סיכום ישיבת ועד מנהל
 22בינואר2018 ,
נוכחים :עירית ,יעל ,לאה ,ערן ,רם
אורחים\ועדת ביקורת :טל ,גיורא

 .1אישור הפרוטוקול
הפרוטוקול אושר

 .2סיכום שנה  2017ותכניות ל 2018
 .3חידוד הכללים למתן חסות ולצירוף לוגו של איקומוס לאירועים הקשורים במורשת
תרבותית ונופי תרבות
בעבר השתתפות בכנס – שותפים בארגון הכנס ומשמעות ההשתתפות בועדה המארגנת,
בתכנים ,הרצאה ,נוכחות של חבר איקומוס במושבי הכנס .מוערבות פעילה שממנה נגזרת
נתינת הלוגו.
שאלה לועד המנהל – האם אנחנו רוצים להוסיף פרמטרים להענקת הלוגו?
כרגע לא מעורבים בארגון או בתכנים ועל כן לא ניתן הלוגו.
נציג איקומוס המשתתף בועדת ההיגוי הוא בעל זכות חו"ד על תמיכת העמותה בכנס ובעל
זכות החלטה על ההשתתפות הסופית.
יש מקום לשיקול דעת
נתון להסכמה של הועד המנהל
 .4השתתפות איקומוס בכנס וסדנה בנושא אינוונטר מורשת ארצי במרץ.
כנס ארצי ב 6-במרץ  .הכנס במוזיאון תא
מפגשים עם פורום השימור ברשויות המקומיות
שו"ת ,פאנל של שיחות
תהיה נוכחות של נציג איקומוס בפורום הסגור ובועדת ההיגוי
אישור על תמיכה והעברת הלוגו
טל מילנר הוברמן תייצג אותנו בועדת ההיגוי
 .5ועדות מדעיות – עידוד פעילות-
כיצד נוכל לעודד פעילות? ישנן מספר ועדות פעילות שחלקן נשמר ,אך איננו גדל .אותם
אנשים יוצרים את אותן פעילויות.
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פנייה פרטנית לאנשים בעלי זיקה ועניין
 .6רבעון/חציון עיתון אתרים (שיתוף פעולה בין איקומוס והמועצה לשימור אתרי מורשת
בישראל – כתיבה של טור בנושא אקטואלי)
באופן קבוע בעיתון אתרים יש דף מרכזי שמוקדש לענייני איקומוס .תחום ענייני שאיקומוס
עוסק בו ואמירה יותר רחבה.
הכתבה תעסוק ביחסי ישראל צרפת ורמפאר לבני ארבעים פלוס.
נושא נוסף – צעירים באיקומוס ישראל .כיום כל מי שעוסק בנושאי השימור הוא מבוגר
יחסית .באיקומוס הוחלט לשנות את התפיסה הזו ולהכניס צעירים לאיקומוס הבינלאומי.
להצמיד אותם למנטורים וחניכה מקצועית.
האם מישהו מהועד המנהל ירצה לכתוב על הנושא טור על הנושא?
 .7השלמות לאתר האינטרנט של איקומוס ישראל
 .8שונות
-

תמר עידכנה שזו שנת ישראל צרפת ופרויקט רמפאר נכלל בחלק מציוני שיתופי
הפעולה

-

הרצת פרויקט ארבעים פלוס ברמפאר ,השתתפות בסלון השימור בצרפת בשיתוף
ארגון רמפאר ושגרירות צרפת.

-

הקמת אתר אדריכלות מודרנית ואדריכלות המאה העשרים והאדריכלות שלפני
מלחמת העולם השנייה .רצון להקים פרויקט ואתר משותף עם הגרמנים .לדאוג
שהעברת המידע מפה תעלה לאתר – המידע סביב הבאוהאוס = סביב הכנס ב.2019-

-

יש פגישה עם צבי אלחייני ,דלית אטרקצי ,המועצמה לשימור (עמרי) – מתוך מטרה
להציל את הארכיון שלו.

פרויקט באוהאוס –  – 2019מאה שנה לבאוהאוס – נציג איקומוס ישראל
התנהלות מול אונסקו -
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