
 המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
 4.9.2020בחירות  - מוסדות העמותה בחירות קורות חיים של המועמדים ל

 
 אביבי איתן

 .משרד הבינוי, דירקטור בחברות. גמלאי –כלכלן, מנהל חברות, קצין תקציבים 
 

 אביבי מוטקה
, מלא תפקידים ציבוריים במסגרת המועצה האזורית, מפעלים אזוריים, החברה הכללית. כיום חבר קיבוץ יטבתה

 כגמלאי עובד ביחסי ציבור של פונדק יטבתה.
וכן למד לימודים  סיים קורס לימודי שימור במכללת גליל מערבי, ביוזמת המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

 גאוגרפיים, שיווק במכללת רופין. 
 

 אוריאור 
 .מועצה לשימור אתרי מורשת בישראלבחבר בחבר הנאמנים הוועד המנהל ויו"ר 

אלוף פיקוד צפון )מיל(, שמש בתפקידי מנכ"ל קרן קימת לישראל, יו"ר התעשייה האווירית, יו"ר רשות הטבע והגנים, 
 בעל תואר ב.א. מאוניברסיטת תל אביב. חבר כנסת ,סגן שר הביטחון.

 
 אור ברכה

אדריכלית, התמחות בשימור, בעלת משרד לתכנון אדריכלי ולבניין ערים, שמשה כיועצת שימור ללשכת התכנון, הוועדה 
המחוזית מחוז צפון, ויועצת אדריכלית ללשכת התכנון, הוועדה המחוזית מחוז ירושלים. חברה בוועדת התכנון במועצה 

 איקומוס ישראל. מרצה בפורומים שונים בנושאי שימור.לשימור אתרי מורשת בישראל, וכן בוועדת נופי תרבות ב
 

 אלון דב 
חבר ב חבר. , יועץ שימור לעיריות לוד, ראשון לציון, זכרון יעקבאדריכל העוסק בשימור מבנים ואתרים היסטוריים

 בהתאחדות יו"ר וועדת שימור . מורשת בישראל וועדת תכנון  ויו"ר ועדת מרכז במועצה לשימור אתריבהנאמנים, 
 האדריכלים. 

 
 אלירן גילה 

בוגרת מנהל עסקים בעלת . מורשת בישראל חברה בחבר הנאמנים ובוועדה הפרלמנטרית של המועצה לשימור אתרי
במכללה  מורשת בישראל על ידי מועצה לשימור אתריהמאורגן . בוגרת קורס נאמני שימור תעודת דירקטור, מגשרת

פעילה בתחום  .תל אביב של המועצה לשימור אתריםהשימור הציבורית מחוז  האקדמית גליל מערבי. חברה בוועדת 
 ן יוצאי מרכז אירופה.ורגייובל הירקון. חברה בנשיאות א-הסביבה ומובילת קיימות בנחל פרדסים

 
 ארקין ישראל 

שמש כממונה על  .מורשת בישראל במועצה לשימור אתריחבר בוועד המנהל, בחבר הנאמנים  ויו"ר ועדת הכספים 
 .. בעל תואר שני מאוניברסיטת קורנליועץ כלכלי עצמאי ,במספרהתקציבים במשרד האוצר, יו"ר הנהלות כלכליות 

 
 בירן אורי

 אתר השחזור בראש פינה, ויו"ר ועדת הביקורת של העמותה לשחזור ראש פינה.בפעיל 
 ישראל, באוניברסיטת חיפה.דוקטורנט בחוג ללימודי 

 בעבר מלא תפקיד בכיר במערכת הביטחון.
 

 בן ארי אירית
נוסף ב .היי טק מובילותת חברת הנהלה בחברו השכלה וניסיון אירגוניים, משפטיים ועסקיים.עו"ד, גמלאית. בעלת 

ייעוץ ש בחבר "אמדוקוס",ועיריית הרצליה, חברת ג'ון ברייס מערכות בע"מ, סמנכ"ל משאבי אנ די מנכ"ל יקפכיהנה בת
 משפטי וכן דירקטורית במגזר הציבורי והפרטי.

