סדר יום – ישיבת ועד מנהל
 31לספטמבר 8138
נוכחים :עירית ,גידי ,ערן ,רם ,לאה ,תמר
אורחת :חומי

 .3אישור פרוטוקול
אושר.
 .8קביעת מועד לאסיפה הכללית+בחירות
התאריך שנקבע הוא ב 8-לנובמבר ,טרם נקבע מיקום.
הועלו הצעות  -מוזיאון הפלמח (חומי) ,בית רוטשילד (הילה) אכסניית עמנואל
ביפו.
 .1דיווח תקציב מאונסקו
בעקבות מאמצים אישיים רבים ,התקבל ממשרד החינוך תקציב זהה לשנים
הקודמות . .התקציב מוסבר לאור הבהרות של איקומוס ישראל ,שהעמותה בארץ
תתמקד בפעילות חינוך ותרבות ,ערנות לגבי מצבם של האתרים בישראל שזכו
למעמד מורשת עולם ,הסברה ופעילות של הוועדות המדעיות בארץ ובחול בנושא
המורשת התרבותית .במשרד החינוך ,טרם נקבעה מדיניות לשנה הבאה.
הוחלט לפעול ולהעביר משוב קבוע לדלית אטרצ'קי על פעילויות איקומוס,
הסדנאות והמפגשים שאנו עורכים.
 .4איקומוס צעירים
בעקבות מפגש עבודה בין גידי ואסף בן חיים ,נקבעה תוכנית פעילות שתקודם על
ידי גידי ואסף .במפגש בין אסף ותמר טוכלר ,עלתה השאלה – איך ניתן לתרום
לגיוס הצעירים ולשמר את הקשר איתם? עלו מספר הצעות:
לייצר פרסום על פעילות הצעירים שיופץ בפתיחת שנת הלימודים האקדמית
במוסדות האקדמיים
הקמת מערך ייעוץ מקצועי
הליך גיוס יותר אפקטיבי
בדיקת אפשרות לשיתוף פעולה מקצותעי בין צעירים ישראליים לקולגות בחו"ל
(מלגות ,חילופי סטודנטים,תוכניות חונכות וכו)

ת.ד 45736 .תל אביב 83456
טלפקס35-7566485 :

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

לאור מגוריו הזמניים של אסף בחו"ל ,הוחלט לגייס נציג מקומי נוסף שיסייע לו
ברמה המקומית.

 .5תיקון בתקנון (דיון) – מעמד החבר הצעיר
עירית ציינה שבעקבות המפגש של איקומוס אירופה התברר שלכל מדינה החברה
באיקומוס יש החלטה עצמאית בנושא כרטיסי חבר לצעירים .ישנן מדינות
שנותנות כרטיס "על תנאי" ,אחרות  -כרטיס מוזל או כרטיס חבר רגיל.
בעקבות התעניינות של צעירים ,שנמצאים בתחילת דרכם המקצועית ,להצטרף
לאיקומוס ישראל
הוחלט:
עירית תעביר תוכנית פעולה לגבי חברים צעירים (מה רמת ההכשרה הנדרשת
מהם וכו') .הטיוטה תועבר בין חברי הוועד המנהל .הנושא יסוכם ויעלה להחלטה
בהצבעת אימייל של חברי הועד המנהל .לאחר מכן יוצע כשינוי מחייב בתקנון
שיאושר באסיפה הכללית.
 .6נסיעת חברים למפגש איקומוס הבינלאומי בארגנטינה
ככלל ,כשמתקיימת אסיפה כללית והאסיפה מלווה בכנס מדעי כללי ונציג איקומוס ישראל
נוסע ומרצה בכנס ,אנו ממנים חלק מהנסיעה .זו לא תמיכה אוטומטית אלא החלטה
שמתקבלת הד הוק .הנציג  -זכאי להשתתפות של איקומוס ישראל בגובה של עד 411
דולר.
רכז או יו"ר וועדה מדעית או נציג שנשלח במקומם ושמשתתף באחד מהמפגשים
המדעיים המתקיימים באסיפה הכללית –יהיה זכאי להשתתפות של איקומוס ישראל
בגובה של עד  411דולר .כל זאת ,בהנחה שאינו ממומן על ידי מקום אחר.
שלושה נציגי איקומוס הגישו בקשה לתמיכה בנסיעה לארגנטינה .במידה ויתקבלו לכנס,
איקומוס תתמוך בהם בגובה של עד  411דולר.
כמו כן איקומוס תממן את נסיעתם של יו"ר איקומוס ישראל הקיימת (עירית) של יו"ר
הועדה המשפטית הבינלאומית ומי שממשיך לרכז את נושא איקומוס צעירים (עו"ד גדעון
קורן) ,ובמידה ויבחר יו"ר איקומוס חדש בבחירות בנובמבר – תמומן גם את נסיעתו.
 .7מגידו-
הוחלט לבדוק מול גיא קב-ונקי אפשרות להתערב או להביע עמדה בנושא מגידו .גיא,
מתוקף העובדה שהוא עמד בראש וועדת הניטור בוועד הישראלי למורשת עולם וגם נבחר
לעמוד בראש הוועד לפני שנתיים יוכל לייעץ בנושא.
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בעקבות המלצתו של גידי הוחלט להתייעץ גם עם ד"ר אטרקצי בעניין זה לפני נקיטת
פעולה בנושא ולבדוק אפשרות להצטרף לחוות דעת בעניין זה (כשתוגש) על ידי רשות
העתיקות.
בנוסף יש לערוך בדיקה מול גופי שימור נוספים (רטג) אם מתוכננת פנייה בנושא.
 .8ועדה /תחום מורשת בלתי מוחשית
ערן מורדכוביץ והילה דיווחו על כינוס של וועדה חדשה ,הוועדה למורשת לא מוחשית.
הוועדה תתכנס בשבוע הבא במגדל שלום .יצאה הזמנה חוזרת.
 .9נסיעת חברים כחלק מפעילות הועדות המדעיות
עדי סלע וינר נוסעת לגרליץ כנציגת הוועדה לדרכים היסטוריות ,במקום יו"ר הוועדה ,אבי
שוקת .אושרה תמיכה בנסיעתה במשותף עם משרד החוץ.
 .31השתתפות בארגון בקורס שימור מעשי למתכננים
תמר טוכלר דיווחה על תוכנית לערוך קורס שימור מעשי למתכננים .האם איקומוס תרצה
להצטרף? הקורס נועד לחשוף מתכננים לעבודות השימור המעשיות .ועדת ההיגוי וחלק
מהמרצים הם חברי איקומוס.
הוחלט כי בקורס תוצג פעילות איקומוס וחברי הארגונים שמארגנים את הקורס יזכו
להנחה.
 .33שונות
גיורא סולר שאל אם יש מקום לועדה מדעית בנושאי דת ,בעקבות חברות בועדה מדעית
בינלאומית.
החלטה :יש להציג תוכנית פעולה שתאושר על ידי הועד המנהל.
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