פרוטוקול ועד מנהל  21ליולי 1122
נוכחים :עירית ,גידי ,תמר ,לאה ,יעל ,גיא (טלפונית)
אורחים :איה גרינפלד ,נילי שחורי

 .1אישור פרוטוקול
הפרוטוקול אושר

 .2צעירים באיקומוס – איה גרינפלד
הוקמה "ועדת צעירים" שכוללת בתוכה את איה ,יאיר ורון ,הנרי פרוינד ,לילי יודבסקי
ונבנתה תוכנית עבודה לשנה הקרובה.
ההחלטות שהתקבלו:
 .2פתיחת מסלול של "שוחרי איקומוס" אשר אינה דורשת דמי חבר ומאפשרת לקבל
חברים צעירים ללא ניסיון וידע המעוניינים בכלי השימור.
 .1מסלול של "תומכי שימור" – סטודנטים וצעירים שהם בעלי זיקה לנושא השימור.
פרסום שני המסלולים יעשה ברשתות החברתיות.
כמו כן הוחלט על סדרת הרצאות פתיחה ("ליל שימורים" ו"מדע על הבר") -זו סדרת
הרצאות שתעניק למשתתפים מידע על איקומוס ישראל ואפשרויות להצטרף לעמותה.
רעיונות להרצאות
 מורשת במחלוקת (יאיר ורון) ארכיב ו-ויזואליות במורשת הבנויה (לילי יודבסקי) מבנים טרומיים בשימור עתידי (הנרי פרוינד) שימור זה כל הסיפורבמקביל יש לשקול:
 שילוב אקדמי ופנייה לאוניברסיטאות ומכללות כדי לשתף מרצים מהתחום ולהעניקהדרכה מלווה.
 תוכנית חונכות בין צעירים לבוגרים (אולי לשת"פ את רט"ג ורשות העתיקות) הצטרפות לגופים נוספים שעורכים סיורים בעיר סיוע במחקריםהסתייגויות שהעלו חברי הועד:
 .2המשאבים שלנו מוגבלים .יש לשים דגש על קהל מקצועי צעיר
 .1אפשר להסתייע בגימלאים חברי איקומוס
 .3הפעלת הרשתות החברתיות – יש לכלול זאת בתוך פעילות איקומוס ולא כתקציב נוסף
 .4הקמת פיילוט ראשוני בתל אביב המרוכז סביב הסטודנטים.
לסיכום:
איה תעביר את החומרים הנדרשים והועד יעיר הערות לקראת תוכנית עבודה לאחר החגים ועם
פתיחת השנה האקדמית.

 .3עדכון ישיבת הבירו ( )BIROבבון\\ הועדה למורשת עולמית – גידי
קורן
מטרות הישיבה:
א .עתודה מקצועית בתחום השימור .חמשת האוניברסיטאות הקימו מסלול מיוחד לתואר
שני שבו יוכשרו הסטודנטים לליווי תהליך הערכה למורשת עולמית.
החלטה:
לבדוק אפשרות לשלוח סטודנטים ישראלים שלנו למלגות במסלולים אלו.
ב .נפתח דיון בתקנון הבינלאומי ואומצו שינויים שאיקומוס ישראל צריכה להוסיף לתקנון.
ג .אימוץ ועדות לאומיות חלשות על ידי ועדות לאומיות חזקות
ד .התארגנות לקראת הבחירות בועדה המייעצת הקרובה (אוקטובר  – 1122יפן)
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 .4ועדה למורשת עולמית
חברי הועד עודכנו כי אלי שטרן עוזב את ראשות הועדה וייתכן כי העבודה מול הועדה
תתעכב.
כל הנושאים שבטיפול מול הועדה (בדיקת הרשימה הטנטטיבית ,ניטור ,הסדנא בדגניה)
דורשים תקציב והם כרגע מוקפאים.

 .5פרויקט רמפאר – מחנות הקיץ  +מחנה  - +04תמר טוכלר

מחנות ה +41-ייסעו השנה באפריל ובספטמבר .כמות הנוסעים צפויה להיות  21אנשים
אשר ישתלמו בתחומים שונים.

משלחת מקבלי ההחלטות בבלגיה והולנד – תמר טוכלר

ביוני השנה נסעה משלחת של מקבלי החלטות שהובלה על ידי נציגי איקומוס ערן
מרדכביץ וענת ברלוביץ .בין  12המשתתפים היו גם שני סגני עיר (ירושלים ותל אביב),
מחזיקי תיק השימור ,אדריכלי שימור ועוד .המשלחת התארחה אצל שגריר בלגיה ודנה
בהתחדשות עירונית.
חשיבות הפרויקט היא לעורר דיון ,שיח ומודעות לנושא.
החלטה:
א .סיכום נסיעת מקבלי ההחלטות תופץ בועד המנהל.
ב .יימסר להם מידע במייל על איקומוס ישראל
יעדים עתידים:
גרמניה (טמפלרים) ,ברזיל ,איטליה.

 .6התייחסות ועדת מורשת ורט"ג לתיק ההיתכנות של בתי הכנסת
בגליל – יעל אלף
תיק המועמדות של בתי הכנסת בגליל נמצאת כעת בעבודה משותפת עם פרופסור ישראל
לוין .לתיק יש ערך אוניברסאלי וכדי להמשיך את התהליך יש צורך בכנסים וסדנאות על
מנת ליצור דיון בנושא .התהליך עצמו הוא הזדמנות לשתף פעולה בין הגורמים השונים
העוסקים בנושא זה כדי לקדם את תיק המועמדות.

 .7מילון מונחי אבן – יעל אלף
הוחלט כי יועבר טאמפלט דו לשוני של מילון מונחי אבן.

 .8שונות

עירית עידכנה כי תקציב  1122עדיין מתעכב ,אך הנושא בטיפול מול הועדה למורשת
עולמית.
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