 
 בן טובים שמואל 
במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. בחבר הנאמנים, יו"ר ועדת פיתוח וחבר בוועדת הכספים , חבר בוועד המנהל

מלטה. -לשכת מסחר ישראל מנהל חברת השקעות, יו"ר עמותה המקדמת טכנולוגיות מתקדמות במגזר הפיננסי, יו"ר
האיחוד האירופי, חבר הנאמנים של -חבר הנהלת המכון הישראלי לערים חכמות, הנהלת לשכת המסחר ישראל

תעשייה היועץ שר המסחר, בעבר  המכללה האקדמית צפת, יו"ר הוועדה הבינלאומית של איגוד הדירקטורים בישראל.
 בעל תואר שני.ראש המועצה המקומית כפר שמריהו. תיירות, קונסול כלכלי בארה"ב, עוזר מנכ"ל בנק לאומי, הו
 

 גדרון נתן
עד וחבר הו. מורשת בישראל בוועדה הפרלמנטרית, ובוועדת המחירים  של המועצה לשימור אתרי חבר הנאמנים,בחבר 

יו"ר הוועדה המרכזית  גיוס אמצעים שלה. והתקשוב ויו"ר ועדתעמותה להנצחת חללי חיל הקשר ב, בהתנדבות המנהל
 לתקינת אלקטרוניקה במכון התקנים הישראלי.

 תפקידי ניהול בכירים בתחום ההנדסה, -מוסמך הטכניון בהנדסת חשמל. בעבר מילא תפקידי ניהול: מוטורולה ישראל
 שיווק, שירות וניהול כללי בארץ ובחו"ל. 

 



 גולדנברג תמר
מלאה מספר תפקידים  .פעילות עסקית אזרחיתהמתמחה במשרד עורכי דין  2004עורכת דין ודירקטורית. משנת 

יועצת משפטית בנק הפועלים, "משכן". חברות בדירקטורים. פעילות כחברת הנהלה "אמות השקעות בע"מ", 
 התנדבותית ענפה.

 וועדת כספים במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. חברת חבר הנאמנים
 

 גונצ'רובסקי יעקב
 חבר בוועדת התכנון של המועצה לשימור אתרים.

 בניהול ויישוב סכסוכים. M.A מוסמך למדעים בהנדסה בנאית מהטכניון, בעל תואר 
 יועץ בנושא התחדשות עירונית.

 בנושאי תכנון ובנייה, יחסי עבודה. בעל ניסיון במערכות יחסים עם השלטון המקומי, התמחות
יפו, וכן כסגן -ניהל את חברת הבנייה רוטשטיין חברה לבנייה ונכסים בע"מ, שמש כיו"ר ארגון קבלני העיר תל אביב

 נשיא התאחדות הקבלנים.
עמותת פעילות התנדבותית, בעבר, נציג ציבור מטעם המעסיקים בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו,  מנכ"ל של 

 נמ"ג עמותה לחולי ניוון מקולרי גילי, כיום מגשר במרכז לגישור בקהילה ברמת השרון.
 

 גור משה 
 .מורשת בישראל של המועצה לשימור אתריויו"ר ועדת סיורי שימור  בחבר הנאמנים  ,בוועד המנהלחבר 

המגבית הישראלית  –כמנכ"ל קרן היסוד כיהן כסגן מנהל משרד הקליטה במחוז ירושלים והדרום, וכן כהן בעבר 
 המאוחדת. 

 בעל תואר בוגר בגיאוגרפיה והיסטוריה של המזרח התיכון.
 

 גורדון גיל
מחוז  הציבורית שימור הבוועדת מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ותכנון של ההבחבר הנאמנים, בוועדת חבר 

 ירושלים.
, יועץ פרויקטים של תכנון עירוני והשבחת מקרקעין, יועץ לשימור היסטוריעוסק בניהול בעל משרד עצמאי,  אדריכל,

  השימור בצוות תב"ע מתחם שנלר בירושלים, הכנת תיקי תיעוד בפרויקטים לשימור.
 בעל תואר דוקטור בהיסטוריה, פרסם מאמרים אקדמיים בנושא שימור והיסטוריה.

 
 גטרוייר עודד

אתרי מורשת בישראל, עד לפרישתו. בעבר שמש כסמנכ"ל ארגון ומש"א  וכן ניהל את סיורי השימור במועצה לשימור 
 שימש בתפקידים בכירים בהסתדרות הכללית ובין היתר כיהן כמזכיר הראשי הארצי של הנוער העובד.

 
 הייטנר שאולה

ברת החברה, לימדה ב"שנקר" ביחידה להנדסת שנה בחברת יבמ ישראל ובתפקידה אחרון היתה דו 12עבדה במשך 
משמשת כיו"ר ועדת הנגישות לאינטרנט במכון התקנים, מנהלת בהתנדבות את פרויקט "פיקיוויקי", מבצעת  . תכנה

 בהתנדבות דיגיטציה של הארכיון ההיסטורי של קריית אונו.
 

