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‡Â·Ó Æ±
למרות .(40%) תקדים בהיקף חסר לאונסקו הישראלי הוועד של קוצץ תקציבו האחרונות £ בשנתיים

לכול, המידע המדע, החינוך, התרבות, בתחומי באונסקו לתכניות לתרום הישראלי הוועד המשיך זאת
העולמית. והחברה והמורשת האדם מדעי

ישראל פרס קיבלה לאונסקו הישראלי העברית וחברת הוועד מהאוניברסיטה לפידות רות פרופ'  £

המשפט. בחקר

≥¥≠‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰„ÈÚÂÂ‰

של אונסקו. הכללית בוועידה ישראל מטעם מצומצמת משלחת השנה השתתפה קודמות בהשוואה לשנים

היו: המשלחת חברי
והספורט התרבות המדע, משרד מנכ"ל - רוזן יואב ד"ר

תל-אביב לכול, אוניברסיטת מידע ועדת - יו"ר אחיטוב ניב פרופ'

אקדמיית בצלאל עולמית, למורשת הישראלית הוועדה יו"ר - טרנר פרופ' מייק

החוץ - סגנית מנהלת קשתו"ם, משרד פנינה אל-על גב'

החוץ 1, משרד ארב"ל מנהלת - אורלי גיל גב'

העברית האוניברסיטה נוער, פורום - פלבר שרית גב'

לאונסקו הוועד הישראלי מזכ"ל בר-אלי - דניאל מר

באונסקו ישראל שגריר - קורנבליט דוד מר

באונסקו ישראל לשגריר עוזר - ספרן-הון דניאל מר

והמשפטית. (IFA) לכול מידע הבין-ממשלתיות: לוועדות ישראל נבחרה ה-34 הוועידה במהלך

העברית. השפה להחייאת הכללית בפועלו של אליעזר בן-יהודה הוועידה הכירה £ בנוסף,

לאונסקו: הישראלי הוועד באיוש שינויים חלו האחרונות השנתיים במהלך

לאונסקו. הישראלי כנשיאת הוועד לבנת את גב' לימור החליפה (שרת החינוך) תמיר יולי £ פרופ'

הישראלי הוועד כיו"ר אבואב מר שמואל את החליפה משרד החינוך), (מנכ"לית עמיחי שלומית £  גב'

לאונסקו.

ברושי . איתן את מר החליף המדע, התרבות והספורט) משרד רוזן (מנכ"ל יואב £ ד"ר

מחליף/ה. לה מונה וטרם מדע) ועדת (יו"ר פרשה טייכר מינה £ פרופ'

במלאכה: העושים לכל תודות

קתדרות ראש ויושבי צוותי ההיגוי המשנה, ועדות הוועדות, וחברי יושבי הראש לכל להודות המקום זה
מוטי מרוז, עמר, מר חדוה גב' הקלעים: מאחורי לתומכים תודות באונסקו. אונסקו התורמים ופועלים
דורפמן שוקה מר החוץ), (משרד אל-על פנינה גב' החינוך), (משרד וייצמן תמי גב' הרשקוביץ, אדי מר
וצוותו (הקרן אבני גרשון מר והגנים), הטבע (רשות וצוותו אמיתי אלי מר העתיקות), וצוותו (רשות
התרבות, התיירות, הסביבה, הגנת וצוותה, ולמשרדי הממשלה: החוץ, פרץ נירה גב' לישראל), הקיימת

והספורט. המדע
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˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÈÚÙ Æ≤

ÏÂÎÏ ÍÂÈÁ ˙„ÚÂ
פרופ' והחליפה את המזכירות הפדגוגית, התמנתה לתפקיד יו"ר מהאוניברסיטה העברית ענת זוהר פרופ'

של אונסקו. לכול" ל"חינוך הוועדה כיו"ר גם בר-אילן כץ מאוניברסיטת יעקב

ÈÏÏÎ

שלו. הפעילות רמת על ספק ללא השפיעו אונסקו במטה החינוך בסקטור הסגל וחילופי הסוערות £  השנתיים

גינוי להחלטה בקריאת יצא המנכ"ל הבריטי. המרצים ארגון על-ידי החרם הטלת עם £  ישראל התמודדה

דומה בישראל. מסר העבירה שרת החינוך זו.

שלו. החינוך ארגוני ועם אונסקו עם וקשריה מעורבותה להידוק בפעילותה ממשיכה £  הוועדה

ולמעקב לניטור בין-לאומי צוות בראש לעמוד נבחר העברית מהאוניברסיטה בן-אבות אהרן £  ד"ר

אונסקו. של לכול לחינוך "2000 "דקאר המלצות אחרי

זמן של הספר "מחקר גלובלי בהפקת אונסקו של (IBE) הבין-לאומית סייעה ללשכת החינוך £  הוועדה

.(1980-2000) הרשמית" הלימודים תכנית במסגרת הוראה

פוסט-דוקטורט מלגות 10 לתרום ממשיכה גבוהה להשכלה המועצה של ולתקצוב לתכנון £  הוועדה

מפותחות. לא מארצות צעירים/ות לחוקרים/ות

Â˜ÒÂ‡ Ï˘ ÍÂÈÁ È˘‚ÙÓ· ˙ÂÙ˙˙˘‰

‡˘Â˙ÂØÌÈ‚ÈˆÌÈ„ÚÂÓ

˙ÂÓ‡Ï ÍÂÈÁÈ˘ ÏÚÈ ß·‚ ¨‰ÙÈ ÈÓÚ ¯¢„®≥Ø∞∂© Ï‚ÂË¯ÂÙ

ÌÈÂÁÓ ÌÈ„ÈÓÏ˙ÏÓÁ¯ ˙ÈÓÂÏ˘ ¯¢„®πØ∞∂© ‰È¯‚Â‰

ÌÈ¯ÂÓ ˙¯˘Î‰ ˙ÂÎÈ‡„ÏÂ‡Á ÏÓ‡Î ¯¢„®∂Ø∞∂© ˙Ù¯ˆ

®cepes© ‰Â·‚ ÍÂÈÁÏ ÈÙÂ¯È‡‰ ÔÂ‚¯‡‰‚ÈÈÂˆÏ„Ó È˜È¯ ß·‚®∂Ø∞∑© ÒÂ¯Ï·

‰Â·‚ ÍÂÈÁ ≠ ¯˜ÁÓ ÌÂ¯ÂÙËÈÏ·ÊÂ¯≠È¯Â‚ ‰¯˘ ßÙÂ¯Ù®∂Ø∞∑© ˙Ù¯ˆ

ÌÈÈÓÂ‡Ï≠ÔÈ· ÌÈÒÎ

®CEPES© ‰Â·‚ ÍÂÈÁÏ ÈÙÂ¯È‡‰ ÔÂ‚¯‡‰

ישראל בכנס את ייצגה גבוהה, להשכלה המועצה של אקדמיים לעניינים מזכ"לית מנדלצוייג, גב' ריקי      £

.(6/06) בבלרוס CEPES של

˙ÂÓ‡Ï ÍÂÈÁ

לחינוך אונסקו בכנס השתתפו לאמנות) (מפמ"ר  יפה נעמי וד"ר  למוסיקה) (מפמ"ר ישי יעל גב'      £

השֹונּות ולכיבוד לשילוב ביחס הישראלית העמדה הוצגה .(6-9.3.06) פורטוגל בליסבון, שהתקיים לאמנות
הישראלית. החינוך במערכת התרבותית
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®SEMEP© È˙·È·Ò ÍÂÈÁ

ברמת של אונסקו, סביבתי לחינוך לאומיים מתאמים כנס התקיים אונסקו עם מטה בשיתוף £

יוון, בולגריה, סלובניה, רומניה, טורקיה, קרואטיה, נציגי: בהשתתפות (29.10-1.11.06) בירושלים רחל
של אונסקו. בחינוך ולטכנולוגיה מהאגף למדע הול-רוס ד"ר אורלנדו בחסות נערך הכנס קפריסין וצרפת.

בכנס רכזים השתתף סביבה, מזה"פ, ויסנשטרן מפמ"ר ללימודי מר ישראל הישראלי, £ מרכז הצוות

קרואטיה. בדוברובניק, (5.07) אירופה אזור

Ë¯ÂÙÒ È¯˘ ÒÎ

ספורט לקראת אולימפיאדת שרי בכנס השתתף (לשעבר) והמדע, הספורט התרבות, אופיר פינס, שר ח"כ      £

.(22.10-26.10.06) סין בייג'ין,

Â˜ÒÂ‡ Ï˘ ‰Â·‚‰ ÍÂÈÁ· Ú„ÈÓÏÂ ¯˜ÁÓÏ ÌÂ¯ÂÙ‰

הנ"ל הפורום של מפגשים בשני ישראל את ייצגה הפתוחה מהאוניברסיטה גורי-רוזנבלט שרה £     פרופ'

ומרכזי "אוניברסיטה 5-6.9.06), ועל (גרמניה, ניהול" עם והממשק "תפקיד האקדמיה על מאמרים והציגה
.(29.11-1.12.2006) צרפת בסכנה" - ומדע מחקר

˙¢ÙÂÓ ÒÎ

באר-שבע קיי, מכללת עם בשיתוף דרכים", פרשת על מורים ל"הכשרת הבין-לאומי ה-5 מופ"ת £     כנס

בהבאת סייע הישראלי לאונסקו הוועד מחו"ל. מומחים עשרות בהשתתפות מורים, התקיים להכשרת והאגף
.(25-28.6.07) לאונסקו המסונפים בתי-הספר של  עגול שולחן  בארגון וכן ומהודו, מניגריה משתתפים

ÌÈ¯ÂÓ ˙ÂÏÏÎÓ· ‰‡¯Â‰‰ ÚÂˆ˜Ó

לאונסקו. הלאומי הוועד הצרפתי שיזם בכנס ישראל את יצג מורים, האגף להכשרת ח'ואלד, כאמל ד"ר      £

בנושאים: ועסק במוסדות להשכלה גבוהה מרצים למעמד המלצות אונסקו בנוגע על התבסס הכנס
.(22-24.6.06) ליון, צרפת הגבוה. בחינוך מורים והערכה של הכשרה תדמית,

ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈÒÎ

˙ÈÎÂÈÁ‰ ‰·ÈË˜ÙÒ¯Ù‰ ≠ È˙„≠ÔÈ· ‚ÂÏ‡È„

העוסקים ארגונים ועם הממשלה ראש עם משרד מט"ח, בשיתוף ביוזמת לכנס חסות העניק £     הוועד

בכנס: השתתפו אדנאור). וקרן בישראל, הבין-דתית המתאמת המועצה (מוזאיקה, בין-דתי בדיאלוג
הכומר קלון (ישראל), שוקר ארכיבישוף אליאס (אנגליה), פיאז מוגהל (ישראל), דרוויש השייח נימר

.(2006 (אפריל (אוסטרליה) גיבסן צ'רלס

ÌÈ˘„Á ÌÈ˜ÙÂ‡ ÌÚ ÍÂÈÁ

שנועד מתקדם, לחינוך כנס קיימה אלוני  נמרוד ד"ר הומניסטי בראשות לחינוך אונסקו £     קתדרת

באתגרי החינוך עסק הכנס והוראה. חינוך אנשי לבין ותרבות מדע דת, רוח, אנשי בין את הקשר לחזק
.(16.5.06) קונפליקטים ומרובת רב-תרבותית בחברה ובדו-קיום בשלום הומניסטי, בחינוך בישראל,
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Ô‰ÈÈ·˘ ‰ÓÂ ‰ÈË¯˜ÂÓ„ ¨˙„ ≠ ÔÂÈÚ ÌÂÈ

