פרוטוקול ישיבת ועד מנהל 41.41.41
נוכחים :גידי קורן – יו"ר ,טל איל ,תמר טוכלר
מוזמנים :הילה
 .4אישור פרוטוקול
אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת ללא הערות.
 .2אסיפה כללית
הוחלט כי האסיפה הכללית של איקומוס ישראל תיערך ב 41.44.41-במוזיאון הרצל לילנבלום בתל
אביב .ההתכנסות תתחיל בשעה  40:11ויתאפשר סיור מודרך במוזיאון למעוניינים בכך .כמו כן
יוקרן סרט קצר על המוזיאון .האסיפה אמורה להסתיים בשעה .43:91
 .9טיוטת עקרונות HUL
הנושא לא נדון בישיבה .קובץ מס כם של ההערות נשלח לשמואל גרואג על מנת שיכין נוסח סופי
של ההערות.
 .1צוות עקרונות שימור
הנושא לא נדון בישיבה.
מאחר וחברי הועד הודיעו ליו"ר כי לא הספיקו לעבור על המסמך ,הנושא נדחה לישיבה הבאה.
 .5נוהל ניטור
הנושא לא נדון בישיבה.
מאחר וחברי הועד הודיעו ליו"ר כי לא הספיקו לעבור על המסמך ,הנושא נדחה לישיבה הבאה.
 .0מאגר תיקי תיעוד
טל איל עידכנה כי פגשה את יעל פורמן מרשות העתיקות בנוגע למאגר המידע וכן נדון שיתוף
פעולה עם המרכז הבינלאומי לשימור בעכו שנתמך על ידי הועד הישראלי לאונסק"ו.
הוחלט כי:
א .טל איל כי תיפגש עם ליונל דרמון ,איש התמיכה הטכנית של אתר איקומוס ישראל על מנת
לקבוע את אופיו של האתר (אחסון או אינדקס של תיקי התיעוד) ,מיקומו ברשת (על האתר
של איקומוס או באתר נפרד) וניהולו.
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ב .טל תפנה לגופים ומוסדות אקדמיים בעלי זיקה לנושא כדי לבדוק אפשרות לשיתוף פעולה
וכן בדיקת נכונות של גופים שונים להעמיד לרשותנו את אינפורמציה ותקציבים בהתאם.
ג.

טל תציג בישיבה הבאה הערכת עלויות ומשמעויות תקציביות להקמת האתר הנ"ל.

 .7פרויקט רמפאר – נסיעתה של גב' תמר טוכלר לצרפת
במסגרת כנס השימור הממלכתי בצרפת שיתקיים בלובר בפריס ב 0לנובמבר  2141הוזמנה תמר על
מנת להציג את פרויקט רמפאר.
חלק מהביקור יוקדש לקידום גיוס משאבים ותיאומים עם רמפאר וגופים נוספים לצורך קידום מחנה
רמאפר בארץ בקיץ  2144וכן המשך שליחת צעירים ישראלים למחנות רמפאר בצרפת.
מטרת הפרויקט הוא חיזוק הזיקה של משתתפיו לאיקומוס ישראל.
תמר תבדוק אם ניתן בהמשך במחיר שנגבה מהמשתתפים בפרויקט לכלול גם דמי החבר של
המשתתפים בעמותה לתקופה של שלוש שנים.
מטרת הנסיעה לצרפת היא פגישה עם גופים נוספים לבדיקה של שיתופי פעולה אפשריים בעתיד.
כמו כן תיערך בדיקה של פרויקט שימור המתאים לבני חמישים פלוס הפועל בצרפת.
תמר הציגה תקציב מוצע לנסיעה ,הנסיעה אושרה.
פרויקט רמפאר של קיץ  2141ערך מפגש סיכום עם  25משתתפים.
 .8תערוכת מגדלי המים
תמר עידכנה כי כרגע מתקייים שיתוף פעולה בפרויקט מצד המועצה לשימור אתרי מורשת ובצלאל.
אתר האינטרנט של התחרות תורגם לאנגלית וב 24-לאוקטובר יוגשו העבודות האחרונות .ועדת
השיפוט תתכנס ב 27-לאוקטובר.
תקציב הפרויקט הוצג לפני הועד המנהל .לאור עמדות החברים בהתכתבות שקדמה לישיבה
הוחלט שלא להגדיל את תקציב הפרויקט.

הנני מאשר את הפרוטוקול הנ"ל
_________________________
עו"ד גדעון קורן ,יו"ר איקומוס ישראל
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