 הלל שלמה 
יו"ר עולמי של  הכנסת לשעבר, שר בממשלות ישראל,יו"ר אתרי מורשת בישראל. חבר כנסת ו נשיא המועצה לשימור

 .ממקימי מכון איילון ברחובות 'בפעיל במוסד לעלייה  קרן היסוד.
 

 ורדי יוסי
 הנדסאי תעשייה וניהול. שמש בתפקיד ראש המועצה האזורית עמק הירדן, בין תפקידיו היה יו"ר

מזכיר קיבוץ דגניה א', עוזר שר הביטחון להתיישבות בממשלות אהוד ברק, אריק שרון.  ,העמותה לשחזור חצר כנרת
 .כיום גמלאי

 
 חכים שמואל 

 מועצה לשימור  אתרי  מורשת בישראל.בוועדת הסיורים של ה  ,בחבר הנאמניםחבר 
ההנדסה בעיריית תל אביב  קידום פרויקטים והשבחת נכסים. שמש כאדריכל מינהל ,אדריכל, עוסק בתכנון עירוני

חבר בוועדות מקצועיות  ,, כיהן כמהנדס העיר אשקלוןוהעלה את נושא שימור האתרים ההיסטוריים בעיר תל אביב
 . שונות

 
 כהן מוניקה

 מנהלת מחלקת שימור אתרים לשעבר בעיריית פתח תקוה, שמשה כסגנית ראש עיריית פתח תקוה.
 

 כהן מיכאל )מיקי(
קהילתי בקעה  ת מנהלהיה חבר בהנהל. מורשת בישראל ובחבר הנאמנים של המועצה לשימור אתרי בוועד המנהלחבר 

שותף ומנהל חברת  , מנהל דסק ישראל בקרן ירושלים,מונה על טקסים ואירועים בעיריית ירושליםמשמש כבירושלים, 
 תיירות נכנסת.

 



 לירם תמר
פעילה  של מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.  מורת דרך. הפיתוח, ובוועדת בוועדת הסיוריםחברה בחבר הנאמנים, 

 להשארת שדה התעופה בהרצליה והנחלת מורשתו, פעילה לשימור חורשת הנ"מ  בהרצליה ומבני התחמושת .

 

 מייטליס חיים
ור . חבר בגופים וארגונים שונים. שימש כמנהל מדמורשת בישראל חבר הנאמנים של המועצה לשימור אתריבחבר 

 היסטוריה ושימור מורשת פתח תקוה בעיריית פתח תקוה.
 ומרצה בתחומי תולדות ההתיישבות בארץ ישראל בעת החדשה. מורה דרך

 , התמחות בתולדות ההתיישבות בעת החדשה, היסטוריה צבאית של ארץ ישראל.אוניברסיטת בר אילןבעל תואר מ
 

 מעין עליזה
ם הביקורת והניהול. כמו כן כיהנה בבית הדין לעבודה בתל אביב, והמדינה בתחבעבר מנהלת אגף בכיר במשרד מבקר 

 כנציגת ציבור במשפטים ובגישורים מטעמו.
 

  מרקוס יגאל 
מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. שמש כניצב במשטרת ישראל בינהם ראש אגף החקירות, בחבר הנאמנים בחבר 

 ומפקד מחוז תל אביב. בעל  תואר ב.א.
 

 נוקד אורית
 .מורשת בישראל המועצה לשימור אתריחבר הנאמנים של  הוועד המנהל חברתיו"ר המשביר המרכזי. עורכת דין. 

שרת החקלאות ופיתוח הכפר, סגנית שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, סגנית שר פיתוח הנגב והגליל, כהנה כבעבר, 
רות, יועצת אסטרטגית,  היועצת המשפטית של התנועה בתפקידי דירקטורית במספר חב הכמו  כן שמש חברת כנסת.

 הקיבוצית.
 

 סטניצקי דורון
  יו"ר ועדות ביקורת/חבר בוועדות ביקורת בחברות ציבוריות.עצמאי,  עסקי יועץ

 יו"ר ועדת הביקורת במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.
 

 ספורטה ירון
רואה חשבון, משפטן, מבקר פנים מוסמך. שותף מנהל במשרד רו"ח המטפל בחברות פרטיות, משרדי ממשלה, רשויות 

 רשם העמותות –מקומיות וגופים ציבוריים. משמש כמבקר וחשב מלווה למשרד המשפטים 
 

 עבאסי מוסטפא
 פרופ'  להיסטוריה של המזרח התיכון. מרצה במכללה האקדמית  תל חי.