ערכה ברל, הראל ממכללת בית יעל ד"ר בראשות רב-תרבותית, בחברה אונסקו להכשרת מורים £     קתדרת

.(11.12.06) שביניהן בדמוקרטיה ובמה בדת, שעסק הבין-לאומי זכויות האדם יום לרגל עיון יום

ÈÓÂ‡Ï≠ÔÈ·‰ Ì‡‰ ˙Ù˘ ÌÂÈ

האם שפת של הבין-לאומי היום לקראת £

מבוגרים לחינוך האגף על-ידי כתבה פורסמה
לסופרי יידיש לייוויק בית גם בעיתון "למתחיל".
ליוותה אלברשטיין חווה האמנית עיון. יום ארגן

.(21.2.06) ביידיש בשירים הכנס את

והאגף העברית ללשון האקדמיה £

"לימודי בכנס פעולה שיתפו מבוגרים לחינוך
העממיות" ובאוניברסיטאות בקתדראות שפה

.(21.2.2007)

ÈÓÂ‡Ï≠ÔÈ·‰ ¯ÙÒ‰ ÌÂÈ

ברמלה "בלפר" הציבורית הספרייה £

סימניות בעיר וחולקו בקרב בתי-ספר סיור ארגנה
מורה ותלמיד. לכל

˙ÂÈÓÂ‡Ï≠ÔÈ· ˙ÂÈÂ¯Á˙ Ø ÌÈÏ·ÈËÒÙ

·˘ÁÓ‰ ÈÚ„Ó ˙„‡ÈÙÓÈÏÂ‡

(קיבוץ קמבר אמיתי התלמידים אונסקו השתתפו שהתקיימה בחסות המחשב למדעי £     באולימפיאדה

שזכו לאחר את ישראל יצגו התלמידים כסף. במדליות שזכו סבא) (כפר ויונתן רוזנבאום אלפא) בית
תל-אביב. אוניברסיטת ביוזמת הנערכת בישראל בתי-ספר בין בתחרות
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ÍÂÈÁ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÂÒÁ

‡˘Â Ø ˙ÈÎ˙ Ø ÒÎ„ÚÂÓ Ø ÔÂ‚¯‡˙Â¯Ú‰

‰¯ÂÓ‰ „ÓÚÓ ÏÚ µ≠‰ Ï¢È·‰ ÒÎ‰ÈÈ˜ ˙ÏÏÎÓ Ø ˙¢ÙÂÓ∂Ø≤∞∞∂

˙ÂÓ‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ‚ÂÏ‡È„ÈÈ˜ ˙ÏÏÎÓ≤∞∞∂ ˙˘ Í¯Â‡Ï

ÌÈ‡ÏÈ‚‰ ÏÎÏ ˙Â„·ÚÓ ¯ÂÚÊÓÌÈ¯ÂÓ ˙¯˘Î‰Ï ˙È·¯Ú‰ ‰ÏÏÎÓ‰¯ÙÒ ˙˜Ù‰

‰È¯ÙÈ¯Ù· ÌÂÏ˘Ï ˙ÂÈ˙Â·¯˙≠·¯Ï ÍÂÈÁÏ¯· ˙È· ¨Â˜ÒÂ‡ ˙¯„˙˜≤Ø≤∞∞∑

SEMEP ≠ ‰·È·Ò ÍÂÈÁÏ ÒÎÈ˙·È·Ò ÍÂÈÁÏ ¯¢ÓÙÓ±∞Ø≤∞∞∂

˙ÈÂ¯ÈÚ ÍÂÈÁ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙ÂÈÂÎÊÔÈÚ‰ ˘‡¯ ˙ÈÓÂ˜Ó ‰ˆÚÂÓ≤∞∞∂Ø∞∑

‰ÈÙ¯‚Â‡È‚Ï ÌÈ¯ÂÓ ˙ÂÓÏ˙˘‰·È·‡≠Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ø˘¢‰Ó¯ È‚ÂÏÂ‡È‚ ÔÂÎÓ≥Ø≤∞∞∑ ÔÈÒÈ¯Ù˜

ÈËÒÈÓÂ‰ ÍÂÈÁÏ ≤≠‰ ÒÎ‰ÌÈˆÂ·È˜‰ ¯ÈÓÒ ≠ Â˜ÒÂ‡ ˙¯„˙˜µØ≤∞∞∑

¯ÙÒ‰≠È˙· ˙˘¯

®ASP© Â˜ÒÂ‡Ï ÌÈÙÂÒÓ‰

הישראלית: לרשת הצטרפו חדשים בתי-ספר שני £

(רעננה). שקד ובית-ספר (מעברות) חפר רמת בית-ספר

לתחרות הצטרף (הרצליה) היובל בית-ספר £

לבית-הספר מאפשרת התחרות אונסקו. של מונדיאלגו
הפרויקט את מדינות. ב-138 בתי-ספר עם פעולה לשתף
של לקשר האחראית שולמן, אביבה גב' מתאמת

בישראל. לאונסקו המסונפים בתי-ספר עם הפרויקט

הוכרה אונסקו, ארגון  להקמת  שנה  60 לכבוד £

של הלאומית המתאמת  של השנים רבת  פעילותה
להציג נבחרה היא הראל. יעל ד"ר ברשת, בתי-ספר
העולם, מרחבי נשים עם 160 יחד הרשת, פעילות את

אונסקו. של מיוחד בפרסום

ארגנו מטירה ואל-מאג'יד מרעננה שקד בתי-הספר £

4 הנמשך תהליך של שיאו שהיה משותף ספורט יום
סגל תלמידים, של קבועים במפגשים ומתבטא שנים,

.(3.5.07) והורים המורים
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˙Â·¯˙ ˙„ÚÂ
תרבות מנהל מינהל ינון, מיכה עו"ד הוועדה - יו"ר

אותו והחליפה אונסקו תרבות של כסמנכ"ל (אלג'יר) בושנקי מוניר מתפקידו מר פרש 2006 £ בשנת

(צרפת). ריווייר פרנסואז גב'

והוא נרשם ברשימה הבינ"ל העברית, השפה מחייה בן-יהודה, אליעזר של £ ארגון אונסקו הכיר בפועלו

במדינותיהם. תרבותי ולשימור לפיתוח שתרמו אישים של שנה ימי של

˙ÂÈÂ¯Á˙ Ø ÌÈÏ·ÈËÒÙ

אונסקו בחסות סרייבו של החורף  בפסטיבל השתתפה "קומפאקס" הישראלית  הפלמנקו £ להקת

.(4.06) אירופה ומועצת

היא תאילנד. מיי, לאמנות, דיארג אונסקו באוניברסיטה של אמן זכתה במלגת מורן מונה £ האמנית

סילפקורן, תאילנד. באוניברסיטת בתערוכה את יצירותיה תציג

איטליה, בפוטנצה, ילדים הצגות השישה-עשר" השתתפה בפסטיבל "הכבש הבימה תיאטרון הפקת  £

ומגרמניה. מאירן מספרד, מבלגיה, ממרוקו, תיאטרון קבוצות בהשתתפות אונסקו בחסות שהתקיים

הופיעה היתר ובין באירופה, הופעות מסע קיימה ילין תלמה בית-הספר של הסימפונית £ התזמורת

.(3.2006) בפריז אונסקו במטה

‰ÙÈÁ· ˙Â¯ÂË˜È¯˜‰ Ï·ÈËÒÙ

הבין- הקריקטורות בפסטיבל הרביעית השנה זו שותפים לאונסקו הישראלי והוועד חיפה £ עיריית

ובהשפעתם ואלכוהול סמים אלימות בסובלנות, ועסקה השנה שהתקיימה ה-11, התחרות לאומי.
אקואדו סנציאז לחוליו הוענק הוועד של מצוינות פרס שפ"י. אגף בחסות גם הייתה הקהילה, על

(אוזבקיסטן), אושלויקוב  מחמוד  (ספרד),
בז'יינבסקי וולדימיר  (רומניה)  קריסן  הוריה
בכל הופצו הקריקטורות (אוקראינה).
ובכל בארץ לאונסקו המסונפים בתי-הספר
.(5.10.06 ) באונסקו החברות המדינות

‰ÈÏËÈ‡ ¨˜‡ÈÒ Ï·ÈËÒÙ

שנה 60 לציון  במדליה זכתה ישראל  £

על- שהופק הסרט "הגביע שלי", על לאונסקו
CIAK הילדים סרטי בפסטיבל איל"ן ילדי ידי

.(4.2006) באיטליה שהתקיים

שהופק איות"  "תחרות הישראלי הסרט  £

בפרס זכה עירון, מבואות בית-ספר על-ידי
ביותר הטובה והשחקנית ביותר הטוב הסרט
הדיסלקציה בבעיית עסק  הסרט בפסטיבל.
לוהק הופק, בוים, הסרט למידה. ובקשיי

.(4.2007) ילדים על-ידי ושוחק
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‰˜ÈÒÂÓ

המוסיקה ועדת יו"ר יער, אבישי ד"ר £

האזורי בכנס השתתף ,(IMC) אונסקו של
במאלמו, 23.4.06-20 - אירופה IMC של

שוודיה.

ÈÓÂ‡Ï≠ÔÈ·‰ ÌÈÂ‡ÈÊÂÓ‰ ÌÂÈ

הישראלי הסניף  עם בשיתוף הוועד,  £

למוזיאונים הבין-לאומי הארגון של
ללא פתוח" ל"יום חסות העניק ,(ICOM)
בל"ג בישראל  המוזיאונים לכל תשלום 

.(16.5.06) בעומר

˙È„Â‰È ˙˘¯ÂÓ ¯ÂÓÈ˘

יהודית לאמנות  המרכז  £

כספי סיוע קיבל העברית באוניבר-סיטה
לתעד אונסקו מטה של המוזיאונים מאגף

(אוקראינה). ולבוב ליטא (אוזבקיסטן), בוכרה (גרמניה) שוודט ב- יהודיים בתי-כנסת

אונסקו האזורי משרד היהודי בבוכרה באמצעות תמך בפיתוח המוזיאון לאונסקו £ הוועד הישראלי

באוזבקיסטן.

