
הועדה המדעית  פעילות 
למורשת המאה העשרים

2021סיכום שנתי 



ישיבה 
ראשונה

הישיבה הראשונה של הועדה המדעית למורשת  
התקיים  . המאה העשרים התקיימה בחודש מרץ

כמו  , דיון בשימור מורשת הערים באר שבע וחיפה
עמק  בישוביגם דיון בשימור מבנים היסטוריים 

הוצעו דרכי  . בדגש על מושבים וקיבוצים, יזרעאל
הבינלאומי על הוועדות  איקומוספעולה במסגרת 

כמו גם עריכת רשימת מבני מורשת  , השונות שלו
והעמקת הדיון  ) Heritage in Danger(בסיכון 

.   באדריכלים ספציפיים



סדרת הרצאות  
:  2020סתיו 

:  סיפור ושימור
אדריכלות בין  
שתי מלחמות 

עולם   



סדרת  
הרצאות סתיו 

סיפור  : 2020
:  ושימור

אדריכלות בין  
שתי מלחמות 

עולם   



סדרת  
הרצאות סתיו 

סיפור  : 2020
:  ושימור

אדריכלות בין  
שתי מלחמות 

עולם 



 2021הרצאותסדרת
מוזיאוןבשיתוף

 ,הגרמניהאדריכלות
):  DAM(פרנקפורט

והמשכיותניגוד



פרנקפורט ,הגרמניהאדריכלותמוזיאוןבשיתוף 2021הרצאותסדרת
)DAM :(והמשכיותניגוד



יזמת ״אריך  
אדריכל  –מנדלסון 

מורשת עולמית״  

יזמה להכרה בבנייניו של מנדלסון ברחבי העולם  
בשיתוף  . UNESCOכאתרי מורשת עולמית של 

ודוקומומוישראל דוקומומו, גרמניהאיקומוס
, 2022יתקיים כנס במרץ כחלק מהפעילות . גרמניה

.  שירכז מחקר אודות מנדלסון
לכתובת  20/12ניתן להגיש תקצירים עד לתאריך 

mailto:Mendelsohn@Icomos.deהדוא״ל 



סדרת ״לוד 
על המפה״

2021



סדרת ״לוד 
על המפה״

2021



סדרת ״לוד 
על המפה״

2021



סיור ״לוד 
על המפה״

2021-
31/12
כולם 

!מוזמנים



2022תכניות לשנת 

המשך יזמת אריך מנדלסון•
דיון וקידום שימור מורשת אדריכלות  •

בבאר שבע20-המאה ה
דיון וקידום שימור מורשת אדריכלות  •

בחיפה20-המאה ה
דיון וקידום שימור מורשת אדריכלות  •

בלוד20-המאה ה
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