פרוטוקול פגישת הוועד המנהל 80.9.61
נוכחים :גדעון קורן ,תמר טוכלר ,עירית עמית כהן ,מיכל פירסטון
נעדרים :ניצה סמוק
מוזמנים :רענן כסלו ,חומי נובנשטרן ,גיורא סולר
לקראת האסיפה הכללית בקוויבק:
גיורא סולר הוזמן להשתתף ולייעץ בדיון לקראת הבחירות לוועד המנהל הבינ"ל והצעות ההחלטה השונות
העומדות להצבעה במסגרת האסיפה הכללית בקוויבק.
 .8בחירות לוועד המנהל הבינ"ל :הצגת המועמדים:
הוועד המנהל דן וברשימת המועמדים העומדים לבחירה באסיפה הכללית בקוויבק ובעמדתה של איקומוס
ישראל :המועמדים לתפקיד נשיא ,מזכ"ל ,גזבר ,סגני נשיא וחברי הוועד המנהל.
 .2דיון בטיוטת אמנת דרכי תרבות ואמנת פרשנות ותצוגה:
הועד המנהל דן בהצעות ההחלטה לאישור האמנות הבאות כטקסטים רשמיים המחייבים את עבודת הוועדות
המדעיות :האמנה לדרכי תרבות ,האמנה לפרשנות ותצוגה והחליט לתמוך באישורן באסיפה הכללית.
 .3הצעת החלטה :הקמת וועדה מדעית חדשה:
( הוועד דן בהצעה להקמת וועדה מדעית חדשה בנושא אתרים שאינם נמצאים בתחומי השלטון של תרבותם
המקורית – ההצעה נדחתה).
 .4הזמנת הוועדה המייעצת הבינ"ל לישראל:
הוחלט לנסות ולהזמין את הוועדה המייעצת של איקומוס לערוך את פגישתה השנתית בישראל בעוד שנתיים.
הוועד דן בהצעה לעריכת האסיפה הכללית הבינ"ל הבאה באירן.
תכנון פעילות:
 .5רשות העתיקות :יוזמת תכנית לימודים:
רשות העתיקות העבירה לאיקומוס ישראל הצעה לתכנית לימודים לכ 26 -סטודנטים אשר יילמדו לימודי
שימור מורשת .רשות העתיקות מעוניינת שאיקומוס תהיה מעורבת בהכשרה ובגיוס הסטודנטים.
מיכל פירסטון הציעה לבדוק רעיון חילופי סטודנטים בין תכנית זו ותכנית המתמחים של איקומוס ארה"ב.
הועד המנהל תומך בתכנית .יו"ר איקומוס גדעון קורן יערוך פגישת עבודה בנושא עם רענן כסלו ,ראש תחום
שימור ברשות העתיקות.
הודגש פעם נוספת כי כל קשר עם ארגוני איקומוס ברחבי העולם ייערך אך ורק דרך איקומוס ישראל.

 .0סיכום פרויקט איקומוס רמפאר:
בהמשך להחלטה קודמת לפיה יסוכם השנה פרויקט רמפאר בהוצאת חוברת במקום אירוע מסכם ,הציגו תמר
טוכלר ורתם דרמון לוועד המנהל את פורמט החוברת המתוכנן.
העלויות להפקת החוברת אושרו במסגרת תקציס הפרויקט :תקציב של  82,666ש"ח משגרירות צרפת אשר
ייספק הדפסה של  566-8666עותקים.
הסעיפים :סיורים ופעילות ,קבלת חברים חדשים – נדחו לישיבת הוועד ההבאה.
הודעה:
חבר איקומוס ישראל ויו"ר הראשון שלה ,אברהם בירן ,נפטר במהלך חודש ספטמבר .הוחלט לערוך יום עיון
לזכרו.

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