ÏÂÁÓ

ÌÈÏ˘Â¯È ¨ÏÂÁÓÏÂ ‰˜ÈÒÂÓÏ ‰ÈÓ„˜‡‰

באקדמיה לכנס חסות  העניק  הוועד £

בשֹונּות שעסק  בירושלים ולמחול למוסיקה 
.(12.2007) תרבותית
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Â˜ÒÂ‡ Ï˘ ÌÂËÏÒ¯Ë Ò˜„È‡

מתורגמות ביבליוגרפיות רשומות על המדינה דוח את הלאומי בית-הספרים מעביר שנה כבכל      £

רשומות. 648 - 2007 ובשנת רשומות, 538 ובו ה-58 הדוח הועבר 2006 בשנת בישראל. המתפרסמות

Â˜ÒÂ‡ Ï˘ ˙Â·¯˙ È˘‚ÙÓ· ˙ÂÙ˙˙˘‰

‡˘Â˙ÈÏ‡¯˘È ˙Â‚ÈˆÌÈ„ÚÂÓ

‰ÙÂ¯È‡ ≠ Ï¢È·‰ ‰˜ÈÒÂÓ‰ ÔÂ‚¯‡¯ÚÈ È˘È·‡ ¯¢„®¥Æ≤∞∞∂© ‰È„ÂÂ˘

Ï¢È·‰ ÔÂ¯Ë‡È˙‰ ÔÂ‚¯‡ÔÂ¯ È˙È„ ¯¢„®∂Æ≤∞∞∂© ÌÈÈÙÈÏÈÙ

˙È˙Â·¯˙ ˙Â¯ÈÈ˙„ÏÙÒÓ Ï‡ÂÈ ßÙÂ¯Ù®≤Æ≤∞∞∑ ¨∂Æ≤∞∞∂© ˙Ù¯ˆ

˙È˙Â·¯˙‰ ˙ÂÂ˘‰ ¯ÂÓÈ˘

ÔÂÈ¯Â‚≠Ô· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ¨ÔÂ‡‚ ÔÂÎÓ

סדנה בין-לאומית ארגנה בן-גוריון, באוניברסיטת גאון ד' משה מכון מנהלת תמר אלכסנדר, £     פרופ'

"חקתיה" השפה טורקיה) ואמנים שהציגו את (ספרד, יוון, בהשתתפות חוקרים מישראל ומחו"ל ייחודית
.(3.06-6.06-07) אפריקה צפון יהודי את ששימשה ונעלמת, ההולכת

ÌÈ‡˘ ˙ÂÎ˘Ó

היהודים בנושא: שאננים במשכנות שימור כנס ערכה תל-אביב מאוניברסיטת גינאו עליזה £     פרופ'

.(10.2007) הלדינו ושפת הספרדים

ÔÂ¯Ë‡È˙Ï ≥≠‰ ÈÓÂ‡Ï≠ÔÈ·‰ ÒÎ‰

במנילה, פיליפינים ותכניה תרבותית שונות על בהגנה שדן בכנס ישראל את יצגה דיתי רונן ד"ר      £

.(23-28.5.06)

˙Â·¯˙ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÂÒÁ

‡˘ÂØ˙ÈÎ˙ØÒÎ„ÒÂÓØÔÂ‚¯‡˙Â¯Ú‰

È¯ˆÂ≠ÈÓÏÒÂÓ≠È„Â‰È :È˙„≠ÔÈ· ˘‚ÙÓ˙Ù¯ˆ ¨Ì‰¯·‡ ˙ÂÂÁ‡ Ô¯˜®≥Æ≤∞∞∑© ˙Ù¯ˆ

≠ ‰˜ÈÒÂÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‚ÂÏ‡È„
„ÂÚ‰ Ï·ÈËÒÙ

‰Èˆ¯„ÙÂ˜‰ ˙È·®±±Æ≤∞∞∂© Ï‡¯˘È

ÈÏÚ· ÌÈ„ÏÈÏ ÌÂÏÈˆ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙¯Â˘˜˙ ˙„Ò
˙ÈÈËÒÏÙ‰ ˙Â˘¯·Â Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ

¯ËÒÂ‡ ÔÂ‚¯‡®≤∞∞∑≠≤∞∞∂© ˙Ù¯ˆ

Ï¢È·‰ ÌÈÂ‡ÈÊÂÓ‰ ÌÂÈÏ‡¯˘È ÌÂ˜È‡®≤±ÆµÆ≤∞∞∂© Ï‡¯˘È

˙ÂÏ·ÂÒÂ ¯ÂÓÂ‰ ≠ ±≤≠‰ ˙Â¯ÂË˜È¯˜‰ Ï·ÈËÒÙ
˙ÂÓÈÏ‡ „‚ ˜·‡Ó·

‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ®±∞Æ≤∞∞∂© Ï‡¯˘È

±µ≠‰ Ï¢È·‰ Ï·‰ ˙Â¯Á˙¯ÈÓÊ‰Â Ï·‰ ˙˙ÂÓÚ®±∞Æ≤∞∞∂© Ï‡¯˘È
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‰·È·Ò ˙ÂÎÈ‡Â ¯ÂÓÂ‰ ≠ ˙ÂÓÈÈ˜Ï ÍÂÈÁÏ ¯Â˘Ú‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ˜ÒÈ„ ˙˜Ù‰

‰˘ ÌÈ¯˘Ú ≠ „¯ÙÒ≠Ï‡¯˘È ÒÎ
≠ÔÈ· ‚ÂÏ‡È„Ï Â˜ÒÂ‡ ˙¯„˙˜

‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ¨È˙„
®µÆ≤∞∞∑© Ï‡¯˘È

ÏÂÁÓÏÂ ‰˜ÈÒÂÓÏ ‰ÈÓ„˜‡‰®±≤Æ≤∞∞∑© Ï‡¯˘È

ÌÈ‡˘ ˙ÂÎ˘Ó
˙Ù˘Â ÌÈÈ„¯ÙÒ‰ ÌÈ„Â‰È‰

ÂÈ„Ï‰
®±∞Æ≤∞∞∑©

„È˙ÚÏ ÔÂ¯ÎÈÊ ÔÂ‚¯‡
„È˙Ú ¨¯·Ú ≠ È˙Â·¯˙ ÔÂ¯ÎÈÊ

‰ÂÂ‰Â
Ï‡¯˘ÈØÙ¢˘¯Ø˙Ù¯ˆ

®∞∑≠≤∞∞∂©

ÌÈ¯ÈÚˆ ÌÈ¯ˆÂÈ Ï·ÈËÒÙ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ®≤∞∞∂© Ï‡¯˘È

®≤±Æ≤© Ï¢È·‰ Ì‡‰ ˙Ù˘ ÌÂÈ
˘È„ÈÈ ≠ ˜ÈÂÂ˜ÈÈÏ ÔÂ‚¯‡ ≠
Ø ˙ÂÈÓÓÚ ˙Â‡¯„˙˜ ≠

˙È¯·Ú‰ ÔÂ˘ÏÏ ‰ÈÓ„˜‡‰

®≤±Æ≤Æ≤∞∞∂©
®≤±Æ≤Æ≤∞∞∑©

Â˜Â¯Ó ÔÂÙˆ È„Â‰È ˙Ù˘Î ‰È˙˜Á‰
˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ¨ÔÂ‡‚ ‰˘Ó ÊÎ¯Ó

ÔÂÈ¯Â‚≠Ô·
®∂Æ≤∞∞∂© Ï‡¯˘È

‡¢˙ ≠ ‰·Ï‰ ¯ÈÚ‰ ÌÈÓÂÏÈˆ ˙ÎÂ¯Ú˙‰Ê·‚ Ï‡‚È®≤∞∞∑© Ï¢È·

Ú„Ó ˙„ÚÂ

מחליף/פה. לה נתמנה/תה וטרם פרשה טייכר מינה פרופ' הוועדה יו"ר

®IYA© ≤∞∞π ˙ÈÓÂ‡Ï≠ÔÈ·‰ ‰ÈÓÂÂ¯ËÒ‡‰ ˙˘

האסטרונומיה כשנת  האו"ם על-ידי 2009 שנת להכרזת אונסקו מטה בהצעת תמכה  ישראל     £

הבין-לאומית.

≠ ‰˜ÈËÓ˙Ó‰ ˙‡ ˘Â‚Ù

ÌÈÏ˘Â¯È Ú„Ó‰ ÔÂ‡ÈÊÂÓ

פעולה ובשיתוף אונסקו של מדע למדיניות האגף ביוזמת 2006 אפריל בחודש נפתחה זו תערוכה     £

האוניברסיטאות נשיאי ובחסות נאפולי, סיינצה, דל סיטה לה המוזיאונים אל-קודס, אוניברסיטת עם
הוצגה התערוכה ירושלים. וקרן למדעים הלאומית  הישראלית  האקדמיה ואל-קודס, העברית -

באוניברסיטת אל-קודס. הוצגה ובהמשך לירושלים, בנאפולי, עברה
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זכתה בפרס יונת פרופ' עדה
במדע חיים למפעל לוריאל-אונסקו

‰¯·Á‰Â Ì„‡‰ ÈÚ„ÓÂ Ú„Ó‰ ˙ÂÈÎ˙ ˙Î¯Ú‰

Â˜ÒÂ‡ Ï˘

בדיוני  ICSU השתתף מטעם  (הטכניון) אורי שמיר  פרופ'  £

ומדעי המדע  תכניות את ולהעריך לבחון שהוקמה הוועדה 
בוועידה הובאו לדיון ההמלצות של אונסקו. והחברה האדם

של אונסקו. ה-34

Ú„Ó· ÌÈ˘ ÌÂ„È˜· Â˜ÒÂ‡≠Ï‡È¯ÂÏ ˙ÂÙ˙Â˘

לוריאל המדע, משרד בין פעולה שיתוף פרוטוקול פותח £

יונת עדה פרופ' של מועמדותה לאונסקו. הישראלי והוועד
על למדענית חיים  מפעל על לפרס הוגשה ויצמן  ממכון
שלוש של שמותיהן הוגשו כן, כמו החיים. למדעי תרומתה
העוסקות צעירות למדעניות לפרס ישראליות מדעניות

החיים. במדעי

®≤∞Æ¥Æ∞∑© ı¯‡‰ ¯Â„Î ÌÂÈ

הישראלי והפורום ישראל IUCN עם בשיתוף לאונסקו הישראלי הוועד £

תל-אביב. בסינמטק הארץ כדור יום אירוע את הפיקו אקולוגית לאיכות
הוקרנו הארץ". כדור וב"התחממות ושלום" "מלחמה בנושא התמקד האירוע

.(20.4.07) בגליל הטבע על לבנון מלחמת השפעת על סרטים

Â˜ÒÂ‡ Ï˘ Ú„Ó ˘‚ÙÓ· ˙ÂÙ˙˙˘‰

‡˘Â˙ÈÏ‡¯˘È ˙Â‚ÈˆÌÈ„ÚÂÓ

®WET© ÌÈÓ‰ ¯ÂÊÁÓÛ¯Ò‡≠È·ˆ≠Ô· ˙È¯Â‡ ¯¢„®∏Æ≤∞∞∂© Â˜ÈÒ˜Ó

ÔÂ¯ËÂ¯ÎÈÒ
ıÈ·ÂÈ·¯ ¯ÊÚÈÏ‡ ßÙÂ¯Ù

˜¯ËÒÙ≠ÊÙ ‰˘Ó ßÙÂ¯Ù

®±±Æ≤∞∞∂© Ô„¯È
®∑Æ≤∞∞∑© ˙Ù¯ˆ

®∏Æ≤∞∞∑© ‰È¯ËÒÂ‡
®±≤Æ≤∞∞∑© ÔÈÒÈ¯Ù˜

®IHP© ‰ÙÂ¯È‡ ¯ÂÊ‡ ˘‚ÙÓÔÂ¯ Ï‡È„ ßÙÂ¯Ù®∑Æ≤∞∞∂© ˙Ù¯ˆ

®IOC© ‰ÈÙ¯‚ÂÈÈ˜Â‡Ï ˙È˙Ï˘ÓÓ≠ÔÈ· ‰„ÚÂ˜¯· ˙Â¯Á ¯¢„®∂Æ≤∞∞∑© ˙Ù¯ˆ

®MAB© ‰¯ÈÙÒÂÈ·‰Â Ì„‡‰ÔÈÈ„ ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ù®±∞Æ≤∞∞∂© ˙Ù¯ˆ

