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 מועמדות לתפקיד –חלק ב 

 הנני מציג מועמדותי לתפקיד:

    יושב ראש הועד המנהל 

    חבר הועד המנהל 

    חבר הועדה לביקורת 

 אודות המועמד.ת –חלק ג 

 M.Sc in Conservaition ofמוויצו חיפה) בעלת תואר התמחות בשימור ( (B.Arch.ED אדריכלית 

Momument & sites.  .KULeuven.(  צברתי למעלה  פרטי ובעבר כשכירה במשרדי אדריכלים ה יבמשרד

לועדה  שימור כיועצתכיום משמשת  . השימור בתחום פרוייקטים של וביצוע בתכנון, ות נסיון במחקרשנ 15-מ

מתעדכנת תכופות    .אגף לתכנון אסטרטגי וועדה מחוזית ירושלים –אזורית ד. השרון ולמנהל התכנון 

קשרים מקצועיים ואישיים עם קולגות מהעולם  העוסקים בתחום השימור.   ומקיימת במגמות השימור בעולם 

חברה בוועד  - 2015-2017 , דה הורנקולריתיו"ר הווע- 2011-2017בין השנים  2003, חברה באיקומוס משנת 

 מנהל.   

 מצע בחירות –חלק ג 

ת
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למנהל  כיועצת מקצועית לתחום השימור פרטי עברתי לעבוד  משרדאחרי שנים של עיסוק במקצוע כבעלת 

במטרה להשפיע על איכות ורמת המקצועיות בתחום , מחוז ירושלים ולאגף לתכנון אסטרטגי ל-התכנון 

   מאוד בעשור האחרון. התרחב והתפתח שהשימור. תחום 

איתם   םהדיגיטלייהכלים ו גלובליזציהמאז החתימה הראשונה על אמנת וונציה, תוך התפתחות תהליכי ה

מהות השימור.  עלתפיסה הרווחת ה  שלישנה התפתחות והתרחבות אדירה , הנגישות הגבוהה לחומרי מחקר

ישנן אין ספור דוגמאות  .תוך שמירה על קידמה וחדשנותאופני המחקר, הנגשתו והצגתו לציבור נעשים 

מצבים בהם שימור המורשת הבנויה, המורשת התרבותית והמורשת הבלתי מוחשית מוכיחה את חשיבות ל

הכרה והתחשבות במורשת הקיימת באתר מסויים,   תכנון מתוך, ימניסיונ קיומה ושילובה בכל תחומי החיים. 

שמירה והכרה  לתורמת לאיכות חייהם של המשתמשים במרחב, מעניקה משמעות נוספת לסביבתם הבנויה. 

כוחה של חברה לשרוד לאורך ההיסטוריה, ולשגשג  קיימת השפעה משמעותית על במגוון התרבותי 

   ולהתחדש בעתיד.

כאנשי  ,שלנו מחזק את היכולתד, לתרום ולהשפיע על האופן שבו הארגון אני מקווה לחזור אל שולחן הווע

להרחיב את מנעד הכלים המקצועיים, לחבר . לבצע החלטות שיענו על האינטרס המשותף של הכלל מקצוע

באמצעותה   וליצורהמורשת  חשיבותה של  עבר לפתרונות עתידיים, לרענן את ההסתכלות על  תניסיונובין 

 " לחומר רוחהבין " גשר

 

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

        חתימה                    17/11/21  תאריך  
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