ישיבת הוועד המנהל
1122121.22
נוכחים :ועל אלף ,רם שואף ,ערן מורדכוביץ ,ענת ברלוביץ ,עירית עמית כהן.
משקיפים ומוזמנים :ברוך אילון; איה גרינפלד ,טל מילנר הוברמן
נעדרו :תמר טוכלר ,גידי קורן ,נציג המועצה לשימור – חומי נובנשטיין ,נציג ועדת בקורת – שרי
מרק ,גיורא סולר
הערה :ב  10:00 – 10:00התקיים מפגש בוועדה המקצועית לתיעוד ( .)C.I.P.Aנכחו בו יעל אלף,
טל מילנר הוברמן ,עירית עמית כהן וברוך אילון – נציג אגודת שימור מורשת יהדות בוקובינה.
לקראת  10:00הצטרפו חברי הוועד המנהל האחרים שהביעו עמדה גם כן .משום כך מצורפת
התייחסות למפגש זה.
לאגודה אתר  Bukovina Jewish Heritage Sites.האתר דינאמי ,מרכז מידע ומוסיף מידע על
הקיים .הפניה לאיקומוס נעשתה באמצעות יעל אלף כדי לחשוב במשותף כיצד לקדם את
הפעילות בארגון ולהציגו במפגש הראשון של  C.I.P.Aבמסגרת הפעילות השנתית של איקומוס
ישראל.
הוחלט ש C.I.P.Aיקדם פעילות זו ויתמקד בה בשנה הקרובה .עוד הוחלט שהוועדה המקצועית
לתיעוד תקיים מפגש/הרצאה ראשון/ה בגבעת עדה ואליו/ה יוזמנו חברי איקומוס .נקבע תאריך
 1.0.010ותכנית  -במפגש ירצו רם שואף ואמיר פרוינדליך .יעל תדאג לשלוח להילה הזמנה
מסודרת כדי שתפיץ זאת בין חברי איקומוס.
אלה הפרטים ראשונים :המפגש יתקיים בבית הוברמן מילר ,האגס  7גבעת-עדה בשעה 10:00
עוד נקבע


גידי יתרום באמצעות קשריו עם חברי איקומוס



עירית תחפש עזרה באקדמיה



תמר הציעה לפתח פרוייקט דוגמת ביטולה= לסייע בבניית תוכנית עבודה לחשיפה
ושימור מצבות



חשיבה ,כיצד לשלב צעירים בפרויקט תיעוד



חיפוש מומחה מטעמנו לביקור ובחינת שטח



לחשוב על קול קורא לחברי איקומוס ,יוצאי רומניה ,דוברי רומנית כמו מוניקה כהן,
לסיוע

ראו בסוף הפרוטוקול את תגובת נציג בוקובינה.

 .1סיכום פעילות 6112
עירית סיכמה את פעילות חודש דצמבר ( 2010האספה הכללית ,סיור ,שימור בפריפריה ,ניר דוד
וגשר; השתתפות בכנס שאיקומוס נתנה לו את חסותו  ;Art and Archeologyערן הציג את
הרצאת האדריכל פרדריקו בוצ'י  -נושא ההרצאה :תור הזהב של המוזיאולוגיה האיטלקית :
אדריכל פרנקו אלביני  .1000-1077ההרצאה התקיימה במרכז ליבליג והנוכחות הייתה גבוהה.

 .6מהות הארגון והמדיניות לשנה הקרובה.
עירית חזרה והסבירה את מהות איקומוס העולמי ,את תפקיד "המומחים" (חברי הארגון)
והתייחסותם לוועדה לאתרי מורשת עולם ,את פעילות הוועדות המקצועיות וכיצד ההגדרה
ומהות הארגון משפיעות על פעילות הארגון המדינתי.
לאור זאת הוחלט להתמקד בשנת  2017בשני נושאים :המשך הפעילות של איקומוס צעירים (ראו
בהמשך); ועדות מקצועיות – הגברת פעילות לפחות בשתי ועדות – הועדה לערים היסטוריות,
תהיה פניה לגיורא סולר לקדם פעילות בוועדה זו במהלך חודש מרץ .בוועדה לתיעוד .הוחלט גם
לקשור בין שתי המטרות ,בין הוועדות המקצועיות ופעילות הצעירים .נקבע – איה ,טל ויעל
ישתפו פעולה.

