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האסיפה תשודר גם בזום

2021האסיפה הכללית השנתית 

ר"יו, ערן מרדכוביץ, 2021פעילות העמותה בשנת 1.

התייחסות ועדת ביקורת  2.

2020לשנת אישור דוח כספי3.

אישור תיקון תקנון העמותה4.

פרידה מחברי ועד מנהל פורשים5.

הכרזת התוצאות: ועדת הבחירות6.

הרצאת אורח  
מיכאל יעקובסון' אדר

שיתוף והפצה, גילוי: להוציא לאור
של ידע על המורשת האדריכלית  



סקירה שנתית2021

השנה ההיברידית2021שנת 

איקומוס אירופה/ פעילות בינלאומית אסיפה כללית 

"שומר החומות"אירועי מאי 

ע.חוות דעת אתרי מ, מורשת עולם, אונסקו

2021בחירות 

ערן מרדכוביץ' ר איקומוס ישראל אדר"יו
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2021

פעילות הוועדות המדעיות



הרצאות וערבי עיון

פתיחת סדרת הרצאות18.2
נגישות בדרכים היסטוריות

אילת ליבר' גב, ר אבי רמות"ד, ר איילין אייברסלי"ד: מרצים

פתיחת סדרת הרצאות20.6

שימור בעת עימות מזויין
ומוכנות לסיכונים למורשת תרבותית

וסגנית נשיאת  ,יעקב שפר, מיכאל כהן, ד גדעון קורן"עו: מרצים
זיינפ גול אונלל"איקומוס הבינ



הרצאות וערבי עיון

פתיחת סדרת הרצאות  3.10
שימור ערים , מורשת תעשייתית, 20-הוועדות המדעיות למורשת המאה ה: בשיתוף

דרכי תרבות ופורום הצעירים, וכפרים היסטוריים

מורשת תעשייתית בעיר היסטורית מתחדשת! לוד על המפה
עדי  ' אדר, מיכל רטנר' אדר, רם שואף' ר אדר"ד, ר תאופיק  דעאלה"ד: מרצים

ר אלון שביט"גיורא סולר וד' אדר, נוי-הר



סיורים

ויישובים היסטורייםעריםלסיור הוועדה 28.7
בפתח תקווה

גיורא סולר ומוניקה כהן: מנחים

סיור הוועדה לתיירות מורשת בבית אלפא25.6
שימור בצל הגלבוע

ר הוועדה הילה קרן שטיינמץ"יו: מנחה

שובו של הספינקס
ר הוועדה לשימור ציורי קיר שי פרקש"יו: מנחה

סקר אמנות הקיר בישראל והמועצה לשימור , צבי-יד יצחק בןבשיתוף 
אתרי מורשת בישראל



סיורים

סיור הוועדה להכשרה באבו כביר29.10
פוסט טראומטיים  סיור באבו כביר" מרחבי מבוכה"

אמנון בראור' ר הוועדה להכשרה מקצועית פרופ"יו:  מנחה

!לוד על המפה31.12
סיור מסכם לסדרת ההרצאות על לוד
מורשת תעשייתית בעיר היסטורית מתחדשת

גיורא סולר' אדר, ר תאופיק דעאלה"ד: בהנחיית



25.5
פורום ראשי הוועדות המדעיות

פעילויות נוספות

2021סיום דצמבר –2021אפריל 
תרגום לעברית של האמנה לדרכי תרבות

The ICOMOS Charter on Cultural Routes
ר "יו, ר הוועדה לדרכי תרבות עדי וינר סלע "ביוזמת יו

הוועדה לאדריכלות ורנקולרית מיכל הלוי בר
חברת הוועד המנהל עירית עמית כהןו



פעילויות נוספות

הוועדה לכלכלת השימור
ר'אייל סלינג

הוועדה פעלה השנה לקדם כנס שמטרתו לבחון בערים  
האם כלכלת השימור של  , חיפה, תל אביב, ירושלים

.העירוניDNAהעיר תואמת את ה 

הוועדה לשימור ביצורים ומורשת צבאית 
שרי מרק ויאיר ורון

מהלך השנה יזמנו תהליך חשיבה בנושא מיפוי אינוונטר  ב
על מגוון ביטויים במרחב  , שכבת הביצורים והביטחון

,  המקומי במטרה  ליצור אינוונטר של טיפולוגיות מבנים
ביצורים ותשתיות ביטחון על פי סרגל  , אתרים

.דהפרויקט נמצא בשלבי מיחשוב ועיבו.כרונולוגי

2022פעילות עתידית לשנת 

:  חידוש פעילות ועדות/הקמת

הוועדה לשימור אבן
נתנאל מיר

ופרשנותתצוגההוועדה ל
'תמי ריץ



פעילויות נוספות

מתן במה לצעירים  EPפורום צעירי איקומוס 
בפעילויות השונות

דיסציפלינות וארגונים  
מגוונים

מפגש זום ודיון  -23.12
and the cityשימור

סיור במקווה ישראל-26.2

סיור ברובע היהודי  -6.8
בירושלים

11.10,17.10 ,31.10  ,
סדרת לוד בשיתוף  -31.12

עם ועדות מדעיות



2021אירועי מאי 

גלעד צינמון רשות העתיקות: צילום

Presenter
Presentation Notes
כל התמונות שאני משתמשת בהן הן בעלות רישיון לתפוצה. התמונה שלך טובה יותר



