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מועמדות לתפקיד –חלק ב 

הנני מציג מועמדותי לתפקיד:

   יושב ראש הועד המנהל 

X   חבר הועד המנהל

 חבר הועדה לביקורת

אודות המועמד.ת –חלק ג 

אדר' ד"ר קרן מטרני

ובעלת תואר דוקטור  ,אדריכלית בוגרת הפקולטה לארכיטקטורה של הטכניון במילנו היא קרן מטרני

שנים בתכנון עירוני  15-עוסקת מזה כ .אילן־אוגרפיה וסביבה של אוניברסיטת ברימהמחלקה לג בהצטיינות

 מתמחה. והפרטי מגזר הציבוריל מרקמים היסטוריים התחדשותייעוץ בתחום ומחקר , מוטה שימור

תכנון, שימור ופיתוח של מרקמים עירוניים בנויים, בקונטקסט  העולות סביבמעשיות ותיאורטיות  בסוגיות

בעלת ניסיון רב בכתיבת מסמכי מדיניות עיצוב . רכים וייחוד מקומישל סביבה מתחדשת תוך הגנה על ע

והנחיות מרחביות בדגש על אזורים העוברים תהליכי התחדשות עירונית. בעלת היכרות נרחבת עם מורשת 

מרצה בנושאי תכנון ובנייה, שימור התכנון המקומית בהיבטים אדריכליים, טכנולוגיים וסטטוטוריים. 

מתמחה בתחום השימור בהיבטים תאורטיים,  אביב;־תלופיתוח ואדריכלות ישראלית באוניברסיטת 

מחוז ת התכנון יועצת שימור ללשכ שימשה .לרשויות מקומיות ומשרדי ממשלהיועצת ; תכנוניים וניהוליים



 

 

בכלל ובתל  ברחבי הארץ , סקרים ומחקרים היסטורייםתיעוד עבודותעורכת . 1111-1112בין השנים  מרכז

איקומוס ועד המנהל של וב החבר .וסקרי שימור תיעוד מסמכיעשרות תיק העבודות כולל  –יפו בפרט -אביב

 ישראל.

 מצע בחירות –חלק ג 

 לקידום העמותה ופעילותה בשנות הכהונה הקרובות רעיונות וחזון , כיוונים

 

במסגרת זו עסקתי רבות  .של העמותה מנהלהועד בו החבר אניבשלוש השנים האחרונות 

הצעדנו . חבריהבין התקשורת בין העמותה להקשר ובייעול ו םכספיניהול במיניסטרציה, אדב

ובפלטפורמות מקוונות הן  בכל הנוגע לשימוש ברשתות החברתיותהעמותה פעילות את קדימה 

רועים אייזמתי יחד עם הועד המנהל,  לשימושים מקצועיים והן בהיבטים האדמיניסטרטיביים.

לציון יום שקיימנו מקומית הצילום התחרות אני גאה במיוחד בופעילויות מקצועיות ביניהם 

  .המורשת הבינלאומי

העשייה עיסוק וה. קידום והעמקה של השיח המקצועיבהקשר המקצועי אני רואה חשיבות גבוהה ב בנוסף,

שימוש בכלים המקצועיים של ה םמאוד בעשור האחרון, ויחד אית והתרחבבישראל בתחום השימור 

יהיו נגישים  המקומיות לעשייהמסמכים בעלי חשיבות חשוב ש. אמנות, הצהרות וקווים מנחים – איקומוס

 הטבעית הכתובת היא איקומוס ישראל. ית רחבהציבורהתרבותית ויזכו להכרה  לעוסקים בשימור המורשת

להמשיך  ינועל .זה ומקור לעדכון השיח המקצועי המקומי במגמות מהזירה הבינלאומיתלאיתור מידע 

 .וחברי העמותההועדות המדעיות  בסיוע המידעהידע ושינגישו את  בצעדים

 

 גם בשלוש השנים הבאות.מטרותיה לסייע בקידום ובניהול העמותה  אשמח להמשיך לקחת חלק

 

 

 

 

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
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