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2022השנתיתהכלליתהאסיפה

ר"יו,מרדכוביץערן, 2202ת בשנהעמותהפעילות1.

ביקורתועדתהתייחסות2.

2021לשנתכספידוחאישור3.

ביקורתועדתבחירת4.

העמותהח"רוט"שכאישרור5.

אורחהרצאת
עריםמתכנן-וולףרן

ותרבותכלכלה ,באסטרטגיהעוסק
פיתוחוכיווניאסטרטגיות :מורשתשמורות



שנתיתסקירה 2022

2022שנת

2022תאילנד-ל"הבינהכלליתהאסיפה

עולםמורשתאתרידעתחוות, עולםמורשת, ואונסק

המדעיותהוועדותפעילות

'א46סעיף

2023בינלאומיתפעילותעידוד

מרדכוביץערן' ראדישראלאיקומוסר"יו

Presenter Notes
Presentation Notes
תיקנתי לפי הסדר



2022
בעמותהוחבריםחברות165כ"סה

השניםלאורךחבריםמספרי

80
100

98 101
97 130

144
156

2020-2021חבריםמספריהשוואת

12
21

14
1

117

165

Presenter Notes
Presentation Notes
תוקן



2022

המדעיותהוועדותפעילות



עיוןוערביהרצאות

הרצאותארבעשללסדרהפותחתהרצאה23.5
איקומוסשלהצעיריםפורוםביוזמת! המפהעלטבריה

,פדןאורי, יענקלביץאסתי, סולרדרור, אמיריאבנר: םמרצי
סטפנסקייוסי, יעבאסמוסטפא, מרדכוביץערן, פלגאן-שלי

הרצאותשתישללסדרהפותחתהרצאה6.10

–פלורנטיןמערב
המלאכהשלוהאקולוגיההמלאכהתיב

סלעעדי ,רונןגלעד, פדןאורי, פקריעל, ברהלויכלמי:בהשתתפות
מילוארינת, דנילובמישה, סגרהעדה, טוכלרתמר, זלקיןשמיר, וינר



עיוןוערביהרצאות

הרצאותארבעשללסדרהפותחתהרצאה20.11
איקומוסשלהצעיריםפורוםביוזמת !המפהעלחיפה

,ראודניץפרידמןטל, שחוריינבע, שלוליברטירות :משתתפים
מרדכוביץערן, פרוינדליךאמיר, סלעוינרעדי, בראוראמנון

בחיפהבוטיקמלונותשימורכינוס7.11
בוטיקלמלונותלשימורמבניםהסבת

ר'סלינגאיילהשימורלכלכלתהמדעיתהוועדהר"יוביוזמת
גלעדיצילי, ןגולינקיענבר: משתתפים



סיורים

22מאי, מרץ, פברואר
נהריהשביןהאזוראתהמאפייןתרבותכנוףסולימןאמת

סולימןובריכתה'הבהאגגני, לשמרת
סגרהעדההוועדהר"יוביוזמת
?לשמרכיצד? נשארמה–סולימןאמת

הכינרתשעלמגדל27.5
הוועדהוחבריטרנרמייק, ופולחןדתלאתריהוועדהר"יוביוזמת

הוועדהוחברישטיינמץקרןהילה,מורשתלתיירותהוועדהר"יו
גורניאבשלוםדינה:בהנחיית



סיורים

!המפהעלחיפהסדרתפותחסיור11.11
איקומוסשלהצעיריםפורוםביוזמת
ואוצרתאמנית, תאדריכלוחוקרת-הללבןןקר:מנחים

עריםומתכנןרכאולוגא, אדריכל, משמר–לירןרועי

נבוטאבוסבילמתחם30.9
והוועדהורניקולריתלאדריכלותהוועדהביוזמת
קירציורילשימור
ברהלויומיכלפרקששי, אילטל, שחאדהאמיר:מנחים



סיורים

23.11 
:לסדרהמסכםסיור
המלאכהשלוהאקולוגיההמלאכהבתי-פלורנטיןמערב
רונןוגלעדדרייפוסליאורה: מנחים



