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מועמדות לתפקיד –חלק ב 

הנני מציג מועמדותי לתפקיד:

    יושב ראש הועד המנהל 

X   חבר הועד המנהל

  חבר הועדה לביקורת

תאודות המועמד –חלק ג 

 :מילים( 300)עד   מקצועית וההתאמה לנושאים בהם עוסקת העמותההתמחות ,  תקציר קורות חיים 

13-אני עורכת דין במקצועי, מנהלת את מחוז מרכז במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל מזה למעלה מ

שנים. למדתי שימור המורשת הבנויה במסגרת לימודי התעודה באוניברסיטת תל אביב הראשונים בארץ 

אני מביאה איתי לתפקיד  . 2005שנה וחברה באיקומוס מאז  15 מזהעוסקת בתחום  .2005 – 2003בשנים 

,  מירה על המורשתסיון רב בהנעת תהליכים ושישנה כמנהלת בתחומי ההי טק, נ 20ניסיון ניהולי נרחב של 

   עם השכלה משפטית רחבה בתחומים הרלוונטיים. יחד

קורות חיים מצורפים כנספח לטופס זה. •

ת



 

 

 מצע בחירות –לק ג ח

   :לקידום העמותה ופעילותה בשנות הכהונה הקרובותרעיונות וחזון , כיוונים

 לעסוק רוצה אנילחזק ולהרחיב את החיבורים עם ארגונים מקבילים,  אשמחהעמותה  למטרות זיקה מתוך

  וחיבור בישראל החוק  מגבלות לגבי  הידע את לקדם, איקומוס של למטרותיה הקשורים המשפטיים בנושאים

בכל הקשור לייעוץ משפטי בהיבטים פורמליים ולוועד המנהל לסייע לעמותה  אשמח .בעולם לחקיקה

 ומקצועיים. 

 השימור לנושא המודעות  את קדימה להצעיד במטרהבעלי עניין  ביןפעולה  שיתופיבו חיבוריםאני מאמינה ב

צעירים ואנשי  אנשי מקצוע  איקומוסלחבר אל אשמח  .המורשת על לשמור והעניין הרצון את כך ומתוך

 . , איתם אני נמצאת בקשרי עבודה רציפיםהרשויות המקומיות

 

 

 

בזאת   תמתחייב י. הרינבזאת כי כל הפרטים שמסרתי בטופס זה הנם נכונים, מלאים ומדויקים ההנני מצהיר

 בהתאם לתקנון העמותה  ייכי אם אבחר לתפקיד אמלא את חובות

        חתימה                    02.11.2021  תאריך  
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 : חייםקורות  – נספח
 פרטים אישיים: 

 טל בן נון גלז עו"ד 

 055944128ת.ז. 

 2נשואה + 

 052-7000067טלפון: 

 tal.bennun@gmail.comדוא"ל: 

 4722709רמת השרון  13כתובת: ויצמן 

 ניסיון מקצועי:

 תכנון ובניה וייעוץ לרשויות מקומיות  – במשרד עורכי דין הררי טוייסטר התמחות  2020  – 2019

 , מנהלת מחוז מרכז מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל היום  – 2008

עבודה מול רשויות מוניציפליות, בתי ספר, אוניברסיטאות, מתנדבים, קבלנים, אדריכלים וכל מי שיש לו עניין ונגיעה  

היסטוריים בנויים. תפקידי לקדם ולאפשר שימור ומודעות למורשת הבנויה, תוך עבודה על תכניות  לנכסים  

 סטטוטורית ופיזיות.

2005 –  2008 Magma design Automation – ם מהנדסת יישומי 

1996 –  2005 Analog Devices  אנד וחברה בהנהלת  -מנהלת קבוצת הבק –,  מרכז הפיתוח בישראל

 חברה ה

1989 –  1996 National Semiconductor עורכת מעגלים משולבים ועורכת צ'יפ   –, מרכז הפיתוח בישראל 

 בניית מודלים לאדריכלים   - עצמאית  1989  – 1987

 מורה לאמנות  – ה ושכונת התקו בית ספר "הירדן" 1987  – 1985

 גרפיקה ובניית מודלים  – זרחי אדריכלים 1985  – 1984

 השכלה:

2015 –  2018 LLB מכללת שערי משפט  – משפטים 

 לימודי תעודה ביה"ס לאדריכלות אוניברסיטת תל אביב  – שימור המורשת הבנויה 2005  – 2003

 והכשרה מקצועית בניהול והנעת עובדים קורסים 2000  – 1989

 תאר ראשון דו חוגי, אוניברסיטת תל אביב – חנוך מיוחד ותולדות אמנות 1989  – 1986

 המדרשה לאמנות רמת השרון  –  אמנות והוראה 1984  – 1980

 אוניברסיטת תל אביב  – ביולוגיה 1980  – 1979

 שרות צבאי:

 חטיבת הצנחנים  – משק"ית נפגעים 1979  – 1977

 חברות בארגונים:

  UNESCOרגון השימור הבינלאומי המייעץ ל א  -  ICOMOSהיום,  – 2005

  שפות:

 שפת אם,   עברית

 ברמת שפת אם  אנגלית
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