סדר יום – ישיבת ועד מנהל
 7במאי 8102
נוכחים :עירית עמית-כהן ,גידי קורן ,רם שואף ,ערן מרדכוביץ
אורחים :טל מילנר

 .0אישור פרוטוקול מרץ 8102
הפרוטוקול אושר לאחר תיקונים שתמר ביקשה.

 .8קידום פעילות איקומוס צעירים  +הפעילות עם אסף –מציג גידי קורן
(ראו מסמך מצורף – הצהרת כוונות)
המטרה :יצירת מעגל של חוקרים צעירים באיקומוס ישראל שיהוו את הדור הבא ולהעניק להם חניכה
וליווי מקצועי שילוו אותם בדרכם המקצועית.
היעדים לשנה הקרובה:
-

הרחבת השורות מבחינת החברים המתאימים לקטגוריה

-

גיבוש צוות עבודה בהובלת אסף בן חיים וליווי על ידי חבר הועד המנהל

-

החלת תוכנית הפעולה תנסה לייצר שני צירים שמשלימים את שני היעדים האלה
שאלות פתוחות שהועלו לפני הועד המנהל:


איך לגייס את הצעירים?



מה נותנים להם? מה הערך המוסף?



איך נעזרים בפעילויות נוספות בהן שותפים צעירים ,כמו המסע למורשת בין אתר לטירה

 .3דיון בבקשות הצטרפות של מומחים צעירים (בחינה מחודשת של התנאים
שנקבעו על ידי החברים ,אבל אינם מתאימים למומחים צעירים בתחילת דרכם)
נדרש שינוי במדיניות לאור בקשת צעירים להצטרף ,למרות שהם חסרי הכשרה או עם רקע בשימור.
ישנם צעירים שרוצים להצטרף לאיקומוס ולהיות חלק מעולם השימור (למשל סטודנטים בבצלאל
שלומדים עיצוב עירוני ולומדים שימור בתואר השני ,סטודנטים לתיכנון עירוני וכו) .אלו לא הגדרות של
"מומחה" באיקומוס אלא מועמדים שנחשפים לנושא השימור תוך כדי לימודים עיונים שבהם השימור
אינו תואר מרכזי.
החלטה –
יש לייצר קטגוריה של"חברות מקומית" -שתעוגן בתקנון בצורה מסודרת .זוהי חברות מוזלת והגדרתה
מקומית והיא המקנה השתתפות פעילה בפעילויות איקומוס ישראל.

ת.ד 45736 .תל אביב 83456
טלפקס05-7566485 :

P.O.Box 23594 Tel Aviv 61234 Israel
Telefax: 972-3-5344863
icomos@bezeqint.net

כרגע לא ניתן יהיה להנפיק כרטיס איקומוס בינלאומי לחברים אלה כי כרגע אין קטגוריה המתאימה
למצב זה באיקומוס הבינלאומי.
"החברות המקומית" היא חברות לשנה בלבד ולאחר שנה תיבחן שוב חברותו של המצטרף ויוחלט אם
תאושר לו חברות מלאה ברמה הבינלאומית.

 .4ועדות מדעיות – סקירת מפגשים שנערכו ויערכו בחודשים הקרובים:
הועד המנהל קיבל החלטה שיש לחזק פעילויות של ועדות קיימות וחזקות ולא להשקיע אנרגיה בועדות
קטנות חסרות חברים או שבהן יש מעט חברים ושאינן פעילות .על מנת לדאוג שוועדות אלו ימשיכו
לפעול ולהתקדם יש לוודא שרכזי התחומים יצרו פעילויות לרווחת כלל החברים בשנת הפעילות הקרובה.
לאור הגידול במספר החברים הפעילים בועדות השונות ועל מנת לאפשר ניהול תקין ובהתאם
לתקנון איקומוס ולנוהל הבחירות שאושר ב( 8112-מצורף לפרוטוקול זה) – הוחלט לערוך בחירות
לראשות הועדה בקרב המצטרפים והמצטרפות החדשים לקראת הבחירות הכלליות באוקטובר.

הודעה בנושא תצא לחברי הועדה לנופי תרבות ,הועדה לערים היסטוריות  ,הועדה לכלכלת השימור
והועדה לתיעוד שבהם חברים יותר מחמישה חברים.

א .הועדה לדרכי תרבות – דרך הבשמים – דיווח רם שואף
הועדה עסקה בגילוי הקטע מתוך דרך הבשמים שהתגלה במהלך סיור מומחים מפטרה ועובדה .עצם
העובדה שאיקומוס הובילה את האירוע ויזמה אותו ,נתנה לנו נראות בתחום השימור ,הובילה
למצטרפים חדשים וניתנה אפשרות לחשוף את פעילות איקומוס בפני חברים חדשים.
הועד המנהל מחזק את ידיו של אבי שקת ומקווה לאירועים נוספים בסגנון דומה.

ב .הועדה לנופי תרבות – מפגש ותוכנית פעילות – עירית עמית כהן –
בחודשים האחרונים ישנה התעניינות רבה בפעילות הועדה ,נוספו מצטרפים חדשים ונראה כי
הועדה הופכת להיות גדולה ומובילה בתחומה .נקבעו מספר סיורים טנטטיבית שיאושרו בשבועות
הקרובים.

ג .הועדה לכלכלה של השימור – מפגש  31במאי –
טרם נקבעו סדרי הרצאות עדכון ייצא במייל ,באתר ובפייסבוק

 .5דיווח כנס  -HCH -ערן מרדכוביץ
הכנס התגבש ויצא לפועל ונכללה בו גם תמיכת איקומוס .זה היה כנס מכובד מבחינת הנואמים,שנמשך
 4ימים ,אבל סבל ממיעוט משתתפים וחשיפה מועטה.
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מסקנותינו מההשתתפות בכנס :נדרשת השתתפות בתכנים ,נציגות חבר איקומוס בועדת ההיגוי וכן
השתתפות פעילה בכנס עצמו מטעם חבר איקומוס.
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