נוספותפעילויות

2022פברואר
תכנוןלפעולותביחסאיקומוסשלחשיבהצוות

שיבטהדעתחוות-עולםמורשתבאתרי
מטרניקרן :ריכזה

25.5, 6.12
המדעיותהוועדותראשיפורום

29.3
בענייןלטכניוןישראלאיקומוספניית
לאווירונאוטיקההחוגמבנההריסת

7.9
מקרקעילרשותישראלאיקומוספניית
לעכוהעתיקההמיםאמתבנושאישראל



נוספותפעילויות



נוספותפעילויות

:ועדותפעילותחידוש/הקמת

ופרשנותלתצוגההוועדה
'ריץתמי: הוועדהר"יו

:השימורלהנדסתהוועדה
הפעילותוחידושפעולהדרכיחיפוש

אבןלשימורהועדה
הבנויההמורשתמשמרישלהצטרפות

9.22
הכנסבמסגרתשטיינמץקרןהילהשלהרצאתה
הכלליתהאסיפהאתהמלווה PRERICOשלהמדעי
בתאילנדמורשתלתיירותל"הבינהוועדהמפגש



בינלאומיתפעילות

15.9.2022
  CIICתרבותלדרכיל"הבינהוועדהכינוס

ב"ארה, פהבסנטה
ברהלויומיכלוינרסלעעדי:מרצות

בינלאומיותפעילויות



בינלאומיותפעילויות

GA22השנתיתהכלליתהאסיפה
תאילנד ,בנגקוק

ופולחןדתאתרי-מדעיכנס
)ואחרים(שייטנמץקרןהילה: הרצאות

מרדכוביץערן

השנתיאירופהאיקומוסמפגש
2022יוניפולין,קרקוב

-באירופהעולםמורשתאמנתשנה ל50–מדעיכנס
ואתגריםישגיםה

 ,וולפלינג-אסאאושרת: הרצאות
טרנרמייק, שלוליברטירות



EPאיקומוסצעיריפורום



EPאיקומוסצעיריפורום

!המפהעלטבריהוסיורהרצאותסדרת
 ,היסטורייםוכפריםעריםשימור :המדעיותהוועדותבשיתוף ,הצעיריםפורוםביוזמת
.אתריםלשימורוהמועצהמורשתתיירות ,מוחשיתבלתימורשת

שימורדילמותהכרת ,פלורנטיןבשכונתסיור-בפלורנטיןצעיריםפורוםסיור
קנבסקיקטיבהובלתלשימורהיסטוריבמרחבגרפיתוהתערבותהקירציוריבתחום

!המפהעלחיפהוסיורהרצאותסדרת
איקומוסחבריבשיתוףצעיריםפורוםביוזמת
הללבןקרן ,לירןרועיבהובלתפותחסיור  11.11

זוםמפגשח 28.12 ,7.12 ,23.11
ברגרדפנה ,הללבןקרןבהובלתמסכםסיור 6.1

מורשתלדרכיהאמנהתרגוםעיצוב
זמרנועה

לאונסקואתריםכיכרתכניתעבורד"חוווכתיבתריכוז
זלקיןושמירזמרנועה

פלורנטיןבמערבזעירותמלאכותבסדרתוהנחייההשתתפות
זלקיןשמיר



בישראלגופיםעםפעולהשיתופי

29.1.2022
ברוטליזםכנס

30.3.2022
המסרהכנס

20.3.2022
יפוכנס



בישראלגופיםעםפעולהשיתופי

למתכנניםמעשישימור: בחומרלגעת
2022אוגוסט-מאי

7.4
הידייםעםלשמר
ישראלבמקווהפתוחיום

השנהלאורך
עולםלמורשתהמייעצתהוועדה



2022
Erich Mendelsohn Circle

–המאהלמורשתהמדעיתהוועדהבשיתוף ודוקומומו 20

עולםלמורשתהמייעצתהוועדהבפניהצגה★
בברלין2022, מרץ,  IIמנדלסוןכנס★
OUVניסוח★
חיפה,  IIIמנדלסוןכנסהכנת★

לאומייםביןפעולהשיתופי



הכנסהמסלפקודת'א46סעיף

ישראללאיקומוסמאפשרהסעיף
מסבהטבתהתורמיםאתולזכותתרומותלקבל



2021לשנתכספידוחאישור

הצבעה











ביקורתועדתהתייחסות

פקריעל◄
שווייצררחל◄
כהןעמיתעירית◄



:הצבעה
ביקורתועדתבחירת

פקריעל◄
שווייצררחל◄
שטיינמץקרןהילה◄
זלקיןשמיר◄



:הצבעה
טרחהשכראישרור

העמותהשלהחשבוןרואה

)מ"מעכולל(₪  10,413עלעומדהעמותהח"רוט"שכ

סרורברטי-ןחשבורואי'ושותברנשטיין



:מורשתשמורות
פיתוחוכיווניאסטרטגיות

:אורחהרצאת

וולףרן
ותרבותכלכלה ,באסטרטגיהעוסק ,עריםמתכנן
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