®MAB© ‰ÙÂ¯È‡ ¯ÂÊ‡ ˘‚ÙÓ‚¯·˜¯Ù ¯ÊÚÈÏ‡ ¯¢„®±±Æ≤∞∞∑© ‰È˜¯ÂË

ÌÈÏ˜‡ ÈÈÂÈ˘Â ‰È‚ÂÏÂ‡È‚ÈÏ‡ÈÁÈ ÈÒÂÈ ¯¢„®±∞Æ≤∞∞∑© ·¢‰¯‡

¯Â·„Ó
Ï‡È¯ÙÒ Ï‡È¯‡ ßÙÂ¯Ù

È˜ÒÏÙÂ·Â Ï‡È¯‡ ßÙÂ¯Ù
®±±Æ≤∞∞∑© Â„Â‰

ÔÂÎÈ˙‰ ÌÈ· ÈÓÂˆÏ ‰‡¯˙‰ ˙Î¯ÚÓÔÊÂ¯ ·„ ßÙÂ¯Ù®±±Æ≤∞∞∑© Ï‚ÂË¯ÂÙ
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®IHP© ‰È‚ÂÏÂ¯„È‰ ˙„ÚÂ

דניאל רונן פרופ' - יו"ר הוועדה

.(7.7.06) צרפת IHP הבינלאומית הוועדה בדיוני ישראל את יצג רונן דניאל £ פרופ'

בסין. צחיחים המרכז לשטחים להנהלת לרון יונתן פרופ' הישראלי במועמד הולנד תמכה של IHP ועדת  £

- מחזור המים", הכחול הארץ את תכנית הלימודים "כדור בארץ והשיק ביקר £ פרופ' אנדרש סולסואג'

בן-גוריון (4-11.9.07). ובאוניברסיטת ויצמן אירועים במכון בסדרת

¢ÌÈÓ‰ ¯ÂÊÁÓ ≠ ÏÂÁÎ‰ ı¯‡‰ ¯Â„Î¢ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÈÎ˙

(WET) בכנס ישראל  את יצגה בן-צבי-אסרף אורית  ד"ר £

28-) הישראלית התכנית ייחודיות את והציגה במקסיקו
.(30.8.06

בן-גוריון אוניברסיטת ויצמן, מכון בשיתוף אונסקו מטה £

הלימודים לתכנית עבודה סדנת פיתחו הישראלית המים ורשות
לספרדית תורגמה התכנית המים". מחזור - הכחול הארץ "כדור
והתקיימה הלטינית, מאמריקה מומחים להכשרת והותאמה

.(5-9.11.07) ארגנטינה במר-דל-פלטה

„ÏÂ‰ ≠ ÛÏ„ ≠ Â˜ÒÂ‡ Ï˘ ÌÈÓ‰ ÔÂÎÓ

הולנד. אונסקו בדלף, של המים מכון הקשר עם התחדש £

ד"ר גאן נונר, מיכאל, גהבר קובריאב ביקרה בארץ (ד"ר Exact בפרויקט מומחים של 4 £ משלחת

דה-לאט). פיטר פזרובסקי, ד"ר ברניסלב

·‚· ÔÂÈ¯Â‚≠Ô· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ¨‚¯·¯˜Âˆ ÔÂÎÓ ¨ÌÈÓ ˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË ÒÎ

ומהרשות מישראל מומחים כנס בהשתתפות צוקרברג ערך מכון הבין-לאומי המים יום £     לכבוד

.(22.3.06) הפלסטינית

ÌÈÈ·¯Â‡ ÌÈ¯ÂÊ‡· ÌÈÓ È·‡˘Ó Ï˘ ‡ÓÈÈ˜≠¯· ÏÂ‰È ≠ ÈÙÂ¯È‡‰ „ÂÁÈ‡‰ ÒÎ

אבנר פרופ' של בראשותו מקורות, עם בתיאום שמבוצעת המחקרית בפעילות מתמקד Switch £ פרויקט

- (אקרה בעולם שונות בערים קולחים ובהשבחת בשפכים לטפל ונועדה העברית, מהאוניברסיטה עדין
סרגוסה פולין, - לודג' אנגליה, - ברמינגהם הוריזונטה - ברזיל, סין, - בייגין מצרים, - אלכסנדריה גאנה,

- ישראל). ספרד, תל-אביב -

אירופה. אורבניים ברחבי בניהול מים האירופי האיחוד של השני השתתפו בכנס (IHP) אונסקו נציגי  £

אלברטו טדג'ה-גילברט וגב' ד"ר גם השתתפו העברית), (האוניברסיטה עדין פרופ' אבנר בכנס, בראשות
.(22.3.06) מאונסקו סאראטוייה זנדאריה

ÌÈÓÏ ÈÏ‡¯˘È‰ „Â‚È‡‰ Ï˘ È˙˘‰ ÒÎ‰

בן-גוריון. אוניברסיטת בקמפוס אונסקו בחסות התקיים £ הכנס

מקורות בניהול, סוגיות המים, משק וארגון תמחור ובשפכים, במים טיפול מגוונים: בנושאים עסק הכנס  £

הפלסטינית (20.5.06). וברשות בישראל גבולות חוצי נחלים שיקום מים, זיהום תהליכי כנרת ונחלים, - מים



1617

®IHP© ˙ÂÓÈÈ˜Ï ÌÈ¯ÂË˜È„È‡ ≠ ÌÂ‰˙ ÈÓ È·‡˘Ó ≠ ÈÓÂ‡Ï≠ÔÈ· ÒÎ

.(4.06) צרפת אונסקו, במטה שהתקיים במפגש ישראל את יצגה מתה"ל נתניהו סיניה £     ד"ר

®IOC© ÌÈÓÈÂ ‰ÈÙ¯‚ÂÈÈ˜Â‡ ˙„ÚÂ

חרות ברק פרופ' - יו"ר הוועדה

הבין-ממשלתית הוועדה של הכללית באסיפה השתתף הימים, לחקר המכון מנכ"ל ברק, חרות £     ד"ר

.(19-28.6.07) בפריז שהתקיימה אונסקו של לאוקיינוגרפיה

ÈÓÂˆ ÈÙÓ ‰Ú¯˙‰Ï ˙Î¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙ

צונמי מפני להתרעה מערכת פיתוח בנושא השתתף בצרפת בכנס הימים, לחקר מהמכון רוזן, דב £ פרופ'

.(22-24.5.06) קשתו"ם של בסיוע התאפשרה השתתפותו התיכון. בים

ההודי. ובאוקיינוס התיכון בים צונמי מפני התרעה מערכת לפיתוח $10,000 בסך תרומה ישראל העלתה  £

®Sesame© ÔÂ¯ËÂ¯ÎÈÒ

רבינוביץ אליעזר פרופ' - הוועדה יו"ר

(יולי בירדן הבין-לאומית המועצה במפגש פז-פסטנרק השתתפו משה ופרופ' רבינוביץ אליעזר £ פרופ'

.(2007 (יולי (IAEA) לאנרגיה אטומית הבין-לאומית הוועדה פעולה עם בשיתוף ובווינה, (2006

®MAB© ‰¯ÈÙÒÂÈ·‰Â Ì„‡‰ ˙„ÚÂ

תמר דיין פרופ' - יו"ר הוועדה

ÈÏÏÎ

.(2006 (אוקטובר בצרפת והביוספירה האדם הבין-לאומית המועצה בדיוני ישראל את יצגה דיין תמר פרופ'

®MAB© ˙ÂØÌÈ¯ÈÚˆ ˙ÂÈØÌÈÚ„ÓÏ Â˜ÒÂ‡ Ò¯Ù

זכתה. לא אך תל-אביב, אוניברסיטת מטעם צעיר/ה מדענ/ית לפרס מועמדויות שתי ישראל הגישה השנה גם      £

ÏÓ¯Î· ˙È¯ÙÒÂÈ· ‰¯ÂÓ˘

באונסקו. והביוספרה האדם של הבין-לאומית למועצה הוגש בכרמל הביוספרית השמורה על ניטור £     דוח

Â„Â‰ ¨ÌÈÁÈÁˆ ÌÈ¯ÂÊ‡ ≠ ¯Â·„Ó ÒÎ

צחיחים על אזורים מדבור ישראל בכנס מטעם השתתפו אוריאל לולפנסקי, אביגד וונשק, £     הפרופ'

.(11/2007) הודו בג'הפור,
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®IGCP© ‰È‚ÂÏÂ‡È‚ ˙„ÚÂ

זאב בגין בנימין ד"ר - יו"ר הוועדה

ללא בנושא "גיאולוגיה מחקר הציג באונסקו, אסונות טבע למניעת האגף עם בגין, בשיתוף בני £ ד"ר

.(11/2007) התקיימה בספרד הסדנה הירדן. עמק על הגיאולוגי השלכות המחקר - גבולות"

Ú„Ó‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÂÒÁ

‡˘ÂØ˙ÈÎ˙ØÒÎ„ÒÂÓØÔÂ‚¯‡˙Â¯Ú‰

Ï¢È· ¯Â·„Ó ÒÎÔÂÈ¯Â‚≠Ô· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡®±∞Æ≤∞∞∂© Ï‡¯˘È

‰È‚ÂÏÂÎËÂ Ú„Ó È¯ÂÓÏ Èˆ¯‡ ÒÎÚ„ÓÏ ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ®≥Æ≤∞∞∑© Ï‡¯˘È

ı¯‡‰ ¯Â„Î ÌÂÈ˙ÂÓ‡Â ‰È‚ÂÏÂ˜‡ ÌÂ¯ÂÙ®¥Æ≤∞∞∑© Ï‡¯˘È

Ï¢È·‰ ÌÈÓ‰ ÌÂÈÔÂÈ¯Â‚≠Ô· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡®≥Æ≤∞∞∑© Ï‡¯˘È

Ï‡¯˘È· ÌÈÓ ÔÂÎ˙ ≠ È˙˘ ÒÎÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈÓ‰ „Â‚È‡®µÆ≤∞∞∂© Ï‡¯˘È

Ú„Ó· ÌÈ˘Â„ÈÁÔÂÈÎË‰®±≤Æ≤∞∞∑© ˙Ù¯ˆ

≠ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÈÎ˙ ˙˜˘‰
¢ÏÂÁÎ‰ ı¯‡‰ ¯Â„Î¢

Ø Ú„ÓÏ ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ
ÔÂÈ¯Â‚≠Ô· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡

®πÆ≤∞∞∑© Ï‡¯˘È

‰¯·Á‰Â Ì„‡‰ ÈÚ„Ó ˙„ÚÂ

פרידמן (רמי) אברהם פרופ' - הוועדה יו"ר

במסגרת הישראלית, הוועדה של אורח היה סנה, פייר מר והחברה, האדם למדעי אונסקו £ סמנכ"ל

.(MOST) (6.07) ברמאללה האישה לקידום במרכז ביקורו

והציג ,(mosT) חברתיות לטרנפורמציות הבין-ממשלתית הוועדה בדיוני השתתף פרידמן רמי £ פרופ'

פריז). ,16-18.7.07) החלטות לקבלת מחקר ממצאי בין פעולה לשיתוף ישראלי מודל

שיתוף פעולה על המחקר פרסום על והחברה האדם למדעי הסקטור עם ההבנות את אישרר יו"ר הוועדה  £

.(6.67) ישראל לחקר ירושלים על-ידי מכון שהוכן ישראלים ופלסטינים, לא-ממשלתיים ארגונים בין

פעילות הקתדרה את הציג חיפה, אוניברסיטת לביואתיקה, אונסקו קתדרת יו"ר כרמי, £ פרופ' אמנון

בפריז (26-29.6.07). אונסקו של והחברה האדם סקטור מדעי סגל בפני

˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙È‚ÂÏÂÈˆÂÒ‰ ‰„Â‚‡‰

סגל, חברי חוקרים, מאות בנוכחות התקיים הישראלית הסוציולוגית האגודה של השנתי £ הכנס

