףאין.ה

:להגשהדגשים3.5

.אישיהינוזהמספר,סידורי'מסאליכםישלחלתחרותרישומכםעם.א

.גליון-השלהתחתונההשמאליתבפינהלכתובעליכםהסידוריהמספראת.ב

iid.mailoffice@gmail.comל"בדואלשלוח-PDFההגשהקובץאת.ג

.12:00השעהעד19.07.2020ראשוןיוםהואההגשהלמסירתהאחרוןהמועד.ד
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'אבשלבזוכים.4

:כלליהסבר4.1

.הזוכיםארבעתיוכרזו'אשלבתחרותבסיום.א

Cשלהמעצביםנבחרת'יכונוהזוכים By DORI'הפרויקטש"ע.

.12:00בשעה21.07.2020-השלישייוםהפומביההכרזהמועד.ב

.המעצביםבתחרותזכייתואתהמציינת–תעודהמהזוכיםאחדכליקבלהזכייהבמעמד.ג

.23,000₪שהינוהכוללהזכייהסכוםמתוך6,900₪דהיינו,הזכייהמסך30%הזוכהיקבלזהבמעמד.ד

.('בשלבבגמרזוכהלכלתימסר,הנותרים70%-הדהיינו,הפרסיתרת)

.'הפרויקטכנבחרת'בלשלבהמשכםכולל,נרחבלפרסוםיזכוהזוכים.ה
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והפרויקטהיזם.5

:אודורקבוצת-היזם5.1

וחדשנותלמצוינותמודללהוותלמטרהלהושמה2011בשנתהוקמה–ובנייהייזוםחברתאודורקבוצת.א

.בישראלהבנייהבתחום

.חשאיאורנןעםבשותפותל"זדוריאוריבישראלהמפורסמיםן"הנדלמאנשיאחדידיעלהוקמההחברה.ב

:והסביבההפרויקטעל5.2

Cהפרויקטשם.א By DORI,בהם’בושלב’אלשלבהמשךפרויקט.הכרמלטירת,'גשלבהחותריםשכונת

,חדרים5-ו3,4בנותדירותבהם,בניינים8כולל'גשלב.יחידות430שלכוללבסךבניינים15נבנו

.גןודירותפנטהאוזים

גובלהמתחם,התיכוןליםהכרמלהרביןוייחודיאסטרטגיבאזורהממוקמתחדשהשכונההינה-סביבה.ב

.בפארק

מנוהלתהאחרונותובשניםגורדוןעוזיי"ע1970-בנוסד.”אדריכליםגורדוןעוזי“משרד-הפרויקטאדריכל.ג

50מעלמונההמשרד.דרודוריתשפינטדורית,ליבוביץשאול,גורדוןעוזי:בחברהשצמחושותפיםארבעהי"ע

.אדריכלים

www.udor.co.ilבאתרבהרחבהלקרואניתןוהפרויקטהיזםעל



לדוגמאדירהועיצובתכנון–'בשלב.6

:כללי6.1

.בפרויקטלדוגמאדירה-מהםאחדכל,ויעצבויתכננו-'אשלבשלהזוכיםארבעת.א

.הנתוניםהפרמטריםי"עפויעצביתכנןאשרהדירהוזובפרויקטאחרטיפוסאביקבלמהמעצביםאחדכל.ב

וקבלתהסבריםיכלולהמפגש.'המעצביםנבחרת'לייעודי-הפרויקטבאתרמפגשיערכואודורקבוצתנציגי.ג

יום–הסיורמועד.הדירהשלPDF-וDWGתכניותסט,הפרויקטשלדיגיטליספרכולללתכנוןרלוונטייםחומרים

.מעצבלכלתשלחמדויקתכתובת.הכרמלבטירת10:30בשעה,24.07.2020-השישי

או/והגמרחומרילמעצביםיוצגובהם,הספקיםשלהתצוגהבאולמותמרוכזסיורילוואודורקבוצתנציגי.ד

.ברקבבני,28.07.2020-השלישייוםהסיורמועד.האלמנטיםאו/והמטבחיםמפרטיאו/והסניטרים

,(ומשפחהפרטי)שמואת–האנגליתובשפההעבריתבשפהפרטיםWORDבמסמךלהגישמעצבכלעל.ה

.תמונהולצרף.קייםבאםאתרוכתובתמשרדושם

לתכנוןוהשראהקונספט6.2

שפה,טקסטורות/צבעים/חומריםלוח,השראההכולל,הדירהועיצובלתכנוןקונספטלפתחמעצבכלעל.א

.שיוצגאחרמרעיון/מהסביבה/אישייםממחוזותיושפעוהללו.וכדומהסגנון,עיצובית

פרזנטציה–הגשהתכולת6.3

,(בלבדעקרוני)מטבח,פריסות,ריהוטתכנית,בניהתכנית,הסברטקסטכוללקונספט:תכלולהפרזנטציה

:פירוטלהלן.והדמיותגמרחומרימפרט

,עיצוביתשפה,טקסטורות/צבעים/חומריםלוח,השראההכולל,הדירהועיצובלתכנוןקונספטפיתוחהצגת.א

