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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 

שני בשימור ערים ומבנים היסטוריים (אוניברסיטת לובן, ,בעל תואר  1996אדריכל. בוגר אדריכלות בטכניון 
). עבודת המאסטר שלו עסקה בתיעוד ושימור בית שוקן כמקרה בוחן לשימור המורשת 2005בלגיה 

 המודרנית. 
 עבד כאדריכל מתכנן בפרויקטים שונים של אדריכלות, עיצוב עירוני ושימור בארץ ובבלגיה.

אדריכל מרחב צפון ברשות העתיקות. 2017ת ומאז מתכנן שימור ברשות העתיקו 2011מ   
אדריכלות ושימור בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון בחיפה. עוסק בשיתופי  2010מלמד מאז 

בנושאי שימור    בליווי והדרכה של משלחותות, ולאומי-בפיתוח של תוכניות וסדנאות ביןפעולה בינ"ל ו
בפקולטה. עמית הוראה חבר והתחדשות עירונית.  

 חבר הועדה לקשרי חוץ של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
.2015וחבר הועד המנהל של איקומוס ישראל, מאז  2018יו"ר איקומוס ישראל מדצמבר   
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 מצע בחירות –חלק ג 

לגדול ולהיות מעורב בעשייה ובדיון על ולמען שימור  להוביל את הארגון בכוונתי להמשיך בשנים הקרובות 
הדור הצעיר של הארגון לקראת המורשת בישראל ובעולם. ברצוני להמשיך ולעודד את קידום דור הביניים ו

זהו תהליך  שת בישראל.לקיחת יותר ויותר אחריות ומעורבות בנושאי מורשת עולם ופיתוח השיח על המור
מעמדה של איקומוס  ולחזק את שהחל בשנים הקודמות וראוי שימשיך ויתחזק. בכוונתי להמשיך ולדאוג 

שיפור ביחסי מדינת ישראל   היהשנים הקרובות יבכי  והתכנות לאונסקו מתוך תקווהישראל כגוף מייעץ 
 ואונסקו.  
יוזמה של שתופי פעולה עם ועדות ס ברמה הבינ"ל (לעודד את הפעילות של חברי איקומולהמשיך וחשוב לי 

ועדות מדעיות  השתתפות בלאומיות אחרות של איקומוס הבינ"ל עם התמקדות באירופה ובאגן הים התיכון, 
, במידה והצעת איקומוס ישראל לקול הקורא של  הבינ"ל של איקומוס פורום הצעיריםהשתתפות בבינ"ל , 

אמשיך  ). התוותה אכן יאושרשאיקומוס ישראל בינ"ל  השת"פ המשרד ירושלים ומורשת יתממש ופרויקט 
לדאוג לכך שאיקומוס ישראל תהיה ועדה לאומית פעילה ותתפוס מקום כזה בפורום איקומוס אירופה  

 ובאיקומוס הבינ"ל. 
, ולמציאת האנשים שנושאי הליבה מדעיות בארץ שרלוונטיות למה שקורה פה אמשיך ואפעל להקמת ועדות

שיתופי פעולה לעודד נמשיך  של הועדות חשובים ובוערים בהם ואשר מוכנים לרכז פעילות ועדה באיקומוס. 
עם ועדות אחרות , עם הועדות הבינ"ל ועם גופים אחרים העוסקים בשימור המורשת בארץ. בהקשר זה אני  

ומציאת כיווני   כי ועדות שאינן פעילות ושלא ימצאו בהן כוחות חדשים להפעלתן ולמימוש פעילות מאמין
. יצטרכו להשתנות או להתמזג עם כאלו הפעילות פעילות חדשים,  

נוכל לקדם תמיכה בחברי   , אך לא רק,נמשיך לייעל את הצד הארגוני של העמותה ובזכות התייעלות זו
  רלוונטיות ועוד.השתלמויות סיוע במים, כנסים, איקומוס בנושאים של פרסו

הועד המנהל החדש שיבחר השנה יהיה ועד שכנראה רובו יהיה חדש וכיוון שכך, תהיה זו הזדמנות עבור  
השנים  להתוות כיווני חשיבה ופעילות חדשים הלוקחים את הטוב מפעילויות  ,ועבורי ,איקומוס ישראל

, ומוסיפים עליהם רעיונות וכוחות רעננים.םהוותיקיס של חברי איקומו םומניסיונהקודמות   
 
 
 
 
 

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                                            06.11.2021 תאריך 
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