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מועמדות לתפקיד  –חלק ב 

הנני מציג מועמדותי לתפקיד: 

    יושב ראש הועד המנהל 

   חבר הועד המנהל 

   חבר הועדה לביקורת 

אודות המועמדת  –חלק ג 

ובעלת תואר שני בשימור מורשת התרבות  (2011) בהצטיינות יתרהבוגרת הטכניון  . 2016משנת  רשויהאדריכלית 

 איקומוס. רים של פורום הצעי תומרכז 2019חברת איקומוס משנת  . ( 2015) החומרית מטעם אוניברסיטת חיפה

מגוון פרויקטים:  ב התנסות בתכנון והליכים: אדריכלית במשרד "רז אדריכלים", חיפה. 2016יוני  - 2012ספטמבר 

(, עיצוב פנים, 38תכנון וטיפול בתוכניות בניין עיר )כולל עבודה עם מבא"ת(, מבני ציבור, מבני מגורים )כולל תמ"א 

בקשות להיתרי בניה ותנאיהן, תוכניות עבודה, תיאום יועצים וכן מתן שירותי תכנון ותיאום מול המרכז הבהאי העולמי. 

נת שימור ברשות העתיקות, מינהל שימור. עיסוק בקשת רחבה של פרויקטים בתחום : מתכנ2021יולי  - 2017מרץ 

בתכנון וליווי ביצוע  השימור: החל מהכנת תיקי תיעוד, סקרי שימור במסגרת תוכניות בניין עיר, גיבוש פרוגראמות וכלה

 פרויקטים בשימור. 

ת



 

 

  ה בתחום השימור.מחעובדת כאדריכלית עצמאית המת :כיום

 רלוונטיות  מקצועיותהכשרות 

 . 2020רשות העתיקות, ו השתתפות בקורס "שימור מעשי למתכננים", מטעם המועצה לשימור אתרים •
 : 2015, במסגרת לימודי התואר השני , שעות 500בהיקף  התמחות בשימור •

 התנסות מעשית ועריכת ממצאי הסקר.  - 12סקר צבע אדריכלי במתחם רוטשילד  -
 .סקר התפתחות מערך פיסי לזכרון יעקב והכנת פיילוט לסקר שכונה עבור שכונת נווה רמז -
 תיק תיעוד לצריף עץ ברחוב תרע"ב, זכרון יעקב.   -

 .2013תואר שני בשימור, יולי לימודי מעשי בתל דור, במסגרת ושימור סדנת תיעוד  •

 השתתפות במשלחות בינלאומיות 

  .2019ירונית לפורטוגל, מטעם המועצה לשימור ואיקומוס, משלחת בתחום השימור וההתחדשות הע •
. במהלכו נכתב ערך ויקיפדי עבור 2015קורס "קמפוס רומא", במסגרת לימודי התואר השני, באפריל   •

 אשר נבחר לערך מומלץ בויקיפדיה.  ,הפנתאון ברומא, איטליה 
מרכז זלמן שזר, ירושלים. תיעוד והצגת , מטעם 2010פרויקט "מסע אל המורשת היהודית", לבוסניה, בקיץ  •

 שרידי בית כנסת "בילבה" בסרייבו. 
 . 2009סדנת תכנון בינלאומית לסטודנטים בבינוי ערים עבור העיר לה ספציה, איטליה, שנת  •

 מצע בחירות  –חלק ג 

ובמדיה   שונות, באופן אישי  תשימור ומורשת מדיסציפלינואנשי  עבור והישגיהפועלה של העמותה הנגשת  . א 

 , בכדי לעודד הצטרפות של אנשי מקצוע רלוונטיים היכולים לתרום ולפעול בה. החברתית

שימור וחיזוק הקשר שבין קהילת המתמחים תחום העבור מתמחים צעירים בקידום רלוונטיות העמותה  . ב

 תיד. , במטרה לייצר המשכיות לפעילות העמותה בעלאנשי המקצוע הוותיקים בעמותה

מחויבות בשל העובדה כי העמותה הינה ארגון לא ממשלתי, המונע ראשית על ידי מאמינה כי  אני  . ג

  תרום לשינוי תרבותי לבכדי . זאת, שימור בישראלהעיצוב מדיניות ב "כ"שחקן מרכזי היש למצבמקצועיות, ל

על ידי  ניתן לקדם יעד זה מכשול.במקום משאב וחלק בלתי נפרד מתהליך תכנון המרחב כ שימורבתפיסת ה

גישה פרואקטיבית של העמותה בסוגיות בשימור בזירה המקומית וברמה הלאומית. גישה זו יכולה  נקיטת 

 מיםחיזוק השיח עם גור, השתתפות במאבקים  ציבוריים, לבוא לידי ביטוי בהכנת ניירות עמדה באופן יזום

, פרטיים וציבוריים  תכנון המרחב בישראל את והנוכחות במעגלי השפעה המעצבים מחוץ לתחום השימור

 .  כאחד 

מתחייב בזאת כי  י. הרינהנני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי בטופס זה הנם נכונים, מלאים ומדויקים

 בהתאם לתקנון העמותה ייאם אבחר לתפקיד אמלא את חובות

   הילה קובריגו  חתימה            11.2191.  תאריך  
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