סדר יום – ישיבת ועד מנהל
 11לפברואר 9112
נוכחים :ערן מרדכוביץ ,עירית עמית כהן ,גידי קורן ,תמר טוכלר ,מיכל הלוי בר ,קרן מטרני ,רם שואף
אורחים :חומי נוברשטרן ,רחל שוויצר (ועדת ביקורת)

 .1אישור פרוטוקול –
-

טרם נשלח מכתב אודות הפרת זכויות יוצרים לחברי איקומוס ישראל .נשלח לאחר
הישיבה

-

כנס מורשת – הועלתה הסתייגות ממינוי קרן מטרני כנציגת איקומוס ,מכיוון שהיא נציגת ת"א
בכנס .הוחלט להשאיר את קרן כנציגת איקומוס.

 .2תקציב שנתי – מעקב אחר משימות
-

-

עירית פנתה לפנינה אלעל ממשרד החוץ-קשרי חו"ל אקדמיים והתבשרה כי המשרד
תומך בפרויקטים ספציפיים ובחלוקה מול גופים נוספים (כלומר ,לא כתמיכה בלעדית).
מיכל ורם ערכו מיפוי של הקרנות והגופים שיכולים לתמוך בפעילות איקומוס ישראל.
הועלתה שאלה בפני הועד האם לפנות גם לגופים פרטיים או רק לקרנות ציבוריות או
ממשלתיות .כרגע הוחלט לא לפנות לגופים פרטיים.
גידי דיווח כי ישראל מסווגת במדרג גבוה באיקומוס הבינלאומי וכרגע טרם קיבלנו
אישור להפחתת דמי החבר
כמו כן ,נעשתה הכנה לשתפ עם המועצה לשימור אתרי מורשת .יש לקבוע פגישה בין
ערן לבין עמרי שלמון
החלטה:
 יש לבנות הצעת פרויקט בעלת אורייטנציה מחקרית\אקדמית\לטובת הציבור
שאותה נוכל להציע לגופים שונים
 חומי תעביר לנו מסמך\תוכנית פעולה לגיוס משאבים עבור העמותה
 העמותה תפעל מול בנק לאומי על מנת להפחית עלויות בעמלות
 העמותה תבקש לקבל מעמד המאפשר לתרום לה וכך לקבל זיכוי במס בשל כך

 111 .3שנה לבאוהאוס –
לקראת  111שנה לבאוהאוס אנו מנסים לגייס שיתופי פעולה כדי להקים אירוע משמעותי
שחוגג תקופה זו .כרגע אסתי ממוזיאון הבאוהאוס ומיכה לוין תומכים בעניין.
הוחלט כי המועצה לשימור ואיקומוס ישראל יובילו את התהליך וכן לבדוק אפשרות לערוך
אירוע בחיפה .
עירית עמית כהן ותמר טוכלר ירכזו את הנושא מבחינת איקומוס ישראל.
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 .4ועדות איקומוס –
הוחלט לפנות לכלל חברי איקומוס על מנת לאייש מחדש את ראשות הועדות המדעיות וכן
לצרף חברים חדשים לכל ועדה.

 .5אירועי איקומוס –
הוחלט כי המטרה בשנה הקרובה היא לייצר אירועים אטרקטייבים לכלל הציבור כאשר
לחברי איקומוס ישראל תתאפשר השתתפות חינם .המטרה היא להגדיל את מעגלי
ההשפעה והידיעה של איקומוס ישראל ,לגייס חברים חדשים ועוד.

 .6שתפ עם רט"ג –
הועלתה אפשרות לבדוק תשלום עבור חו"ד שאיקומוס ישראל מגישה לגופים חיצוניים.
בשל חשש משאלת האובייקטיביות ,הוחלט לא להמשיך בכיוון זה כרגע.
כותבת הפרוטוקול :הילה
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