 .3תמיכה בכנס גנים היסטוריים בכפר סבא.61.3.6112 ,
נקבע לתמוך ב ( ₪ 1000 – 000הסכום יקבע לאחר בדיקה של עירית מול הילה) .עירית תיידע את
מארגני הכנס ,ירדנה וייזנברג ,מרכזת השימור והמוזיאון הארכיאולוגי בכפר סבא ,וכמקובל –
תציג את התנאים :השתתפות פעילה בתכנים ובסדר היום .הוחלט להציע את עדה סגרה ,חברת
איקומוס ,שתהייה שותף פעיל בהתארגנות ובתכנים .לאחר שתהייה הסכמה ,יועבר לוגו
איקומוס.

 .4תמיכה והשתתפות בסדנה הבינלאומית לתכנון מזואולוגיה ונוף באתרי מורשת עולם -
מקרה בית שערים (לציון הכרזת האתר כאתר מורשת עולם) –
הסדנה בשיתוף הטכניון והפוליטכניקו דה מילנו והקתדרה של אונסק"ו במנטובה לשימור
אדריכלי ותכנון בערי מורשת עולם (ראו נספחים).ערן הציג את הפעילות וחשיבותה .נקבע
שאיקומוס תשתתף במימון של אוטובוס שייועד לחברי איקומוס (ויצטרפו אליו גם הנציגים
מאיטליה ושותפי הקורס האחרים) עבור יום סיור.
הילה תדאג להעברת הלוגו ומידע על איקומוס .כמו כן נציגי איקומוס ישותפו בארגון ,בברכות
בשגרירות איטליה.

 .5סיור מודרך בגני הבאהיים בעכו.
יעל אלף תתאם עם נציגות הבאהיים בישראל  -מועד .הסיור יתקיים במהלך פברואר

 .0איקומוס צעירים
איה סיכמה את הפעילות בתשע"ו וגם הציגה מסקנות:


לא הושגו  2מטרות מרכזיות – חיזוק קשרים בין צעירים המתעניינים בנושאים
שאיקומוס עסוקה לבין חברי איקומוס עצמם הפעילים; חיזוק קשרים בין הצעירים
והאקדמיה



חסרו ניהול ,פרסום יעיל ומעקב של מי שהגיע למפגשים ,נרשם והתעניין .כמו כן חשוב
ביותר לקדם את פעילות איקומוס ברשתות החברתיות .לשם כך נדרש/ת צעיר/ה
(סטודנט/סטודנטית) שיעבוד/תעבוד על פי שעות לצד איה והקבוצה שתעזור לה בקידום
הנושא.



תתקיים פעילות ראשונה בחיפה ,בהדר ,ברחוב מסדה ,באחד הברים  .לאחר שיאותר
מקום ,איה תיצור את הקשר הראשוני עם הבר .בתכנית :נציג איקומוס (עירית או אחר)
יציג את איקומוס ,המאפיינים והפעילות .תהיינה שתי הרצאות .את הפעילות יקדמו –
איה ,טל ,ערן (נציג הוועד המנהל)
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נספח
מכתב תגובה לביקור של ברוך אילון
2016-12-22 19:27 GMT+02:00 <baruch@eylonconsulting.com>:
ערב טוב לכולם,
תודה על הפגישה המעניינת שהיתה לנו היום.
כתובת אתר הפרויקט שלנו היא/http://www.eylonconsulting.com/bukovina :
בצד ימין למעלה תמצאו קישור ל .View Bukovina Information -יש שם קישורים מעניינים ,כולל
לתוכנית הפרויקט וכו'.

אשמח להיפגש שוב כדי לתאם ת"ע משותפת ,עם דגש למקורות מימון.

לפגישה הבאה אביא גם את שרה סווירי – מנהלת פרויקט הפילוט ואת דניאל כץ – ,Ambassador for
 Romania, the Ukraine and R. of Moldovaמכותבים למייל.

להתראות ,ברוך



