סדר יום – ישיבת הועד המנהל
 71לספטמבר
נוכחים :עירית ,גידי ,יעל ,גיא ,תמר
אורחים :חומי ,הילה

 .7אישור פרוטוקול ישיבה קודמת –
הפרוטוקול אושר ויועבר שוב במייל
 .2האסיפה הכללית של איקומוס הבינלאומי – פירנצה 2102
הנוסעים שייצגו את איקומוס ישראל באסיפה הכללית ובעלי זכות הצבעה :עירית עמית
כהן ,גידי קורן ,מייק טרנר ,גיורא סולר.
נוסעים נוספים :איה גרינפלד ,מיכל פירסטון ,הורסיו שוורץ (?)
א .לנוכחים נודע כי ארגון האסיפה הכללית על ידי האיטלקים מעט בעייתית .חלק
מהמאמרים התקבלו ונדחו .הרצאות הומרו בשליחת פוסטרים להצגה וחלק מהנוסעים
לא קיבלו אישור על הנסיעה .כמו כן עלות הנסיעה הגבוהה ודמי הרישום הורידו את
כמות המשתתפים האפשריים.
החלטה :תעשה פנייה רשמית מטעם איקומוס ישראל לבדיקת הנושא וסיוע למשתתפים
הישראלים מול ההתנהלות הבירוקרטית של איקומוס הבינלאומי.
ב .קבלת  draft resolutionsלקראת האסיפה הכללית
איקומוס ישראל התבקשה לשלוח הצעות לסדר היום של האסיפה .כמו כן התבקש
הועד המנהל לקבוע קווי מתאר להתמודד עם החלטות פוליטיות שיעלו בישיבה.
יש לציין כי באסיפה הכללית האחרונה הועלו לסדר היום נושאים כחופש הגישה
באתרים קדושים (ירושלים) וכן נושא השטחים הפתוחים ונופי תרבות (השפעת גדר
ההפרדה על החקלאות) .בזכות עבודה נכונה ,נושאים אלו לא הגיעו להצבעה.
החלטה :חלוקת המשימות ונושאי השיחה בין נציגי הועד הישראלי באסיפה הכללית יוחלטו במעמד
האסיפה.
יש להכין לאסיפה הכללית הבינלאומית:


הסדרת דמי החבר מול הגזברות הבינלאומית



הכנסת טפסי פרוקסי (יפוי כוח) למצביעים באסיפה על ידי חברי העמותה



דו"ח שנתי לשנת 3172

 .3האסיפה הכללית של איקומוס ישראל
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טיוטת המאזן הוצגה לפני חברי הועד המנהל.
החלטה :טיוטת המאזן אושרה על ידי חברי הועד והיא תוצג לאישור חברי העמותה ביום האסיפה
הכללית
תאריך האסיפה הכללית נקבע ל 31-לנובמבר .תמר טוכלר תבדוק אפשרות לערוך את האסיפה
בקפה לורנס וכן להקדים לאירוע סיור בנווה צדק.
כמו כן תיבדק האפשרות להזמין את הדס שדר להרצאה על שימור השיכון.
 .2נוהל נסיעות
לאור ההתפתחויות האחרונות והרצון לק רב מומחים צעירים לאיקומוס ישראל כחלק
מתוכנית אסטרטגית לשנה הקרובה הוחלט כי:
א .מומחה צעיר יוגדר סטודנט או צעיר שסיים את לימודיו עד גיל .23
ב .לצעירים תוצג אפשרות החל מינואר  3173לכרטיס חבר מקומי בסכום של  ₪ 31או כרטיס
חבר בינלאומי בסכום של ₪ 731
ג.

תבחן האפשרות להציע סדרת הרצאות ו"נטוורקינג" למומחים צעירים ובעלי עניין בתחום
השימור על ידי מומחי איקומוס (לדוגמא :הכנת תיקי תיעוד)

ד .תמר טוכלר לקחה על עצמה לרכז את הפרויקט תחת אחריותה.
ה .פרויקט רמפאר צרפת ופרויקט רמפאר מלטה
רמפאר  -מלטה
השנה תמכה איקומוס י שראל בשיתוף המחלקה לקשרי חוץ של המועצה לשימור בנסיעת
צעירים לפרויקט שימור במלטה .לנסיעה יצאו חמישה סטודנטים  +המדריכה חן בן ארי.
איקומוס מימנה את כרטיס הטיסה  +ביטוח נסיעות של המדריכה.
לאור הצלחת הפרויקט שכלל חלוקה בין שעות עבודה מעשיות ושעות העשרה ,נעשית
בחינה להעתיק את הקונספט גם לפרויקטים אחרים.
רמפאר – צרפת
שיתוף הפעולה עם שגרירות צרפת בנושא פרויקט רמפאר צרפת הוא יוצא דופן הן מבחינת
אורכו והן מבחינת היקף התמיכה הכספי שהעניקה השגרירות לאורך השנים.
לאור בקשת השגריר להציג השנה פרויקט פיתוח לקראת השנים הבאות טסו ליונל ורותם
דרמון למספר מחנות בצרפת וערכו סיור בין המחנות .המטרה היא לבחון הקמת מודל
כלכלי אשר ממן את עצמו ואת אנשי הסגל.
ו.

חילופי תפקידים בוועדה הישראלית למורשת עולמית
הועד עודכן כי אלי שרטן החליף את אריה רחמימוב בתפקיד יו"ר

ז.

תוכנית פעילות טנטטיבית לשנת תשע"ה
אירועים המתוכננים לשנה הקרובה:
-

כנס שימור ( 3אוקטובר) – עירית
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-

סיור גדעון סולימני בסילוואן (נובמבר)

-

סיור בשרונה המשומרת לקראת חנוכה (דצמבר) – תמר

-

דיון וסיור ברשימה הטנטטיבית – מייק

ח .הגדלת חברי איקומוס בעלי הכשרה ארכיאולוגית
לקראת עריכת קורס מבוא לשימור לארכיאולוגים ברשות העתיקות הוחלט כי נציג איקומוס
יבוא להציג את הארגון.
ט .שונות
לדיון בישיבה הבאה יעלו הנושאים:
-

הקמת\חידוש אתר אינטרנט

-

הוצאת ניוזלטר חודשי

-

מדיות חברתיות
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