פרוטוקול פגישת הוועד המנהל
80.3.42
נוכחים :גדעון קורן ,תמר טוכלר ,ניצה סמוק ,עירית עמית כהן
נעדרים :מיכל פירסטון

 .1תקציב :8442
היו"ר גדעון קורן עדכן את חברי הוועד המנהל על סיכום מול מזכ"ל הוועד הישראלי לאונסק"ו מר דניאל בר
אלי ,על פיו בדומה לשנה שעברה תקבל איקומוס סכום של  84,444יורו גם השנה.
 .8עדכון מועמדות לוועד המנהל של איקומוס הבינ"ל:
כזכור ,בפגישת הוועד המנהל שנערכה ב 80.9.42-החליט הוועד המנהל להציע ולתמוך במועמדותו של גדעון
קורן לוועד המנהל של איקומוס הבינ"ל .גדעון קורן עדכן כי המועמדות תוגש למזכירות איקומוס הבינ"ל עד
סוף החודש בצירוף מכתב הגשת מועמדות מאת הוועד המנהל.
 .3היכל התרבות:
חברי הוועד המנהל הממונים על נושא בדיקת מסמכי היכל התרבות תוזכרו בנושא.
 .0תערוכת בתי הבאר:
תמר טוכלר עדכנה על התפתחויות במסגרת תערוכת בתי הבאר בה הייתה שותפה איקומוס :נייר שהוכן
לגופים שונים לפני התערוכה הציג תערוכה העוסקת בעבודות תיעוד של סטודנטים ובהעלאת המודעות לנושא
חלקים אלה של העיר הנעלמים מן הנוף .על פי נייר זה הוצגה ההצעה לוועד המנהל של איקומוס והתקבלה.
בתערוכה עצמה היו דגשים פוליטיים והוצג נרטיב חד צדדי ,כאשר אלה לא הוצגו בזמן התכנון .ישנם חילופי
דברים בנושא בעיתונות.
הוועד המנהל החליט שלא להגיב בנושא.
 .0וועדת ביקורת:
היו"ר גדעון קורן עדכן על פגישה שנערכה בין חברי וועדת הביקורת ,אריה סיון ולאה שמיר שנאן לבינו.
בפגישה העלה היו"ר בפני וועדת הביקורת את הבעיות בהן נתקל הוועד המנהל ביחס ליישום נוהל הנסיעות
ועדכן לגבי מצב גביית דמי החבר .נוהל נסיעות מעודכן בעקבות הפגישה יופץ בין חברי הוועד המנהל.
עד כה עסקה וועדת הביקורת באישור הדו"ח הכספי ונוהל הנסיעות .מקובל בארגונים שוועדת הביקורת בוחנת
לעומק נושא מסוים ומוציאה דו"ח ביקורת נקודתי לוועד המנהל עם ביקורת או המלצות יישומיות.
בפגישה עלו נושאים שונים שניתן לבוחנם :הטיפול החשבונאי ,דמי החבר ,פעילות ונוכחות בפעילות המוצעת
לחברים.
 .6שיתופי פעולה בינ"ל:
פרויקט איקומוס – רמפאר :תמר טוכלר העלתה בפני הוועד המנהל את ההצעה להמשיך השנה עם
א.
פרויקט המתנדבים לצרפת אך שלא לקיים ,לפחות בשנה זו ,את המחנה בעכו .תמר דיווחה כי אנטואן מונפאר,

השותף מארגון רמפאר ,עזב את תפקידו בארגון .כמו כן ,דיון בפגישת הוועד המנהל הקודמת העלה כי מטרות
הפרויקט מושגות הן בפרויקט בצרפת והן בפרויקט בארץ ,כאשר הפרויקט בצרפת מתקיים בעלויות ובהשקעה
קטנה לאין שיעור לעומת הפרויקט בארץ .כן ממשיכים לחשוב על פרויקט משותף בארץ עם ארגון רמפאר
בשנתיים הקרובות .הוועד המנהל הסכים להצעה.
ב.

הצעה לתמיכה בפרויקט משותף שהוגשה ליורומד :תמר טוכלר עדכנה על הצטרפות איקומוס להצעה

לפרויקט משותף המוגשת ע"י ארגון  ARVHAהצרפתי .בשלב זה טרם חתמה איקומוס על מסמכים כלשהם.
 .2וועדות מדעיות:
בעקבות הצעתה של מיכל פירסטון ,הוציאה איקומוס פנייה אל יו"ר הוועדות המדעיות על פיה הם מתבקשים
להעביר שני דברים :א .הצעה להרצאה\ אירוע \ סיור אחד לשנה .האירוע יאורגן ע"י איקומוס מתוך מטרה
להוריד את עומס הארגון מהיו"ר .ב .נושא שנתי סביבו תיפגש ותעבוד כל וועדה מדעית.
האירועים האחרונים שנערכו במסגרת הוועדות המדעיות :פגישת הוועדה למורשת המאה ה 84-ופגישת הוועדה
לארכיטקטורה וורנקולרית היו מקצועיות ומעניינות .בעקבות נוכחות מעטה בחלק מן האירועים ,הוחלט
להפיץ רוב האירועים בתפוצה רחבה.
 .2תכנית אירועים:
 14.0כנס הוועדה לפרשנות ותצוגה בבצלאל ,מאורגן ע"י שמוליק גרואג.
מאי :שי פרקש ,יו"ר הוועדה לציורי קיר ,מעוניין לארגן הרצאה בעקבות נסיעה לארה"ב וביקורו של איש
מקצוע המתמחה בנושא בארץ.
סוף מאי :אבי שקת ,יו"ר הוועדה לדרכי תרבות ,מעוניין לארגן אירוע סביב הרצאתו של אנדרה למייר על דרך
הבשמים.
גיורא סולר ,יו"ר הוועדה לניהול מורשת ארכיאולוגית ,מעוניין לארגן מפגש של הוועדה  +דיון פתוח בנושא:
מורשת עולמית – תכניות ממשק ואזורי חיץ.
הצעה לסיור :חפציבה ,חדרה.
 .9דיווח אירועים:
איקומוס הייתה שותפה לשני כנסים שנחלו הצלחה רבה :כנס על האדריכל ריכרד קאופמן שנערך ע"י הטכניון,
וכנס ת"א מאה פחות שנה אשר נערך ע"י אוניברסיטת בר אילן.
 .14בקשה להחזר נסיעות:
הוחלט לקבל פרטים נוספים ולדון בבקשה בישיבה הבאה.
 .11קבלת חברים חדשים:
א .אושרה חברותם של:
טל ברעם
יוסי ישראלשווילי
קדם לוי
נעה שק

שני ששון
ב .הוחלט שחברים לשעבר המעוניינים לחדש חברותם מאושרים מראש ,ואינם נדרשים להגיש בקשה
מחדש.
 .18שונות:
יוסי קליין ,יו"ר הוועדה למורשת המאה ה 84-מעוניין להשתתף בפגישת הוועדה המחוזית בנושא "מבטחים".
הנושא מתואם עם המועצה לשימור אתרים .אושרה השתתפותו מטעם איקומוס.

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