בישראל" מיעוט "להיות היה המרכזי הנושא גבוהה. להשכלה המוסדות מכל גבוהים לתארים וסטודנטים
.(2.2007) ומגדר) חרדים יהודים, (ערבים,
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˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË·Â ÌÈÚ„Ó· ‰˜È˙‡Â ‰˜È˙‡ÂÈ·

ברוסיה (4.06) ,(6.06) בצרפת בביואתיקה: שעסקו אונסקו מטעם במפגשים השתתף כרמי £ פרופ' אמנון

.(5.06) ובארגנטינה

העולם. ברחבי לרפואה בתי-ספר ולמאות באונסקו החברות המדינות לכל הופצו הקתדרה £ פרסומי

‰˜È˙‡ÂÈ·· ÌÈ¯ÂÓ ˙¯˘Î‰

צוות הקתדרה בסיוע חיפה, באוניברסיטת לביואתיקה  אונסקו  קתדרת ראש כרמי, אמנון £ פרופ' 

כוח-אדם הכשרה לפיתוח קורס קיימו באונסקו ובטכנולוגיות במדעים האגף לאתיקה עם ובתיאום
.(8-14.7.07) ומאתיופיה מזמביה מקניה, נציגים השתתפו בקורס קניה. באגרטון, שהתקיים בביואתיקה

(CEPES) גבוה האירופי לחינוך והמרכז ובטכנולוגיות במדעים האגף לאתיקה הקתדרה בשיתוף  £

והנחה שיזם בסדנה, באירופה. לרפואה בבתי-ספר לביואתיקה מנחים להכשרת עבודה סדנת קיימה
ממקדוניה מרומניה, מפולין, מטורקיה, מיוון, מרוסיה,  נציגים/ות השתתפו כרמי, אמנון פרופ'
הסדנה. ליוותה את ממרוקו, (IBC) גלאסוס נוזהה פרופ' של אונסקו, המומחים ועדת ומבולגריה. יו"ר

.(30.10-4.11.06) רומניה בודפשט,

‰˜È˙‡ÂÈ·· ÌÂÏÂ˜È¯Â˜ ÁÂ˙ÈÙÏ ÌÈÁÓÂÓ ˙ÂÂˆ

לפיתוח אונסקו  של ביואתיקה קתדרות מרשת מומחים צוות בדיוני השתתף כרמי אמנון £     פרופ' 

הביואתיקה. בתחום קוריקולום

‰˜È˙‡ÂÈ·‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈÈÓÂ‡Ï≠ÔÈ· ÔÈ„ È˜ÒÙÏÂ ‰˜È˜ÁÏ ÏË¯ÂÙ ÁÂ˙ÈÙ

המשפט במערכת שהתקבלו הדין פסקי ואת החקיקה את מכינה לביואתיקה אונסקו קתדרת      £

אונסקו. במטה ונבנה ההולך פורטל עבור הישראלית

®IBC© Â˜ÒÂ‡ Ï˘ ‰˜È˙‡≠ÂÈ·Ï ‰„ÚÂÂ‰

ישראל את לייצג העברית, נבחרה צדק והאוניברסיטה שערי לוי-להד, מבית-החולים אפרת £ פרופ'

ויצמן, פרופ' מישל רבל ממכון את החליפה פרופ' לוי-להד מומחים זו, צרפת (20.12-22.12.06). בוועדת
האחרונות. בשנים בוועדה ישראל נציג שהיה

בניירובי, שהתקיים (IBC) לביואתיקה הבין-לאומית הוועדה במפגש השתתפה לוי-להד אפרת £ פרופ'

.(17.7-19.7.07) קנייה

‰˜È˙‡ÂÈ·Ï ˙È¯·Ú· „ÂÚÈ˙ ÊÎ¯Ó

לביואתיקה הישראלית המועצה למדעים, הישראלית האקדמיה בשיתוף לאונסקו הישראלי £ הוועד

בעברית. ביואתיקה למסמכי תיעוד מרכז הקמת יזמו חיפה, באוניברסיטת אונסקו של ביואתיקה וקתדרת
הוועד. של האינטרנט באתר מתעדכן המרכז

ביואתיקה: על אונסקו של בין-לאומיות הצהרות 3 והופצו פורסמו עתה £ עד

האנושי הגנום - 
גנטיים נתונים - 

אדם זכויות - 

האירופית האתית (COMEST) וההצהרה אונסקו של למדענים הצהרת האתיקה לאתר תעלה £ בקרוב

למדענים.
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/ לחוקרים עיון ימי לקידום לאונסקו הישראלי בוועד הסתייעה לביואתיקה הישראלית £ המועצה

.(1.9.06) ביציות בישראל תרומת - הפוריות חקר בנושא הקשור לביואתיקה בכל רופאים

®COMEST© ˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË·Â ÌÈÚ„Ó· ‰˜È˙‡ ÁÂ˙ÈÙ

במפגש השתתפה של אוניברסיטת תל-אביב למחקר ולפיתוח, מסר-ירון, סגנית נשיא חגית £ פרופ'

האתיקה על עדכון המלצות אונסקו לקראת השוויצרי, הלאומי הוועד אונסקו, שאורגן על-ידי של האזורי
.(11.5-12.5.06) מדענים של

לביואתיקה. הלאומית המועצה חברי בין ננו-טכנולוגיה" של ופוליטיקה "אתיקה הספר את הפיץ £  הוועד

¯„‚Ó

היובל ספר בכתיבת חלק נטלה ,(ASP) לאונסקו המסונפים בתי-הספר צוות יו"ר הראל, יעל ד"ר  £

בפרט. ולאונסקו על תרומת נשים לעולם בכלל לאונסקו) שנה 60)

בקונטקסט נשים העצמת מדיניות או התחזקות?" - "העצמה עיון ליום חסות העניק הישראלי הוועד  £

העיון השתתפו ביום העברית. באוניברסיטה ציבורית למדיניות בית-הספר על-ידי - שאורגן אזורי
ואף הישראלית, בחברה המגדר התפתחות את שהציגו וערביות/ים ישראליות/ים חוקרות/חוקרים

.(5.2007) בישראל ופורמליים מסורתיים מרכיבים על נתונים הציגו
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ÌÂÈ˜≠Â„Â ˙ÂÏ·ÂÒ

‰È·¯‚ Ï‡ ‰˜· ¨ÈÓÒ‡˜Ï‡ ˙ÈÈÓ„˜‡

אלקאסמי, בשיתוף אקדמיית שהתקיים ביוזמת "דיאלוג ודו-קיום" לכנס חסות הוועד העניק £

לכנס השני גם העניק חסות הוועד .(1.2006) תמיר יולי השרה אברהם ובהשתתות קרן פעולה עם
אל-קאסמי (1.2007). אקדמיית של האחר" "פלורליזם וקבלת

אברהם, קרן זה: לכנס חסות ומעניקים התומכים אסטרטגיים שותפים לבנות השכילה האקדמיה £

היהודי האמריקאי הוועד הבין-דתית, המתאמת המועצה ארה"ב, שגרירות אזרחית, להסכמה הפורום
לאונסקו. הישראלי והוועד

®±∂Ø±±© Ï¢È·‰ ˙ÂÏ·ÂÒ‰ ÌÂÈ

האזרחית. החברה ארגוני בהשתתפות הסובלנות ביום בכנסת מפגש התקיים אברהם קרן ביזמת     £
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˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰¯·Á‰ ˙Â·¯ÂÚÓ

דו-קיום המקדמים האזרחית החברה ארגוני מפגש של התקיים אזרחית להסכמה הפורום ביזמת     £

(11/2006) לאונסקו. ונשיאת הוועד הישראלי החינוך שרת בהשתתפות

Ï‡¯˘È ≠ ˙ÈÈËÒÏÙ ˙Â˘¯ ≠ ÈÁ¯Ê‡ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘

שנועד כנס זה בנושא התקיים ישראל לחקר ירושלים מכון וביוזמת לאונסקו הישראלי הוועד £     בעידוד

בחברה האזרחית לא-ממשלתיים בין ארגונים הפעולה של שיתוף והמשכיותו מהותו את אופיו, לבחון
האדם מדעי סמנכ"ל על-ידי זה הוזמן כנס בעקבות שהופק (24.5.06). הספר והפלסטינית הישראלית

אונסקו. במטה בכירים בין והופץ אונסקו של והחברה

‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ

עמנואל על לכנס הפילוסופיה חסות הוענקה לאונסקו הישראלי והוועד (משרד החוץ) קשתו"ם £ בתמיכת

כנסים התקיימו היתר, בין .(15.11-18.11.06) הבין-לאומי הפילוסופיה ביום פריז, אונסקו, במרכז לוינס
בתרומתו שעסקו ובירושלים, במונטריאול, בווילנה בדרום אפריקה, בבוקרשט, בשיקגו, בשטרסבורג,

לפילוסופיה. לוינס של

בין-לאומי בכנס  השתתפה העברית, האוניברסיטה  של  זמננו בת ליהדות  מהמכון גלסר, ג'ין  £ ד"ר

עסק הכנס .(15.11-16.11.06) אונסקו בפריז במטה בפילוסופיה" שהתקיים חדשים ושימושים "מגמות
האזרחות. בעיצוב ותרבותי חינוכי כמכשיר בפילוסופיה

.(11.06) החינוך במערכת בישראל פילוסופיה לימודי על נתונים אונסקו למטה העביר £ הוועד

הפילוסופיה השתתפה באולימפיאדת יעל הכהן (מזה"פ) המדריכה בראשותה של ישראלית £ משלחת

העל-יסודיים בתי-הספר תלמידי בין תחרות לאחר נבחרו הישראליים הנציגים .(22.2.06) באיטליה
פילוסופיה. הלומדים

באוניברסיטת התקיים הכהן יעל גב' ביוזמת העל-יסודי בחינוך פילוסופיה ולתלמידי למורים ארצי £  כנס

.(26.3.06) יונה יוסי דסקל ופרופ' מרסלו פרופ' המשתתפים: בין ושוויון. צדק בנושא עסק הכנס תל-אביב.