מורשת בנויה בעין המצלמה

איקומוס ישראל יזמה תחרות צילום לציון היום  
הבינלאומי של אונסקו למען המורשת הבנויה  

.  באפריל18-שמתקיים מדי שנה ב
הנושא שנבחר לייצג את האירועים הבינלאומיים  

: עבר מורכב"היהואת תחרות הצילום 2021לשנת 
". עתיד מגוון

,  חברות וחברים בעמותה23בתחרות לקחו חלק 
.  תצלומים70-ששלחו למעלה מ

המפקדה הסורית ברמת הגולן/ נעמה  שבתאי ציזר : התמונה הזוכה

Complex Pasts: Diverse Futures



18.4
דרך הבשמים בנגב בראי האמנה לדרכי תרבות  

בר  -עדי סלע וינר ומיכל הלוי
חדשות בדרכים עתיקות  הפרסום מסכם את הכנס 

לו היינו  2020גוריון בפברואר -שהתקיים במדרשת בן
שותפים ובו התקיים מושב ייעודי להיבטים של שימור 

.ומורשת של דרכי תרבות

שיתופי פעולה עם גופים בישראל

25.1
בנושא המסרה בישראל4-הכינוס הארצי ה

ממשבר להזדמנות
כנס מקוון בשיתוף פורום המסרה

דרך הבשמים בראי האמנה לדרכי תרבות



9.12

“אתרי מורשת בסיכון”
6-תערוכה וכנס השימור הבינלאומי ה

התיאטרון הלאומי הבימה

שיתופי פעולה עם גופים בישראל

15.10
:  לשימור מורשת התרבות בישראל5-הכינוס הארצי ה

על עיר ומורשת
אוניברסיטת תל אביב

27.5
הוועדה לנופי תרבות בשיתוף האקדמית הגליל המערבי  

והמועצה לשימור אתרים
כנס שימור נופי מורשת

1-12.2021
ועד ישראלי לאונסקו–ועדה מייעצת למורשת עולם 

4.2021
בשיתוף הועד  –' הגשת פרויקט לקול קורא מורשת ג

הישראלי לאונסקו והמועצה לשימור אתרי מורשת



שיתופי פעולה עם גופים בישראל

4.2021
בשיתוף הועד הישראלי  הגשה–' הגשת פרויקט לקול קורא מורשת ג

ICOMOS Internationalלאונסקו והמועצה לשימור אתרי מורשת ובשיתוף 

ל  "הצעה למיזם בינלאומי רב שנתי לשיתופי פעולה בין הועדות המדעיות הבינ
.לחמש שנים₪ ' מ2.5תקציב המיזם . לוועדות איקומוס הארציות



2021יולי -2021ינואר 
,  בסדרת אירועי הדיון המקוון הבינלאומי בשיתוף איקומוס גרמניה וישראליםמפגש

DAM Frankfurt 20-והועדה המדעית למורשת המאה ליבלינגבית
"שימור מורשת ופיתוח עירוני-המשכיות , ניגודיות, הקשר"

.המתמקדת בניהול צרכי השימור ודרישות הפיתוח בהקשר העירוני

שיתופי פעולה בין לאומיים

Presenter
Presentation Notes
כדאי לשים את כל הפוסטרים של כל הסדרה



2021 + 2022
Erich Mendelsohn Circle – WH serial transboundary site
International initiative 
Germany/Israel/Poland/USA/UK/Czechia/Russia/Norway

ודוקומומו20–בשיתוף הועדה המדעית למורשת המאה 

שיתופי פעולה בין לאומיים

2021 SDGWG
Participation in ICOMOS Work Group on Sustainable Development 
Guidelines

2021 + 2022 CWR
Participation of ICOMOS in efforts to create nomination to the WHL of
Crop Wild Relatives, with the idea to look at possibilities as 
transnational serial nomination and collaborations with ICOMOS ISC 
and IUCN

Presenter
Presentation Notes
כדאי לשים את כל הפוסטרים של כל הסדרה הוספתי. 



2020אישור דוח כספי לשנת 

הצבעה



התייחסות ועדת ביקורת

יעל פקר◄
רחל שווייצר◄
מייק טרנר◄
גיורא סולר◄



הצבעה על שינוי תקנון

Presenter
Presentation Notes
הוכנס תיקון אחרון של קרן



פרידה מחברי הוועד המנהל הפורשים

עירית עמית כהן
תמר טוכלר

גידי קורן
רם שואף



הכרזה על תוצאות  
2021הבחירות למוסדות העמותה 

אשרת וולפינג אסא' אדרר ועדת הבחירות "יו



מיכאל יעקובסון' אדר

: להוציא לאור
שיתוף והפצה של ידע על המורשת  , גילוי

האדריכלית 

הרצאת אורח מיוחדת לחברי איקומוס
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