ישיבת ועד מנהל
11.2.22
משתתפים :ערן מרדכוביץ ,עירית עמית כהן ,גידי קורן ,רם שואף ,קרן מטרני ,מיכל הלוי-בר
בשל נסיבות חריגות ,כונס הועד המנהל כחודש לפני ישיבת הועד שתוכננה על מנת לעסוק בנושאים דחופים
שלהלן:

 .1זכויות יוצרים
א .הוחלט לפנות במכתב תודה לחברת פלאש  09ולהודות על ההבנה בנושא
ב .להוציא מכתב לכלל חברי איקומוס בנוגע לזכויות יוצרים של תמונות
ג .הקפדה על מתן קרדיט לכל תמונה שעולה לאתר איקומוס ישראל
ד .הורדת כל מצגות סיכום שנה\מצגות מקצועיות באתר
 .2כנס מורשת
קרן מטרני מונתה לנציגת איקומוס ישראל בכנס מורשת
 .3המסרה
א .נעשתה פנייה ללאה שמיר-שנאן שתהא הנציגה שלנו בועדה בנושא המסרה
ב .קרן מטרני תבדוק מול ליאורה אפשרות של הצטרפות לאיקומוס ישראל
 .4דרכי מימון אלטרנטיביות לאיקומוס ישראל 2910
לאור המצב התקציבי עם הועדה למורשת עולם\אונסקו ,התכנס הועד המנהל ב 22-לינואר בתל אביב ,על
מנת לגבש דרכים חדשות למימון איקומוס ישראל
.
גידי קורן הציג את מקורות המימון הנוכחיים של איקומוס ישראל (משרד החינוך\אונסקו ישראל+דמי
חבר).

בין האפשרויות שהועלו:
.1
.2
.3
.4
.5

פנייה מחודשת לדלית אטרקצ'י – הצגת המצב הנוכחי ,פעילות איקומוס ישראל בשנים
האחרונות ותרומתה לתחום השימור בארץ
המועצה לשימור אתרי מורשת – בדיקת אפשרות לתמיכה קבועה וגדולה כחלק מהמועצה
לשימור אתרי מורשת
בדיקת אפשרות להגדיל את דמי החבר :צמצום תמיכות ופעילויות איקומוס בתשלום
גביית תשלום על פעילויות חברי איקומוס ישראל כמומחים ,יועצים בתחום השימור וכמרצים
בתחום.
פנייה לאיקומוס הבינלאומי – לשנות קטגוריה .כרגע אנחנו בקטגוריה הכי בכירה ,של מדינות
"שאינן במצוקה" .לבקש לשנות את הקטגוריה של ישראל לדמי חבר מופחתים לאור המצוקה
התקציבית בשילוב עם תרומת ישראל לאורך השנים לפעילות איקומוס הבינלאומית .פנייה לקרן
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חיצונית – בעייתי ,כי מדובר בתמיכה חד פעמית לפרויקט ולא לטווח ארוך .יש למפות גופים
פילנתרופיים וקרנות
 .6פנייה לרט"ג ובדיקת אפשרות מימון
 .7פנייה למשרד החוץ – למימון כנסים ופעילויות
 .5זכויות חתימה בחשבונות איקומוס ישראל
הועד המנהל אישר לערן מרדכוביץ זכויות חתימה בחשבונות איקומוס ישראל
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