 והיסטוריון של ארץ ישראל והמזרח התיכון, פרסם מחקרים ומאמרים בנושא.חוקר 
 .מורשת בישראל יו"ר ועדת מיעוטים במועצה לשימור אתרי

 
 כהן עירית -עמית

כנית )בית ספר( לתארים מתקדמים "תכנון, שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות", ופרופ' באוניברסיטת בר אילן, ראש ת
 בעברית ובאנגלית.פרסמה מחקרים וספרים 

שנים עורכת ראשית של "אתרים  6-יו"ר וועדת חינוך. מזה כ -עילה במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, בעברפ
 בוועד המנהל ובחבר הנאמנים של המועצה לשימור אתרים. המגאזין", חברה

באונסק"ו ובאיקומוס תרבות וייצגה את ישראל בנושאים שונים בוועדה למורשת  כיהנה כיו"ר איקומוס ישראל
 וכן חברה בוועדות ממשלתיות וציבוריות. העולמי.

 
 פלג יחזקאל

ביחידה לעובדי הוראה באוניברסיטה הפתוחה. בין תפקידיו בעבר: מנהל המכללה האקדמית תל אקדמי יועץ  גמלאי.
בוועדת . פעיל בהתנדבות: , מנהל כפר הנוער ויצ"ו בנהללבאוניברסיטת תל אביבאנשי חינוך חי, מנהל המרכז לפיתוח 

הביקורת של המכללה האקדמית בתל חי, בוועד המנהל של המרכז להעצמת האזרח, בוועד המנהל של הקהילה ליהדות 
 .בעל תואר מ.א מת השרון.ימתקדמת ברש

 
 פלד שדה אפרת

תוכניות הדרכה, שיווק בניית  ,יוזמה ובניית ענף תיירות המבוסס על אתר מורשת – מנהלת תיירות בקיבוץ כפר מסריק
, שמשה כרכזת הדרכה ומדריכה בגלריות לאמנות במכלל אורנים, מוזיאון ישראל וילפריד, בקיבוץ הזורע .ופרסום

לתערוכות במכללת אורנים ובמוזיאון הכט באוניברסיטת חיפה. אוצרת אורחת עוזרת אוצרת  .במוזיאון הפתוח בתפן
 בגלריה במרכז ההנצחה בקרית טבעון.

 
 דמן אביפל

בית ידים ציבוריים רבים במסגרת קיבוץ מלא תפק חבר בחבר הנאמנים, בוועדת הסיורים של המועצה לשימור אתרים.
 בוגר קורס נאמני שימור במכללת גליל מערבי, פעיל בוועדה הציבורית מחוז דרום.. בו מתגוררקמה 

 



 צור שמואל 
שמש כאפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי  2002- 1994בין השנים , שופט שלום ורשם בית המשפט העליוןשופט בדימוס. 

 , שופט בית הדין הארצי לעבודה.במשרד המשפטים
הוק לבחינת מעמד  -חבר בוועד המנהל, וחבר הנאמנים של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ויו"ר ועדת אד

 המועצה לשימור אתרים.
 

 קורן דן
 לשימור אתרים.חבר בחבר הנאמנים של המועצה 

נשיא מכון גלובס ללימודים עסקיים בינלאומיים, נשיא וחוקר מרצה באוניברסיטה. פעיל בתחומי האקדמיה, , פרופסור
ראשי עמותת בית יהודי בסרביה, דירקטור במספר חברות, יועץ לחברות בארץ ובעולם בנושאי סחר ושיווק, חבר הוועד 

 פרסם מחקרים וספרים בנושאי מדיניות ופוליטיקה גונים שוניםהמנהל מרכז רבין לחקר ישראל, פעיל באר
 16-כיהן כחבר כנסת בכנסת ה

 
 קלע אורי

מהנדס חקלאי ואזרחי, הקים וניהל פרוייקטים רבים בתחום החקלאות, מבנים ציבוריים, הקמת מפעלים, מערכות 
 .2שורק מים, דלק, התפלה, גז טבעי ועוד. בימים אלה משתלב בהקמת מתקן התפלה 

 מתנדב בחברה להגנת הטבע ובמועצה לשימור אתרים.
 