.שיוצגאחרמרעיון/מהסביבה/אישייםממחוזותיושפעוהללו.וכדומהסגנון

הנמכות/גבסמחיצותהצורךבמידתוכוללת.אודורקבוצתי"עשנמסרהטיפוסלאבבהתאם-בנייהתכנית.ב

יתאפשרולא,אפשרייםפנימייםשינוייםאיזהותחדדבמפגשתציגאודורקבוצת)נקודתייםמבנייםשינוייםאו/ו

1:50מ"קנ.(הדירהבמעטפתשינויים

1:50מ"קנ.נגרותמפרטהצורךובמידתהנדרשהריהוטכללשלהעמדהכולל–ריהוטתכנית.ג

1:20מ"קנ.שבחרתםהגמרלחומריבהתאם.רטוביםחללים–פריסות.ד

שבחרתםלחברהישלחשלכםהמטבחתכנון.ומידותגמרחומרי,חזיתותכולל–עקרוניתמטבחתכנית.ה

.לאישורכםעד,ידועלמפורטתכנוןלהמשך–(הספק)

,אריחים,ריצוף).סוג/מידות/גוון/דגם/הספקשםכולל,מהספקיםהבחירותי"עפגמרחומריכלמפרט.ו

.דוגמאותכולל.הסיורביוםלכםיוצגו–והסניטריםהחומריםכל.(וכדומהשיש

הרחצהלחללמבט.חצר/מרפסת,מטבח,מגורים:הציבורילחללמבטים3:הדירהשלמימדתלתהדמיות.ז

.(מבטים5לפחותכ"ובסה).אחדשינהלחדרומבט

הגשהפורמט6.4

.6.3לסעיףבהתאמהמ"בקנ.בלבדPDF–דיגיטליקובץבפורמט–ופריסותתכניות.א

.ליישוםהאזורציוןכולל,WORDבמסמך–הגמרחומריבחירת.ב

.פרסוםלטובתאחרתתדרשואםאלא,בלבדPDF–דיגיטליקובץבפורמט–הדמיות.ג

.אודורקבוצתמטעםמקצועיתחברהי"עדיגיטלילקיטיערכוהחומריםבהמשך.ד

3/4/509אוגדן תחרות 



:ומועדיםההגשהאופן6.5

.(ל"הדואמכםאחדלכלימסורמטעמםנציג)ל"דואבאמצעותאודורלקבוצתדיגיטליתישלחוהחומריםכלל.א

שלאחתוהדמיההגמרחומריבחירת,ריהוטתכנית,הסברטקסטכוללקונספט–תכלולראשוניתהגשה.ב

בליווישתעשהפרזנטציהעבור-ולדייקתכנוןלהמשךפידבקקבלת:בינייםהגשתמטרת.הציבוריהחלל

12:00בשעה18.08.2020להצגהאחרוןמועד.בתחוםמקצועיתחברה

16:00בשעה08.09.2020להגשהאחרוןמועד.6.2-6.4סעיפיםתכלולהסופיתהפרזנטציההגשה.ג

.אודורמקבוצתנציגאתכםילווהכולובתהליך.ד

.וחציחודש-כסיוםיוםועדאודורבקבוצתהמפגשמיוםמלאהפרזנטציהוהגשתעיצוב,תכנוןזמןכ"סה.ה

ספקיםרשימת6.6

יתקיימוהסיוריםכל.מרוכזספקיםסיוריחל18:00השעהועד10:00משעה28.07.2020-השלשיביום.א

.(סנטרדיזייןבסביבת)ברקבניי"הלחברחובהתצוגהבאולמות

.אודורקבוצתמטעםנציגי"עילווהסיורים.הקיימותוהאפשרויותהגמרחומריבפניכםיוצגובסיורים.ב

בקשרולעמודלצלםתוכלואתם.אחרעזראמצעיכלאו/והחומריםשלדוגמאותלכםימסרושיתאפשרככל.ג

.התצוגהלאולםעצמאיתלחזוראו/והסבריםאולשאלותהספקעם

.והמפרטהאלמנטים,החומריםהבנתלצורךחובההינוהסיור.ד

:ספקים.ה

25י"הלח-חרש,9הלחי–אלוני:וברזיםרחצהחלליארונות,סנטריםכלים,חיפויים,ריצוף

2הלחי–סנטרדיזייןדן–אניס,24הלחי–רגבה:מטבחים

למועדבצמידות,אודורקבוצתי"עיימסרלסיורמסודרז"לו.ו

'המעצביםנבחרת'ופרסוםתדמית6.7

.הפרזנטציהועיקרילפרויקטהשראתו,המעצבפרטיאתהכוללשיווקידיגיטליבקיטיזכהמעצבכל.א

.קשרליצירתהפרטיםכולל,שלכםהדוגמאבדירתתוצגמודפסתפרזנטציה.ב

הפרויקטבאתרבשלטיוצגהנבחרתצילום.ג

.ופרסוםשיווקלצורךותדמיתתיעודבצילומיילווההתהליך.ד

האגודהי"עגםיפורסמוההדמיותובפרטהפרזנטציהותוצריאשלבהתחרותתוצרי.ה

