ידידינו היקרים
חברי העמותה ,חברי ועדות שימור ,רכזי שימור ברשויות התכנון,
נאמני שימור ,סטודנטים
נפתחה ההרשמה
לתערוכה ולכנס הבינלאומי לשימור מבנים
"ניהול סיכונים בשימור אתרים ומבנים"
יום רביעי ,כ"ב באלול ,תשע"ז  13בספטמבר 2017
הבימה תל אביב
תעריף מוזל לנרשמים עד ה 1 -באוגוסט 2017
(פרטים באתר )www.shimurmiv.co.il
תעריף מוזל לחברינו בהזנת קוד קופוןshimur2017 :
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התערוכה והכנס הבינלאומי ה 3-לשימור מבנים |  | 13.09.2017הבימה תל אביב
שלום רב,
בשעה טובה נפתחת ההרשמה לתערוכת השימור ה 3-ולכנס השימור הבינלאומי לשימור מבנים ואתרים היסטוריים שיתקיים
במסגרתה בתיאטרון הבימה בתל אביב ביום ד'.13.09. 2017 ,
תערוכת השימור השנה תהיה מגוונת ביותר וייקחו בה חלק מציגים ממדינות שונות .יציגו בה :משמרים ,חברות קבלניות המתמחות
בשימור ,מהנדסי שימור ,חברות שיציגו טכנולוגיות למיפוי ומדידה  ,לניקוי ואיטום ,שימור חלונות ודלתות ,אריחים ,
ויטראז'ים טייחים ועוד.
במקביל לתערוכה ייערך כנס מקצועי אשר יתמקד השנה ב"ניהול הסיכונים בשימור מבנים ואתרים היסטוריים"  .מטרת הכנס
להציג דרכי התמודדות מגוונות וניהול הסיכונים העומדים מול אתרי שימור באמצעות הצגת פרויקטים ומקרי מבחן מהארץ ומרחבי
העולם.
את הכנס מפיקה ומובילה המחלקה ליחסים בינלאומיים של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל בליווי ועדת היגוי מקצועית.
בתערוכה ובכנס יציגו וירצו מומחים בכירים מהתחום מהארץ ומהעולם וצפויים להשתתף בהם מעל כאלף איש
איך נרשמים?
•
•
•

אחרי שמשריינים ביומן את התאריך נכנסים לאתר התערוכה והכנס ונרשמים www.shimurmiv.co.il
הכניסה לתערוכה בלבד היא ללא תשלום אך מחייבת הרשמה מוקדמת ואישור ההפקה.
השתתפות בכנס השימור כרוכה בתשלום וכוללת :כניסה לתערוכה ,כניסה למתחם ההרצאות וארוחת צהריים.
שימו לב :המחירים לכנס הינם מסובסדים ,בנוסף קיימת הנחה משמעותית על הרשמה מוקדמת.
במסגרת התערוכה החלטנו להפיק "קיר מומחים" ואינדקס חברות שיחולק למשתתפי התערוכה והכנס במטרה לאפשר לגופים
ולאנשי שאינם יכולים להקים ביתן אך מעוניינים להיחשף במסגרת התערוכה .החשיפה הפרסומית בחוברת ובאינדקס הינה בעלות
סמלית ותכלול לצד מידע על החברות המציגות בתערוכה ,מידע על גופים ואנשי מקצוע בתחום .אנו נפנה בימים הקרובים לאנשים
ולגופים המתאימים .אם ברצונכם לקבל מידע מקדים על הפורמט הפרסומי ועלויות יש לפנות אלינו במייל הרשום.
חברות או אנשי מקצוע המעוניינים להציג בתערוכה יש לפנות אל:

ינון הכהן Conshimur1@gmail.com
מומחים המעוניינים לפרסם מאמרים מקצועיים לפרסום בניוזלטר ובאתר התערוכה יכולים
ליצור קשר עם :ינון הכהןConshimur1@gmail.com :
תמר טוכלרtuchler@shimur.org.il :
מפיק התערוכה
ינון הכהן אייקון כנסים
מפיקת הכנס
תמר טוכלר -סמנכ"לית
מנהלת מחוז תל אביב וקשרי חוץ
מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

מגדלי המים בנוף הציוני
מעוז עזריהו.
מאמר זה מתמקד בטרנספורמציה התפקודית של מגדלי מים שחדלו לשמש במערכת אספקת המים היישובית ,ובהליך טעינתם
מחדש של המבנים הפיזיים בפונקציות של הנצחה ושל נוסטלגיה – וכך במשמעויות סמליות של זיכרון ושל מורשת ציונית .המשך

יריד המזרח  – 1934רוח הזמן ורוח המקום של תקופה ואנשיה
סיגל דוידי.
מתחמי נמל היסטוריים :הערכים ,התמורות התפקודיות וההתחדשות .המשך

משמרי המורשת הבנויה בישראל
מיכאל כהן
כולנו מכירים בכך ,שנכסי המורשת התרבותית שלנו (אתרים ארכיאולוגים ומבנים היסטוריים) הם משאב מתכלה שלא ניתן יהיה
להחליפם כשאלו ייעלמו .תפקידנו כחברה היא לעשות את המרב לשמר ככל הניתן את נכסי המורשת התרבותית למען הדורות
הבאים ובידי אנשי מקצוע מיומנים לכך ,קרי ,משמרי המורשת הבנויה .המשך
התערוכה הבינלאומית לשימור מבנים
יצירת קשר ,ינון הכוהןconshimur1@gmail.com | 050.7877090 :
המידע המפורסם לציבור באמצעות אתר  www.shimurmiv.co.ilהנו באחריות המפרסמים בלבד
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