סדר יום – ישיבת ועד מנהל
 3לאפריל  05:11תל אביב
 .1אישור פרוטוקול
הפרוטוקול אושר .צויינה לחיוב הפעילות בתחומי התרבות והחינוך .סוכם כי היקף הפעילות
בתחומים אלו חייב להתרחב.
 .2תקציב
איקומוס אישרה תמיכה ב 2-3אירועים בסכום של  0111-0511שח לכל אירוע .הסכום יכסה
השתתפות בארגון ,פרסום ,שיוון ותוכן.
 .3איקומוס צעירים -
תעשה בדיקת שטח בנצרת על ידי רם שואף ובליפתא על ידי עירית .כמו כו יעשה קישור
עם אנשי אקדמיה רלוונטים .ייבדק גם אפשרות לסיור נוסף בשרונה על ידי הועדה למורשת
צבאית (חיפה)
 .4דיווח על מפגש הועד המנהל  -איקומוס הבינלאומי בפריז והיערכות לאסיפה הכללית
בהודו 00-05 ,בדצמבר (גידי) –
א .הוחלט להציע לאיה להיות נציג איקומוס ישראל בועדה הבינלאומית לקידום צעירים
ב .אישור פרויקט חונכות בנושא מורשת עולם -כחלק מתהליך ההערכה של אתרי מורשת
עולם ,יתבקשו המתנדבים לאמץ איש מקצוע צעיר ולחנוך אותו בתהליך ההערכה.
ג.

איך מאתרים את הצעירים? עד עכשיו אותרו צעירים ע"י גופים שנותנים תקציב לעניין
וכך הייתה להם השפעה על זהות המשתתפים .הפתרון שהוצע הוא ימי עיון להכשיר
מועמדים ועבודה במסגרת הועדות המדעיות המקומיות.

ד .באסיפה הכללית בהודו יועלו תיקונים לתקנו שעל ישראל להתכונן אליהם .כמו כן,
יהיה שינוי בתקנון שיאפשר הארכת כהונת סגני היו"ר לתפקיד ממשיך .גידי ציין כי
יש חשיבות לנוכחות איקומו ס ישראל בועד הבינלאומי .קשר עם איקומוס הבינלאומי
וכן ההשפעה על המדיניות כלפי ישראל .קל יותר להתחבר כשבאים ממדינה מכהנת.
על הועד לחשוב אם יש מישהו ראוי שיחליף את מקומו של גידי מתוך איקומוס ישראל.

 .5התמחות מארה"ב – אירוח מתמחים מארה"ב ושאלת איתור מתמחה מישראל לארה"ב
(ערן) רטג מייעדת אותה לפרויקט בקיסריה-
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ערן דיווח כי המתמחה תגיע ביוני .אולי ניתן יהיה לארגן מפגש איקומוס צעירים סביבה?
כמו כן ,האם איקומוס תתמוך באירוח שלה.
התקבלה החלטה כי איקומוס תתמוך בסכום של  0111שח.

 .6פעילות להמשך השנה
-

כנס הבהאיים (יעל אלף)

-

אירוח מריו סנטה – סדנאות תיעוד
.

 .7פעילות קבוצת העבודה בפירנצה בנושא שימור ושימוש באתרי פולחן וקבורה-
אישרו הקמת ועדה מדעית בנושא .הפעילות שלנו בנושא זה צריכה להתרכז בנציגות בתוך
הועדה עלינו להחליט מי מאיתנו הולך לייצג את ישראל בועדה המדעית.
בדיקה של ערן – האם מדובר באותו צוות ואותה ועדה או ועדות מקבילות
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