פרוטוקול פגישת הועד המנהל 00.7.22
נוכחים :גדעון קורן ,תמר טוכלר ,עירית עמית כהן
נעדרים :ניצה סמוק ,מיכל פירסטון
 .1אסיפה כללית:
בהמשך לפגישת הוועד המנהל הקודמת ,נקבע תאריך האסיפה הכללית ליום שישי ה .00.2.22לאור בקשה
לשינוי התאריך ,הוחלט לבדוק אפשרות קיום האסיפה ב.02.2
 .0אסיפה כללית בינ"ל:
על מנת לבחון המועמדים בבחירות אשר ייערכו במסגרת האסיפה הכללית הבינ"ל בקוויבק ,יוזמן גיורא סולר,
גזבר איקומוס הבינ"ל ,לפגישת הוועד המנהל אשר תיערך לאחר הבחירות ולפני האסיפה הכללית הבינ"ל.
 12קולות המצביעים מטעם איקומוס ישראל באסיפה הכללית הבינ"ל יתחלקו כך 2 :קולות ליו"ר 10 ,קולות
אשר יתחלקו בין שאר החברים אשר ייסעו לאסיפה בקוויבק.
על מנת לקדם התמיכה במועמד הישראלי גדעון קורן בבחירות לוועד המנהל הבינ"ל ,החליט הועד המנהל
לבקש מיו"ר הוועדות המדעיות להצטרף למאמץ המשותף.
הוחלט להקציב סכום מקסימלי של  12,222ש"ח לתמיכה בנסיעות חברים לאסיפה הכללית בקוויבק .סכום
התמיכה בנסיעתו של חבר בודד לא יעלה על  0,522ש"ח.
 .3חגיגות העשור להצטרפות ישראל לאמנת המורשת העולמית:
עירית עמית כהן היא נציגת איקומוס לצוות החשיבה לקראת חגיגות העשור להצטרפות ישראל לאמנת
המורשת העולמית .חברי הוועד התבקשו להעביר רעיונות בנושא לעירית עמית כהן.
 .4אמנה לדרכי תרבות:
במסגרת האסיפה הכללית הקרובה תביא הוועדה המדעית הבינ"ל לדרכי תרבות הצעה לאישור טיוטת אמנה
אשר גובשה על ידה .בהמשך לישיבה הקודמת ,הוחלט להזמין את יו"ר הוועדה לדרכי תרבות אבי שקת
לפגישת הוועד המנהל הבאה.
 .5פרויקט איקומוס רמפאר:

תמר טוכלר דיווחה כי נערך מפגש עם כל חברי המשלחת לצרפת ,במסגרתו גם ניתנה השתלמות בשפה
הצרפתית מטעם השגרירות הצרפתית.
השגרירות הצרפתית העבירה סכום של  31,222ש"ח למימון הפרויקט.
כל מתנדב יקבל תמיכה בסך של  $ 152בנסיעתו למחנה השימור בצרפת.
כמו כן דיווחה תמר טוכלר על התקדמות פרויקט ההמשך המשותף לאיקומוס ,הטכניון וארגון רמפאר
הצרפתי :מתוכננת נסיעה בת שבועיים בספטמבר הקרוב של כ 02-סטודנטים מתכנית התואר השני בשימור
בטכניון להשתלמות מקצועית בצרפת .התכנית מורכבת מלימודים וסיורים מקצועיים במרחב פריס בחסות
מרכז השימור הלאומי והשתתפות בסדנת שימור מיוחדת במחנה שימור בשיתוף ארגון רמפאר.
 .2אתר האינטרנט:
רותם וליונל דרמון ,האחראים על אתר האינטרנט ,הציגו את האתר לחברי הוועד המנהל .הושמעו הערות
לתיקון והוטל על נעמי לגבש הטקסטים.

הנני מאשר את הפרוטוקול
.......................................
עו"ד גדעון קורן ,יו"ר איקומוס ישראל

