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מועמדות לתפקיד –ב  חלק

הנני מציג מועמדותי לתפקיד:

יושב ראש הועד המנהל□

הוועד המנהל תחבר   □

חבר הוועדה לביקורת   □

אודות המועמדת –חלק ג 

 300תקציר קורות חיים,  התמחות מקצועית וההתאמה לנושאים בהם עוסקת העמותה )עד 

 :מילים( 

ראשון ושני באדריכלות ותכנון ערים, עם התמחות תואר בעלת . שנים15למעלה מאדריכלית 

.  במהלך שנים אלה עסקתי בנושא תכנון ושימור הן במגזר הפרטי טכניוןבשימור אתרים ומבנים ב

 והן במגזר הציבורי;  

פתי אך עד מהרה הבנתי את העד נת במשרד אדריכלים גדולעבדתי כאדריכלית מתכנתחילה 

אדריכלות בוועדות התכנון והבנייה. התחלתי בובחרתי להשתלב   ,לעבודה מול הציבור ועבורו

וליוויתי תכניות משמעותיות )שימור ובכלל( כאדריכלית המחוזי מור יהשוריכוז תחום  תכנון עירוניו

 בלשכת התכנון במחוז ת"א. 

מהנדסת המועצה המקומית לאדריכלית העיר רמלה ולאחר מספר שנים מוניתי למוניתי  בהמשך

 יהו בוועדה המרחבית הרצליה כפר שמריהו. כפר שמר

פורום שימור  הפעלת )כולל  מובילה ומנהלת את תחום השימור הארצישנים אני   3מזה 

ומובילה בין  פורום שימור ארצי מורחב עם כל גופי השימור והמורשת בארץ(יסוד ארצי, ו



 

 

ומנהלת הקמתי היתר דו"ח אתגרי השימור )שאשמח להרחיב על כך במידה ויתאפשר(. כמו כן, 

לרבות  את המערך להתחדשות עירונית באגף בכיר לתכנון אסטרטגי ולמטה מינהל התכנון

ופרויקט דגל של מינהל התכנון להתחדשות מתחמים  הקמת פורום עירוניות והתחדשות עירונית

 . ייחודיים

מלמדת אדריכלות ותכנון ערים, התחדשות ושימור , אני עבודתי ברשויות התכנוןלבמקביל 

בוחנת פרויקטי אני למעלה מעשור, באוניברסיטה באריאל וכן בקרייה האקדמית אונו. כמו כן, 

  גמר למה"ט וחותמת על הסמכת הנדסאים.

יש ביכולתי ומאמינה שבעת הזו  השנים בארגון איקומוס  תבנוסף אציין ואדגיש את חברותי רב

  .רבות לארגון לתרום

 להן שותפה איקומוס ישראל:  במשלחות רבות לקחת חלק  לאורך השנים עוד אציין כי זכיתי 

 (  "מטעם איקומוס מול רמפאר והמועצה לשימור  במסגרת פרויקט ""מסע בין אתר לטירה

 הייתי במחנות שימור בישראל ובצרפת    ,(אתרים

 בו תיעדתי כפר יהודי בחבל מורביה "מסע אל המורשת" בפרויקט .  

 ובפורטוגל.  לחות מקבלי החלטות בבלגיה והולנדבוגרת משכ 

 מצע בחירות – דחלק 

 כיוונים, רעיונות וחזון לקידום העמותה ופעילותה בשנות הכהונה הקרובות:

במטרה לקדם ולחזק את  ,יסיונינעד המנהל של איקומוס ישראל ולתרום מואשמח להיבחר לו

בחיי גם בעבודתי וגם  ידע ושילוב כוחות וזהו מוטואני מאמינה בשיתוף   ;מעמדו של הארגון 

האישיים. אשמח לסייע  בקישור  גורמים מקצועיים לארגון , להביא חוזקות מתחומים מגוונים  

 ולהעשיר את הפעילות  המקצועית והחברתית . 

יות השונות לא מודעים לגוף ות יודעת שבמוסדות התכנון והרשאני מאמינה  בארגון  ועם זא

בחידוד הקוד האתי לשימור למקבלי החלטות בקידום החלטות מקצועיות ו ,ולפוטנציאל שבו

במדיניות להצלת  דיונים חשובים בולהמשיך לשלבו ן אשמח לסייע בחשיפת הארגובתחום. 

 . בארץ אתרים והמבניםה

במסגרת תפקידי היום כמובילת תחום השימור הארצי במינהל התכנון, לא פעם חיפשתי את 

הבסיס המוצק הערכי לקביעת וקידום מסמכים מקצועיים חשובים לעתיד השימור בארץ. חושבת 

ולמעורבות בנעשה היום בארץ,  ,שיש להכיל את עשיית הוועדות השונות באיקומוס לכיוונים אלו

רכים הקיימים בפרויקטים בעולם וללמדם במחוזותינו )מנגנונים, כלים, תכניות וכן לשאוב את הע

 וכדומה(.

ירים להשתלב ים ולגיוס סטודנטים ומתכננים צעיאפעל  לחיזוק הקשר עם עוד מוסדות אקדמ

  של הארגון וזו שבישראל .בפעילות הבינלאומית 



 

 

ונים של מקבלי בנושאים שיושבים כעת "על שולחן" הדי מעורבות של איקומוסאפעל ל

למתן תשובות מקצועיות ומנוע גוף בעל ערך ההחלטות, וכן לסייע כוועד מנהל בהכרה כ

 נון והתוכן. לעולמות התכ

 

בזאת כי כל הפרטים שמסרתי בטופס זה הנם נכונים, מלאים ומדויקים. הריני  ההנני מצהיר

 בזאת כי אם אבחר לתפקיד אמלא את חובותיי בהתאם לתקנון העמותה תמתחייב

 

 מואס-אורלי כהן_______חתימה:                             11/2120/ תאריך: 

 
 על מנת לשלוח את הטופס המלא אנא לחצו 

 על כפתור שיתוף )למעלה משמאל(
  icomos.israel.nc@gmail.comושילחו למייל  
 

 תודה ובהצלחה!
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