סדר יום – ישיבת ועד מנהל
 66במרץ 6108
נוכחים :עירית ,גידי ,ערן ,תמר ,רם ,לאה ,יעל
ועדת ביקורת :טל

 .0הרמת כוסית לחג
 .6ועדות מדעיות ,מינוי אחראי מקרב חברי הוועד המנהל לעזרה
 .aקידום פעילות
 .bהוועדה לדרכי תרבות; הועדה לנופי תרבות
 .cהוועדה לתיעוד ,דיגיטציה
 .dהוועדה ליישובים היסטוריים ,ערים וכפרים
.3

אירוח משלחת ארט-דקו
תמר טוכלר דיווחה על הגעתה של משלחת בנושא שימור ארט-דקו .התארחו בישראל
 63נציגים ,רובם מארהב ,קובה ואנגליה והם ערכו סיורים בין ערים גדולות בישראל
אשר בהן יש בנייה ואדריכלות בהשראת הארט דקו.
המשלחת הביעה את רצונה לערוך כנס בינלאומי ב .6161-6163מבחינת איקומוס זו
אפשרות להפעיל את הועדה למורת שהמאה העשרים (שכרגע אינה פעילה) ולקדם
את נושא השימור.
בנוסף סוכם שנציגי איקומוס ישראל שיגיעו לניו יורק יוכלו לקבל סיור בתחום הארט
דקו בעיר ,דרך נציגי המשלחת.

.4
רמפאר מסע בין אתר לטירה \\ צעירים
הועד המנהל מבקש לעודד צעירים להשתלב באיקומוס ישראל דרך מחנה רמפאר
ומחפש דרכים נוספות להגביר את שיתוף הפעולה בנושא .הועלו רעיונות לשנות את
שיטת התגמול (להשתלב בעבודת השימור דרך איקומוס ורק אז לנסוע למחנות
בצרפת) ועוד.
בעקבות מחקרים וקבוצות פעילות ברמה הבינלאומית ,הוחלט על הדרך הפעולה
הבאה:
לערב את הצעירים בהקמת תוכנית פעילות ולבדוק מה מתאים להם מבחינת
זמינות ויכולות
הקמת קבוצה עבודה שתנוהל על ידי אסף בן חיים ותכלול צעירים נוספים מבין
החברים במטרה לגבש תכנית להגברת פעילות הצעירים על ידי הצעירים עצמם,
בדומה למהלכים באיקומוס הבינלאומי ובתיאום מולם .גידי קורן ירכז העבודה מול
אסף מוטעם הועד המנהלאירוח משתתפי רמפאר לאחר החזרה מצרפת; תיאום עם אסף
בן חיים ,גידי קורן ,תמר טוכלר ובדיקה כיצד לעזור להם להשתלב בארגון.
 .5יעל אלף – פעילות – כנס אינוונטר-
יעל אלף דיווחה על הצלחת הסדנא ורצון הגופים המשתתפים לייצר בסיס קבוע לשיתוף
פעולה .ייצא סיכום מסודר של פעילות הסדנא לקראת סיכום האירוע מול פינסקי ופרויקט
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העצמת המורשת (התומכים העיקריים של הכנס) שתהיה ב 63-למאי .יוכן מסמך הצהרות
מוסכם לכל הגופים לגבי הצעדים האופרטייבים להמשך המהלך .כמו כן תצא טיוטא
לאישור ותגובות מטעם חברי הועד המנהל.

.6
טל הוברמן  -מדיניות השימור –
טל מילנר הוברמן ביקשה לדון במדינות איקומוס לגבי מדיניות השימור בישראל
ובעיקר כיצד עלינו לפעול עקב הפרידה הצפויה מאונסקו .גידי הסביר עד כמה ממון
איקומוס לא תלוי ביחסי ישראל אונסקו .הוחלט כי הועד המנהל ידון בנושא בפגישתו
הבאה לאחר תחקיר ומחשבות עצמאיות של כל אחד מחברי הועד.
 .7שונות
א .כנס הבאוהאוס – 9102
לקראת מאה שנים לתנועת הבאוהאוס יתקיים אירוע משותף בין ברלין לת"א .הכנס
ייערך בנובמבר-אוקטובר  6109ואנחנו חושבים להשתלב בתערוכת השימור סביב נושא
זה.
חגיגות מאה השנים מקשרות בין מספר גופים שונים :בית ליבלין (שרון גולן) ,עיריית
ת"א (ירמי הופמן) ,מרכז הבאוהאוס בדיזינגוף ( 77מיכה גרוס) ,מוזאון הבאוהאוס
(אסתי כהן) המועצה לשימור ואיקומוס ישראל שפועלים כגוף אחד מול הנציגות
בברלין.
הוחלט לבדוק אם ניתן יהיה לגייס תקציבים לעניין וההשתלבות בתערוכת השימור.
לאה שמיר וערן מרדכוביץ הם נציגי הועד המנהל לקידום הפרויקט.
ב .בקשת חברות שאול דולברג – נדחתה
ג.

סיורים -התקבלה הצעה לסיור בקיבוץ משמר העמק-בית השומרייה על ידי רות
ליברטי שלו( .תעשה פנייה על ידי הילה)

ד .הובלת ועדות מדעיות – הבהרת התהליך והחלטה:
-

לאחר בחירת הועד המנהל מתקיימות בחירות לראשי ועדות – בועדות שיש בהם מעל 5

-

במידה ואין יו"ר בפועל רשאי הועד המנהל למנות יו"ר

-

במידה ולועדה יש יו"ר לא פעיל – הועד המנהל יגבש עמדה אם להחליף או להשאיר.

-

יש לתזכר את יו"ר הועדות הפעילות להעביר מידע וכנסים מאירועים שנעשו בעבר.

-
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