.בהםתשתלבואתם–ראיונות/כתבות/סרטונים–נוספיםפרסוםבערוצישימוששיהיהככל.ו

.ההגשהמועדמיוםשבועעדזוכהלכליימסר,16,100₪דהיינו,70%-כספיפרסיתרתהשלמת.ז

הערותדגשים6.8

.לכךשמעברלתהליךנדרשיםאינכם,בלבדדיגיטליהינוהתכנוןכל.א

.לבחירותיכםכמויותכתבילהכיןנדרשיםאינכם.ב

.וכדומהאלמנטים/תאורה/ריהוטשלפיזיתבחירהאובשטחליווייכוללאינומטעמכםוהעיצובהתכנון.ג

היא,'לדוגמאהדירההלבשת'כולללפועלהפרזנטציהאתלהמשיךמעוניינתתהיהאודורוקבוצתבמידה.ד

.עבודהלהמשךשכרלכםותציעאליכםתפנה

3/4/510אוגדן תחרות 



ריכוז לוחות זמנים ואבני דרך. 7

חודש יוני7.1

פתיחת תחרות שלב א, חשיפת התחרות-שלב א 

3/4/510אוגדן תחרות 

2020חודש יוני 

שבתויוםהיוםדיוםגיוםביוםאיום

31123456

78910111213

חשיפת תחרות

14151617181920

פתיחת תחרות  

שלב א

21222324252627

2829301234

567891011

2020חודש יולי 
שבתויוםהיוםדיוםגיוםביוםאיום

2829301234

567891011

צום

מועד אחרון  

לרישום עד 

12:00

12131415161718

19202122232425

מועד אחרון  

להגשה עד 

12:00

הכרזת זוכים
באתרמפגש 

וקבלת תכניות

2627282930311

סיור ספקים
צום תשעה  

באב

2345678

חודש יולי  7.2

.הכרזת ארבעת הזוכים, מועד אחרון להגשה, מועד אחרון לרישום לתחרות–שלב א 

התחלת תכנון  )קבלת תכניות , באתר הפרויקט( ארבעה מעצבים)הזוכים ' נבחרת המעצבים'מפגש -בשלב

.  לבקשת חברי האגודה, שימו לב מועדים אחרונים לרישום ולהגשה לתחרות נדחו. סיור ספקים, (דירה לדוגמא



2020חודש אוגוסט 

שבתויוםהיוםדיוםגיוםביוםאיום

2627282930311

2345678

9101112131415

16171819202122

הגשה ראשונית

23242526272829

303112345

3/4/511אוגדן תחרות 

2020חודש ספטמבר 

שבתויוםהיוםדיוםגיוםביוםאיום

303112345

6789101112

הגשת  

פרזנטציה עד 

16:00

13141516171819

ראש השנהערב ראש השנה

20212223242526

צום גדליהראש השנה

27282930123

יום כיפור

45678910

חודש אוגוסט  7.3

.מצגות/ לצורך דיוק לפרסום , הגשה ראשונית של תכנון ועיצוב דירה לדוגמא-בשלב

חודש ספטמבר  7.4

סיום תכנון והגשת פרזנטציה-בשלב



:הוחלט על דחיית המועדים , לאור פניות מרובות לאתר האגודה 

ם  ו ת  י ו ר ח ת ל ם  ו ש י ר ל ן  ו ר ח 1-א 0 . 0 7 . 2 0 2 0 2

ה  ש ג ה ל ן  ו ר ח א ם  ו א)י ב  ל 1–( 'ש 9 . 0 7 . 2 0 2 0

ה ח ל צ ה ב

www.i-arc.co.il באתר האגודההרשמה 

בעיצובאקדמאים–בישראלהפניםמעצביאגודת'לשמורותשבמצגתהתוכןעלהזכויותכל

אולשדר,מידעבמאגרילאחסן,לתרגם,לצלם,להעתיק,לשכפלאין.'רשומיםוהנדסאים

שהואחלקכל-אחראומכניאואופטי,אלקטרוניאמצעיבכלאודרךבכללקלוט

אסורזובמצגתהכלוליםבחומריםשהואסוגמכלמסחרישימוש.זושבמצגתמהחומרים

.מהאגודהבכתבמפורשתברשותאלאבהחלט

www.iid.org.il

@ info@iid.org.il

T 03-7510480

mailto:info@iid.org.il?subject=פנייה לאגודת מעצבי הפנים - מסטודנט / ית