  רוגוב יצחק 
, בוועדת בחבר הנאמניםחבר בוועד המנהל, אתרי מורשת בישראל. "ידיד השימור" חבר לכל החיים במועצה לשימור 

 .מייעץ בגיוס משאבים לנושא השימור. אתרים כספים של המועצה לשימור
 

 רון ציפי
החברה להגנת הטבע בירושלים, מנהלת מחוז ירושלים במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, בעבר מנהלת סניף 

ועדת השימור מנהלת המדרשה הציונית, מנכ"לית תנועת "סובלנות". פעילות ציבורית והתנדבותית: חברה בו
 הסטטוטורית בירושלים.

הסביבה, מגן השר לאיכות הסביבה, אות קבלה מספר פרסים על פעילותה בתחום הסביבה, פרס יו"ר הכנסת לאיכות 
 הוקרה מטעם מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

 בעלת תואר ראשון במשפטים, גיאוגרפיה, מורת דרך מוסמכת, קורס דירקטורים, קורס גישור.
 

 ריקוביץ אליהו
בעל תואר בהנדסה. בעל ידע וניסיון בניהול חברות פרטיות וחברות ציבוריות, ניהול ופיתוח פרויקטים, ארגון מחדש 

 כדירקטור במספר חברות.וחברות בארץ ובחו"ל, בשמש בתפקידי ניהול בכירים והובלת שינויים של חברות. 
 

 שובל פנחס
התמחות במערכות מידע ניהולי, הנהלת בעל ניסיון בניהול מערכות מידע וניהול פרויקטים בתחום עיבוד נתונים, 

 עד לפרישתו שמש בתפקיד סמנכ"ל בכיר בשע"ם. E.R.Pחשבונות ומערכות 
לים בעל תואר שני בשימור המורשת הבלתי כתובה אוניברסיטת חיפה, במסגרת לימודיו עבר התמחות במשרד אדריכ

 ובחברת "כחל".
  

 שומר פיני
 .מנכ"ל מכון אבשלום לידיעת הארץ

, וכיו"ר אגף ארגון מנכ"ל קרן פנסיה חדשה "אחדות" ,לעובדים בענפי החקלאות פנסיהקרן בעבר שימש כמנכ"ל 
 פעילות ציבורית ענפה.מרחבים והמרכז לתרבות וחינוך בהסתדרות הכללית החדשה. 

 .ולימודים לקראת תואר דוקטור באוניברסיטת חיפה ציבורי והיסטוריה של עם ישראל בעל תואר שני במינהל
 חבר בחבר הנאמנים של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

 
 שלגי אילן

מורשת  חבר הנאמנים ויו"ר הוועדה הפרלמנטרית ופורום הרצל במועצה לשימור אתרי ,עורך דין. חבר הוועד המנהל
  .בישראל

המדע, והשר לאיכות הסביבה, ח"כ ויו"ר וועדת החינוך והתרבות של הכנסת. בין פעילותיו, ייזום חוק בנימין  בעבר, שר
 , מיוזמי החוק להצלת בית פרומין בירושלים.זאב הרצל וציון "יום הרצל השנתי

 
 שמיר גדעון

כרת בתיה, חבר במספר . מנכ"ל החברה לפיתוח מזמורשת בישראל חבר בחבר הנאמנים של המועצה לשימור אתרי
מנכ"ל רשות הנמלים והרכבות, מנכ"ל החברה לפיתוח מזרח ירושלים, כיהן כעבר דירקטורים לחברות ממשלתיות. ב

 מנכ"ל משרד הקליטה, מנהל פרויקטים מיוחדים.
 דלפט, הולנד, קורס גישור "להב". -בוגר אוניברסיטת תל אביב, קורס ניהול נמלים

 
 
 



 ששון אבי
 יו"ר ועדת השימור הציבורית מחוז דרום. 

בעל תואר דוקטור ללימודי ארץ ישראל, מרצה בחוג ללימודי ארץ ישראל, המכללה האקדמית אשקלון, הקרן לחקר 
 מישור החוף.

מילא מספר תפקידים ציבוריים בתחום מורשת ושימור: יועץ למורשת ההתיישבות הציונית, תוכנית תמ"ר, משרד ראש 
 בר בוועדות שימור מונציפליות .הממשלה: ח

 בעבר חבר בוועדת ההיגוי להקמת מוזיאון אשקלון, עמית במרכז אינגבורג רנרט לחקר ירושלים,
 חבר בוועדת ההיגוי של "ארץ מורשת" חברת המתנסים.

 פרסם ספרים ומאמרים בתחום העיסוק, כמו כן הכין תיקי תיעוד לפרויקטים לשימור.
 

 תבור עודד
 במשך שנים עבד במשרד הביטחון.מורה דרך. 

 בעל תואר שני בהיסטוריה של המזרח התיכון.
 
 
 

 

 