Â˜ÒÂ‡ Ï˘ ‰¯·Á‰Â Ì„‡‰ ÈÚ„Ó È˘‚ÙÓ· ˙ÂÙ˙˙˘‰

‡˘Â˙ÈÏ‡¯˘È ˙Â‚ÈˆÌÈ„ÚÂÓ

®Comest© ‰È‚ÂÏÂÎË·Â ÌÈÚ„Ó· ‰˜È˙‡ÔÂ¯È≠¯ÒÓ ˙È‚Á ßÙÂ¯Ù®µÆ∞∑© ıÈÂÂ˘

‰˜È˙‡ÂÈ·ÈÓ¯Î ÔÂÓ‡ ßÙÂ¯Ù®∂Æ∞∑© ‰È˜

ÈÂÎÈ˙≠ÌÈ ¯ÚÂ ÌÂ¯ÂÙ ˘‚ÙÓ¯·ÏÙ ˙È¯˘ ß·‚®±±Æ∞∂© ÔÈÒÈ¯Ù˜

˙ÂÚÊ‚ „‚ ˙ÂÈÂ˘¯ ≠ ‚¯·¯È ˘‚ÙÓÈÏ‡≠¯· Ï‡È„ ¯Ó®µÆ∞∑© ‰ÈÓ¯‚

®MOST© ˙È˙¯·Á ‰ÈˆÓ¯ÂÙÒ¯Ë ˙„ÚÂÔÓ„È¯Ù ®ÈÓ¯© Ì‰¯·‡ ßÙÂ¯Ù®∑Æ∞∑© ˙Ù¯ˆ
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ÌÈ„ÏÈ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ ≠ ÈÓÂ‡Ï≠ÔÈ· ÒÎ

"פילוסופיה על לאונסקו הישראלי הוועד בחסות כנס ארגן העברית האוניברסיטה של לחינוך £     בית-הספר

ומהעולם מישראל חוקרים השתתפו בו החינוך. שרת בנוכחות התקיים בירושלים הכנס הילדים". עבור
איטליה), גרמניה, הולנד, אוסטרליה, קוריאה, דרום צרפת, ווילס, קנדה, ברזיל, מקסיקו, אנגליה, (ארה"ב,

.(4.6-7.6.07) הילד ובזכויותיו של בעולמו התמקד והוא

„ÏÈ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÌÂÈ

בן-ארי, טובה על-ידי הופקה ב-20.11.05 שחל הבין-לאומי הילד זכויות ליום ראשון יום £     מעטפת

אונסקו. במטה והופצה הילד, זכויות על הממונה

˙ÂÚÊ‚ „‚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ‰ÈˆÈÏ‡Â˜

הדגל פרויקט על הכריזה פרידמן, פרופ' רמי של אונסקו, בראשותו של והחברה האדם מדעי £ ועדת

גזענות. נגד מקומיות רשויות של קואליציות - 2010-2007 לשנים

הפרויקט. תכנון תהליך תיאמה את תל-אביב, באוניברסיטת תלמידת מחקר בלטמן, נעמה גב'  £

לצמצום הגזענות, לפעול המקומיות הרשויות ואת במדינה המרכזיים הגופים את היא לרתום המטרה
בביצוע תסתייע חדשה. הוועדה סדרי העדיפויות ואוריינטציה שינוי בתחומם, על-ידי והאפליה ההדרה

לא-ממשלתיים. בארגונים הפרויקט

‰¯·Á‰Â Ì„‡‰ ÈÚ„Ó ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÂÒÁ

‡˘ÂØ˙ÈÎ˙ØÒÎ„ÒÂÓØÔÂ‚¯‡˙Â¯Ú‰

È˙Â·¯˙ ≠·¯ ÁÈ˘ ¨˙ÂÏ·ÂÒ ≠ ÔÂÈÚ ÌÂÈÈÓ‡Ò˜Ï‡ ˙ÈÈÓ„˜‡®±Æ∞∂Ø±Æ∞∑© Ï‡¯˘È

˜·‡ÓÏ ˙Â‚È‰Ó ÁÂÙÈË ≠ ‰ÏÂÚÙ· ‚ÂÏ‡È„
˙ÂÚÊ‚·

Ï¢È· ÌÈË„ÂËÒ ÔÂ‚¯‡ ≠ ÒÂß‚ÂÂ®∂Æ∞∑© ‰„˜

ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ó ÌÈÁ˜Ï ≠ ÔÂÈÚ ÌÂÈ
ÌÈÈËÒÏÙÂ ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈÂ‚¯‡

Ï‡¯˘È ¯˜ÁÏ ÌÈÏ˘Â¯È ÔÂÎÓ®µÆ∞∂© Ï‡¯˘È

‰˜È˙‡ÂÈ·Ï ≥≠‰ Ï¢È·‰ ÒÎ‰‰˜È˙‡ÂÈ·Ï Â˜ÒÂ‡ ˙¯„˙˜®≤Æ∞∂© Ï‡¯˘È

ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÏ·ÂÒÏ ÍÂÈÁÁ¢ËÓ®¥Æ∞∂© Ï‡¯˘È

ÂÙÈ ÒÎ˙ÈÁ¯Ê‡ ‰ÓÎÒ‰Ï ÌÂ¯ÂÙ‰®±∞Æ∞∂© Ï‡¯˘È

Ï¢È· ÌÈÈÙÂ‡ ˙Â¯Á˙ ≠ ÁÏÓ‰ ÌÈ ··ÂÒ˙ÂÏÈ‚Ó ‡¢Ó®±Æ∞∑© Ï‡¯˘È

ÌÈ˘ ˙ÓˆÚ‰Â ¯„‚Ó
˙ÂÈÈ„ÓÏ Ò¢È· ≠ ‡˘‡˘ ÊÎ¯Ó

˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ¨˙È¯Â·Èˆ
®µÆ∞∑© Ï‡¯˘È

˙È‚ÂÏÂÈˆÂÒ‰ ‰„Â‚‡‰ Ï˘ È˙˘‰ ÒÎ‰
¨˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙È‚ÂÏÂÈˆÂÒ‰ ‰„Â‚‡‰

ÔÂÈÎË‰
®≤Æ∞∑© Ï‡¯˘È

‰˜È˙‡ÂÈ·Ï È˘ÈÏ˘‰ Ï¢È·‰ ÒÎ‰
ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„‰ Ï˘ ‰È¯Ï˜ÙÒ‡·

¨Â˜ÒÂ‡ ‰˜È˙‡ÂÈ· ˙¯„˙˜
‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡

®≤Æ∞∑© Ï‡¯˘È

ÌÈ„ÏÈ ˙ÂÈÂÎÊÏÂ ‰ÈÙÂÒÂÏÈÙÏ Ï¢È· ÒÎ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰®∂Æ∞∑© Ï‡¯˘È
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ÏÂÎÏ Ú„ÈÓ ˙„ÚÂ

אחיטוב ניב פרופ' - הוועדה יו"ר

של תקשורת לפיתוח הבינלאומית התכנית של ההיגוי בוועדת ישראל את ייצג אחיטוב ניב £ פרופ'

.(21.3-23.3.06) בפריז (IPDC) אונסקו

,(IFA) לכול מידע ועדת כחבר ה-34 של אונסקו הוועידה הכללית במהלך נבחר בישראל הוועדה יו"ר  £

הוועדה. של המניין מן שלא במפגש והשתתף

˙ÈÏËÈ‚È„‰ ˙È˙Â·¯˙‰ ˙˘¯ÂÓ‰ ¯ÂÓÈ˘ ÒÎ

מורשת תרבות לשימור מינרווה וביוזמת ארגון האירופי של האיחוד המו"פ תכנית במסגרת £     הכנס נערך

של בראשותו של אונסקו עגול" "שולחן התקיים לאונסקו. הישראלי הוועד את חסות וקיבל דיגיטלית,
הזיכרון שימור בצלאל), אקדמיית - טרנר (מייק עיר מורשת שימור בנושאים: שדן אחיטוב ניב פרופ'
אמיתי/מרב (דוד פלסטינית עיתונות שימור התפוצות), בית מנכ"ל ישראלי, (חסיה אבא בית - היהודי

.(14.11-15.11.06) חביבה) גבעת מאק,

˙È˙Â·¯˙ ˙˘¯ÂÓ Ï˘ ‰ÈˆËÈ‚È„Ï ‰ÂÂ¯ÈÓ ÒÎ

לבניית התנעת תהליך ועל ישראלית עולם זיכרון ועדת הקמת על בו והוכרז התקיים בירושלים £     הכנס

.(11.2007) (מיכאל) בישראל חשובים אוספים על מידע מאגר

ÈÚ„Ó È˙Â¯ÙÒ ÚÒÓ ≠ Ô¯Â ÏÂßÊ

התקיימו המדעי". לז'אנר ורן ז'ול של אינטרדיסציפלינרי בנושא "תרומתו כנס יזמה חיפה אוניברסיטת      £

הרחב לקהל פתוח היה הכנס הכט. ובמוזיאון למדע במוזיאונים לתלמידים ופעילויות רבים מושבים
.(16.1-17.1.06)

˙¯Â˘˜˙Â Ú„ÈÓ ¨‰˜È˙‡ ‡˘Â· ÈÓÂ‡Ï≠ÔÈ· ÒÎ

אתיקה, בנושא טורקיה, באנקרה, שהתקיים בכנס השתתף לכול, למידע הוועדה מרכז זאבי, אביב £     מר

.(10.06) ותקשורת מידע

Ï‡¯˘È· ÈÏËÈ‚È„‰ ¯ÚÙ‰

תל-אביב. אוניברסיטת של האינטרנט לחקר  נטוויזן ומכון הוועדה  בחסות קולוקוויום £     התקיים

שונים פרויקטים הוצגו צרפת. של "מידע לכול" ועדת למברט, נשיא דניאל מר היה הקולוקוויום אורח
בין הפעולה התיאום ושיתוף חוסר היא שזוהתה הבעיות אחת הדיגיטלי. בעיית הפער עם המתמודדים

הדיגיטלי. להחרפת הפער בעקיפין בישראל המסייעים ארגונים

˙Â‡Â˙ÈÚ· ‰¯˘Î‰ Ò¯Â˜

קורס להיפתח אמור היה באונסקו, לכול מידע וסקטור בן-גוריון, אוניברסיטת הרצוג, מרכז עם £ בתיאום

העיתונאים בהכשרת ופרקטיקה תיאוריה לשלב נועד הקורס ולערבים-פלסטינים. ישראליים לעיתונאים
במטה התכנית את והציג ביקר הפרויקט, את והוביל שיזם מיטל, יורם פרופ' הארץ. עיתון באמצעות

ובירוקרטיות. טכניות תקלות בגין התממש לא המיזם הצער למרבה .(12.2.07) אונסקו

.(10.10.06) לעברית בתרגום הארץ בעיתון פורסם חדש" שיתופי "עולם אונסקו מנכ"ל של £ מאמרו
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ÏÂÎÏ Ú„ÈÓ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÂÒÁ

‡˘ÂØ˙ÈÎ˙ØÒÎ„ÒÂÓØÔÂ‚¯‡˙Â¯Ú‰

Ô¯ÂÂ ÏÂßÊ ÌÚ Ú„ÈÓ‰ ÌÏÂÚ· È˙Â¯ÙÒ ÚÒÓ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡±Æ≤∞∞∂

®˙È·¯Ú·Â ˙È¯·Ú· ˙ÂÂÈÏÈ‚ ±∞≠∏© ËÚ≠Â„ ÔÂ˙ÈÚ˙ÈÁ¯Ê‡ ‰ÓÎÒ‰Ï ÌÂ¯ÂÙ‰∑Æ≤∞∞∂

Ï‡¯˘È ÈÓÓÚ ¯ÂÙÈÒ ≠ ÈÂ ·„ ßÙÂ¯ÙÏ Ï·ÂÈ‰ ¯ÙÒ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡≤∞∞∑

ÈÏÈËÈ‚È„ ¯ÚÙ ≠ ÌÂÈÂÂ˜ÂÏÂ˜ÔßÊÈÂÂË ÔÂÎÓ ≠ ‡¢˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡≤∞∞∑

˙ÈÓÏÂÚ ˙˘¯ÂÓÏ ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰„ÚÂÂ‰

מייק טרנר פרופ' יו"ר הוועדה

בניו-זילנד לתפקיד העולמית המורשת ועדת של ה-33 המפגש דיוני במהלך נבחר טרנר פרופ' מייק  £

ב-2008 הדיונים לקראת היום  סדר את שקובעת  הוועדה  ללשכת  יצטרף והוא  הוועדה, יו"ר סגן
קנדה. בקוויבק,

שדנה אונסקו, של  העולמית המורשת ועדת של המניין מן שלא בישיבה השתתף הוועדה  יו"ר  £

.(4.07) המוגרבים בשער בהתפתחויות

(סין, עולמית מורשת אתרי על בפני הוועדה למורשת עולמית ולהמליץ לקדם רבות פניות £  היו

עקרונות פי על- נקבעה הישראלית הנציגות מדיניות קרואטיה). אזרביג'אן, סרביה, צ'כיה, צ'ילה,
מקצועיים.

העיר במעמדה של ודנה בית-שאן, בעיר עבודה ישיבת קיימה עולמית למורשת £ הוועדה הישראלית

שם באונסקו. את מועמדות האתר ובאפשרות לקדם

˙ÈÓÏÂÚ ˙˘¯ÂÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ È˘‚ÙÓ

‰ÏÈÂ ¨‡ËÈÏ

מרשימה שייצגה משלחת בראש עמד עולמית, למורשת הישראלית הוועדה יו"ר טרנר, £     פרופ' מייק

צוק צביקה ד"ר טבע), העברית - (האוניברסיטה ספריאל אוריאל פרופ' וכללה את בוועדה, ישראל את
(קק"ל). גיננסברג פאול התכנון) ואת (מינהל שריד וענת סיבר האדריכליות אליסיה תרבות), - (רט"ג

הבהאית. הקהילה מטעם כמשקיף השתתף לינקולן אלברט ד"ר

ı¯ßˆÒÈ¯Î ¨„ÏÈÊ≠ÂÈ

עמית-כהן עירית ד"ר את שכללה בוועדה, את ישראל שייצגה משלחת בראש עמד טרנר מייק £     פרופ'

הבהאית) (הקהילה לינקולן אלברט ומר בן-גוריון) (אוניברסיטת שטרן אלי פרופ' בר-אילן), (אוניברסיטת
.(21.6-3.7.07)
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˙ÈÓÏÂÚ ˙˘¯ÂÓ ¯˙‡Î ÌÈÓ˘·‰ Í¯„ ˙Ê¯Î‰

®‰Ë·˘Â ‰ˆÂÏÁ ¨˙È˘ÓÓ ¨˙„·Ú© ·‚‰ È¯ÚÂ ÌÈÓ˘·‰ Í¯„ ˙Ê¯Î‰ Ò˜Ë

והאדריכלית קליר  הנרי (פרופ' ומהעולם: מהארץ, אורחים בנוכחות בעבדת התקיים  הטקס
בנגב בוקר שדה במדרשת שהתקיים עולמית מורשת בנושא עיון יום קדם לטקס מוארנו). קרלה

.(3.2007)

‰·¯Ú‰ ˙„Úˆ

הבשמים בדרך אופניים על הליכה ורכיבה במסלולי תיכונה האזורית ערבה המועצה על-ידי £     אורגנה

.(19.2.2007)

˙È˘ÓÓ· Ò˜Ë

.(4.4.2007) הוועדה יו"ר בנוכחות £     התקיים
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Â˜ÒÂ‡ Ï˘ ˙ÈÓÏÂÚ ˙˘¯ÂÓ È˘‚ÙÓ· ˙ÂÙ˙˙˘‰

‡˘Â˙ÈÏ‡¯˘È ˙Â‚ÈˆÌÈ„ÚÂÓ

˙ÈÓÏÂÚ ˙˘¯ÂÓ ˙„ÚÂ

Ï‡È¯Â‡ ßÙÂ¯Ù ¨¯·ÂÒ ‰ÈÒÈÏ‡ ˙ÈÏÎÈ¯„‡
ßÙÂ¯Ù ¨„È¯˘ ˙Ú  ˙ÈÏÎÈ¯„‡ ¨Ï‡È¯ÙÒ

˜Âˆ ‰˜È·ˆ ¯¢„ ¨¯¯Ë ˜ÈÈÓ
®∑Æ∞∂© ‡ËÈÏ

¯¢„ ¨Ô¯Ë˘ ÈÏ‡ ßÙÂ¯Ù ¨¯¯Ë ˜ÈÈÓ ßÙÂ¯Ù
Ô‰Î≠˙ÈÓÚ ˙È¯ÈÚ

®∂Æ∞∑© ı¯ßˆÒÈ¯Î

ÔÈÈÓ‰ ÔÓ ‡Ï˘ ‰„ÚÂ ˙·È˘È¯¯Ë ˜ÈÈÓ ßÙÂ¯Ù¥Æ∞∑ ˙Ù¯ˆ

˙ÈÓÏÂÚ ˙˘¯ÂÓ È¯˙‡ ¯ÂËÈ
ÈÏ‡≠¯· Ï‡È„®≥Æ∞∂© ‰ÈÏËÈ‡

‚¯·˜¯Ù ¯ÊÚÈÏ‡ ¯¢„®¥Æ∞∑© „¯ÙÒ

˙È¯„ÂÓ‰ ˙˘¯ÂÓ‰ ¯ÂÓÈ˘ÔÓÙÂ‰ ÈÓ¯È ÏÎÈ¯„‡®¥Æ∞∂© ‰ÈÒÂ¯

¯·‡‰≠‰Ï ˙È¯„ÂÓ ˙˘¯ÂÓ ˙ÎÂ¯Ú˙
¨ÏÈÈ‡ ÏË ˙ÈÏÎÈ¯„‡ ¨˜ÂÓÒ ‰ˆÈ ßÙÂ¯Ù
˜È˘ÂÓ  ßÙÂ¯Ù ¨ÔÓÙÂ‰ ÈÓ¯È  ÏÎÈ¯„‡

˙ÈÏ‚¯Ó
®πÆ∞∑© ˙Ù¯ˆ

ÈÒ¯‰ ‡Ï ¯ÂÓÈ˘Ï Ú„Ó· ÌÈ˘Â„ÈÁ˙ÈÏ‚¯Ó ·‡Ê ÏÎÈ¯„‡®±∞Æ∞∑© ‰ÈÏËÈ‡

®GRV© ÏÂ„‚‰ Ú˜·‰
¯¯Ë ˜ÈÈÓ ßÙÂ¯Ù

Ì˘Ï ÈÒÂÈ ¯¢„
®≥Æ∞∑© ‰È˜

˙È¯„ÂÓ ˙˘¯ÂÓ
¯¯Ë ˜ÈÈÓ ßÙÂ¯Ù

˙ÈÏ‚¯Ó ‰˘Ó ßÙÂ¯Ù
®±≤Æ∞∑© Â„Â‰

˙ÈÓÏÂÚ ˙˘¯ÂÓÂ ˙Â·¯˙ ÈÙÂ„ÏÙ Ï·ÂÈ®±≤Æ∞∑© „¯ÙÒ

˙Â·¯˙ ÈÙÂÏ ˙˘¯ÂÓ ÊÎ¯Ó ˙ÂˆÏÓ‰¯¯Ë ˜ÈÈÓ ßÙÂ¯Ù®±±Æ∞∑© ÏÈÊ¯·

˙ÈÓÏÂÚ ˙˘¯ÂÓ È¯Ú ÔÂ‚¯‡ıÈ·Â˜¯· ÈÊÁ ÏÎÈ¯„‡®∂Æ∞∑© ‰ÈÒÂ¯

ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈÒÎ

הבשמים דרכי בנושא עיון יום - הבשמים דרכי £

מדרשת עם  בשיתוף ישראל איקומוס ביוזמת התקיים 
בירושלים למחקר הצרפתי והמרכז בנגב בוקר שדה

.(12.2.06)

נדחה הכנס  - העתיקה עכו שימור בנושא כנס  £

.2007 בינואר והתקיים (2006) המלחמה בגין

הבין- המרכז - ללא-גבולות ציפורים נדידת £

תל-אביב באוניברסיטת ציפורים נדידת ללימוד לאומי
ארגון עם  פעולה שיתפו לטבע  הפלסטינית והחברה 
שאן, בית ושל יריחו של הערים ראשי ועם היפני ג'יאקה
לפלסטינים לירדנים, משותפות ממשק תכניות לקדם כדי

טבע. בשימור העוסקות ולישראלים
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תרבות ישראלי" בחסות בנושא "נוף בר-אילן אוניברסיטת על-ידי יום עיון - התקיים נופי תרבות  £

התיישבות. ואתרי מבנים לשימור והגנים הלאומיים והמועצה הטבע רשות קק"ל, ובשיתוף הוועדה
.(13.2.2007) עולמית למורשת הישראלית הוועדה של תרבות" ל"נופי חשיבה צוות ממצאי בו הוצגו

העולמית שהתקיים המורשת ארגון ערי של תל-אביב, השתתף בכנס מהנדס העיר ברקוביץ, אדריכל חזי  £

.(19.6-23.6.07) רוסיה בקאזאן,

באוליינצה, שהתקיים היסטוריים-אורבניים" תרבות ל"נופי ההמשך בכנס השתתף טרנר מייק £ פרופ'

.(12.9-14.9.07) אונסקו של ה-35 הכללית לוועידה המלצות הכנת לקראת ברזיל,

ובכנס בתערוכה השתתפו ניצה סמוק, אייל ופרופ' טל ירמי הופמן, הלבנה-תל-אביב, אדריכל העיר £ נציגי

.(13.9-14.9.07) צרפת בלה-הבר, ותל-אביב לה-הבר שנדיגר, ברזיליה, מודרנית: מורשת ערי על מדעי

עם מומחים השחורה ביבשת הלבנה העיר דיון מקצועי על התקיים בתל-אביב £ במרכז הבאוהאוס

הלבנה באסמרה (28.6.07). מאריתריאה, והוצגה העיר

התקיים ה-3 השנתי הכנס - לביצוע" חקר בין היסטוריים: ואתרים מבנים "שימור - העתיקה עכו  £

הדיונים עכו והוועד הישראלי לאונסקו. החברה לפיתוח הגליל המערבי, עיריית עכו, מכללת בחסות
.(4.1.07) היסטוריות למעשה של ערים הלכה בשימור התמקדו

ÈÚÂˆ˜Ó Ì„‡ ÁÂÎ ÁÂ˙ÈÙ

העתיקות, רשות של ירושלים מחוז ארכיאולוג זליגמן, ג'ון למר לימודים מלגת העניק הישראלי £     הוועד

.(2007 (פברואר-מרס הבנויה המורשת שימור על ברומא, איקרום של בקורס להשתתפות
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Ï‡¯˘È· ˙ÈÓÏÂÚ ˙˘¯ÂÓ È¯˙‡ ·ˆÓ ≠ ÔÂÎ„Ú

בקניה מומחים במפגש נדון הנושא מחדש באתר. העיון למדינה את להחזיר החליטה הוועדה החולה:  £

מדינות אפריקה. עם האסטרטגית הפעילות את מתאם מורשת (3.07). מרכז

מחשש האתר את מועמדות במבחן לא להעמיד הישראלית החליטה בדן: הוועדה העתיקה הקשת  £

בישיבת שתובא לדיון מתוקנת מועמדות הגישה הוועדה הבין-לאומי. איקומוס שלילית של להחלטה
הוועדה ב-8.08 בקנדה.

עיריית השינויים בהיכל שהוצגה על-ידי תכנית בנושא אחדים התרבות: הוועדה קיימה דיונים היכל  £

העיר הכולל של בתהליך הניטור מעורבת הוועדה פעולה. לשתף העניין בעלי בפני כל תל-אביב, והמליצה
(בנייה גבוהה, מואץ פיתוח בגין הפרק על עומד עולמית מורשת כאתר שמעמדה - תל-אביב, הלבנה
והמתחמים השימור תכניות של ברור הלא מעמדן בגין ובעיקר התרבות) היכל הבימה, כיכר ,38 תמ"א

הלבנה. העיר של

השנה הגיעו מאונסקו עולמית למורשת מקצועיות מהמרכז טכניות משלחות העתיקה: ירושלים  £

(3.06) בנדרין פרנצסקו בראשותו של אונסקו. המשלחות, של הוועד המנהל החלטות את ליישם כדי
אונסקו של המנהל הוועד דיוני לקראת מפורט הגישו דוח ,(11.06) מיליולי פרנקה גב' של ובראשותה

.(6.07) בניו-זילנד עולמית למורשת והוועדה (4.07)

Ï‡¯˘È ÒÂÓÂ˜È‡ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘

התארגן 2007. בראשונה לשנת המלחמה בגין נדחה אתרים בשימור הכשרה רמפאר: פרויקט פרויקט  £

שגרירות מעורבים: בפרויקט .(14.7-19.7.07) בעכו עתיקה קשת ושיחזרו שבנו ישראלים של שימור מחנה
של רשות בתמיכה מקצועית הצרפתי, רמפאר וארגון לאונסקו הישראלי החוץ, הוועד צרפת, משרד

עכו. ושל החברה לפיתוח העתיקות

לפיתוח החברה בחסות ואיטלקים, ישראלים סטודנטים על-ידי העתיקה עכו תיעוד פיזה: פרויקט  £

.(12.06) העתיקות ורשות עכו

המורשת על ואסונות הטבע האקלים שינויי השפעת על הארד ג'ון האדריכל הרצאה של £ התקיימה

אסיה (9.07). מרכז ושל הימלייה של המקרה העולמית -
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ÌÂ¯˜È‡≠Ï‡¯˘È È¯˘˜

החברות המדינות את הפעילו העתיקות רשות ועם החוץ משרד עם בשיתוף לאונסקו הישראלי £ הוועד

של למועצה הבין-לאומית שימור ברשות, כסלו, מנהל תחום מר רענן של והביאו לבחירתו באיקרום,
שימור. בתחומי מקצועית ובהכשרה בפיתוח העוסק גוף הוא איקרום איקרום.

כוח והכשרת פיתוח בנושא מפגשים לסדרת לאונסקו הישראלי הוועד על-ידי הוזמן מאיקרום קינג ג'ו  £

משרד ישראל, מוזיאון הטבע והגנים, רשות העתיקות, רשות נציגי נפגש עם האורח השימור. בתחום אדם
בוועדה. דיון יתקיים הדוח קבלת עם התיישבות. ואתרי מבנים לשימור המועצה והתרבות, המדע

‰·È˘Á È˙ÂÂˆ

צוותי החשיבה המלצות את וליישם לקדם הוועדה ממשיכה

לוקח הפנים במשרד התכנון מנהל מתקדמים. בשלבים נמצא התוכנה בדיקת תהליך אתרים: מרשם  £

לתכנון. ככלי הרעיון ביישום חלק

בין- מועמדות הרקע ל"הצהרת את שתכין המומחים בקניה בסדנת הוועדה תשתתף הגדול: הבקע  £

החולה. למועמדות גם תסייע ובכך לאומית",

חדשים לגבש כיוונים כדי הדרומי התיכון הים מאגן המדינות בדיוני השתתפה ומעקב: הוועדה ניטור  £

הניטור. בתהליך

עם בתיאום הממלכתי במישור ממלכתית שימור רשות הקמת מקדמת הוועדה שימור: £  רשות

התכנון. מינהל

‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ˙ÂÎÏ˘‰

למשל: והתפתחויות, השלכות היו השנים במהלך הוועדה לפעילות

ÔÂÎ˙‰ Ï‰ÈÓ

איש הוצב מחוז בכל הוועדה. נציגי בהשתתפות עקרוניות בסוגיות לדון ארצי שימור צוות £ הקים

בנושא. המחוז למנהל המסייע שימור בתחום מקצוע

מקרקעי ישראל. מינהל עם בשיתוף ישראליים אתרים של רישום להכנת £ הקים פורום

˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯

ממלכתית. שימור רשות הדוח להקמת המלצות לשימור בעקבות מינהל הקמת £ שוקלת

Ï‡¯˘È· ¯ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„

המבקר. המלצות ביצוע על מעקב דוח הכינה £ הוועדה

®±π∂µ© ‰ÈÈ·‰Â ÔÂÎ˙‰ ˜ÂÁÏ ππ ÛÈÚÒ ˙ÏÚÙ‰

על-פי מקצועית דעת עולמית חוות למורשת הישראלית הוועדה 2007-2006 הגישה השנים £     במהלך

עולמית: מורשת באתרי פיתוח תכניות על והבנייה, התכנון לחוק 99 סעיף

בחצבה. כריית פוספטים - המכתשים / ארץ הבשמים £ דרך
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באזור. מלונאות לפיתוח תב"ע - המכתשים £ ארץ

בוטלה. המכתש על מצוק חדש הקמת יישוב - (מכתש רמון) אבנון £ כפר

חלופי. רכבת מסלול פיתוח - באר-שבע £ תל

אליהם דרום שהתייחסה במחוז המחוזית הוועדה על-ידי הדעת חוות האלו התקבלה המקרים בכל
עניינית.

ÈÓÂ‡Ï≠ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘

ıÈÂÂ˘Â‡

ההשמדה אושוויץ- למחנה הממשק תכנית הכנת את מלווה עולמית למורשת £ הוועדה הישראלית

האתר (12.06). מעמד דוח מומחים על הגיש אונסקו למורשת עולמית של בירקנאו. המרכז

השמדה למחנה האתר שם את (וילנא 7.06) קיימה דיון בבקשת פולין לשנות עולמית למורשת £ הוועדה

המחנה שם את והחליטה לשנות בניו-זילנד (7.07) בנושא בישיבתה ודנה הוועדה שבה לשעבר. נאצי
השמדה נאצי-גרמני. למחנה

Ï‡¯˘È≠Â„Â‰ ‚ÂÏ‡È„

אונסקו, של עולמית למורשת ובחסות המרכז ובמימונו, הישראלי לאונסקו הוועד ביוזמת £ הדיאלוג,

במטרה (הרשות הארכיאולוגית) והודים גבוהה) להשכלה מוסדות / רט"ג ישראלים (ר"ע, מומחים הפגיש
בהודו. יהודית מורשת מודרנית, מורשת מורשת עולמית, אתרי ניהול בנושאים: פעולה שיתוף לבחון

למורשת עולמית. למרכז הוגש מסכם דוח .(11.06) ובישראל (4.06) בהודו מפגשים התקיימו 2

ÈÓÂ‡Ï≠ÔÈ· ÌÈÁÓÂÓ ˘‚ÙÓ ≠ ıÈÈÁ È¯ÂÊ‡

בדאבוס, 2008 במרס שיתקיים מפגש מומחים ובמימון שוויץ בארגון עם יחד שותף הישראלי £ הוועד

עולמית. למורשת של האמנה התפעוליות בהנחיות שילובן לקראת לאזורי חיץ, המלצות לפיתוח

ÌÈÁÓÂÓ ˘‚ÙÓ ≠ ÏÂ„‚‰ Ú˜·‰ ÒÎ

מומחים במפגש השתתפו הוועדה) (יו"ר טרנר מייק ופרופ' תל-אביב) (אוניברסיטת לשם יוסי £ ד"ר

ובשיתוף הגדול, לבקע האסטרטגיה פיתוח בהמשך שדן (2007 מרס, 11-18) קניה בניירובי, שהתקיים
אונסקו של ההכרה הייתה המפגש של החשובות מהתוצאות אחת הבקע. לאורך המדינות בין פעולה
על בניירובי, המלצות המפגש לאור הבקע. לאורך הפרוסים המורשת אתרי האוניברסלית של בחשיבות

החולה. את מועמדות לעדכן ישראל
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˙ÈÓÏÂÚ ˙˘¯ÂÓ ≠ Ï‡¯˘È· ÌÈÁÓÂÓ È¯Â˜È·

Á¯Â‡‰ Ì˘‡˘Â„ÚÂÓ‰È„Ó

®ÌÂ¯˜È‡© ‚È˜ Âß‚Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯˘Î‰∑Æ∞∑‰ÈÏËÈ‡

®ÌÂ¯˜È‡© È˜È˘Â· ¯ÈÂÓ

ÌÈ·¯‚ÂÓ‰ ¯Ú˘≤Æ∞∑

‰ÈÏËÈ‡

®˙˘¯ÂÓ ÊÎ¯Ó© ÔÈ¯„· Â˜Òßˆ¯Ù˙Ù¯ˆ

®ÒÂÓÂ˜È‡© ˙ˆÙ Ï‡ÎÈÓ‰ÈÓ¯‚

Â¯ÂÓ ‰Ï¯‡˜
ÌÈÓ˘·‰ Í¯„ ˙Ê¯Î‰≥Æ∞∑

‰ÈÏËÈ‡

¯ÈÏ˜ È¯‰‰ÈÏ‚‡

¯ÈÏ˜ È¯‰
ÌÈÁÈÏ˘‰Â Â˘ÈπÆ∞∑Ø∂Æ∞∑‰ÈÏ‚‡

ÌÈ‡Ù¯‰ ˙Â„ÓÚÂÓ ˙Î¯Ú‰‰È·¯Ò

®ÒÂÓÂ˜È‡© „¯‡‰ ÔÂß‚
‰˜È˙Ú‰ ˙˘˜‰ Ø ˙Â„ÓÚÂÓ ˙Î¯Ú‰

Ô„ Ï˙·
±∞Æ∞∂·¢‰˜¯

ÔÈ¯„· Â˜Òßˆ¯Ù
®˙˘¯ÂÓ ÊÎ¯Ó©

ÌÈÈ·¯Â‡≠ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰ ˙Â·¯˙ ÈÙÂ≥Æ∞∂Ï‡¯˘È

ß‚Â„ ˜ÈÂ¯Â
ÔÈ¯„· Â˜Òßˆ¯Ù

®˙˘¯ÂÓ ÊÎ¯Ó©

¯ÈÚÏ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙ÈÎ˙
ÌÈÏ˘Â¯È ‰˜È˙Ú‰

∂Æ∞∂˙Ù¯ˆ

˙ÈÓÏÂÚ ˙˘¯ÂÓ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÂÒÁ

המורשת בישראל. שימור קידום בנושא לאירועים חסות העניק לאונסקו £ הוועד הישראלי

כאתר מורשת עולמית - תל-אביב, שהוכרזה העיר הלבנה סרטים תיעודיים על הצגת £ "בתים בעיר" -

אונסקו. של

תל-אביב. ביאליק, ברחוב באוהאוס, תערוכת - הבאוהאוס £ מרכז

.(6.07) באריתריאה הבאוהאוס על דיון   £

ÌÈÈÓÂ‡Ï≠ÔÈ· ÌÈÒÎ

˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙˘¯ÂÓ‰ Ï˘ È˙¯·Á‰ „ÓÓ‰

על התרבותיות-חברתיות ההשפעות את המבטאים מאמרים והציג בכנס השתתף טרנר מייק £ פרופ'

.(6.9-13.9.06) בארגנטינה היסטורית בפרספקטיבה המורשת אתרי

˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ≠ ˙˘¯ÂÓ ÌÂ¯ÂÙ

קאסוטו, דוד פרופ' השתתף בפירנצה, איטליה, ופיתוח לצורך שימור תיעוד בנושא שהתקיים £ בכנס

.(11.9-16.9.06) בירושלים האיטלקי היהודי המוזיאון יו"ר
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ÔÂÎÈÒ· ˙˘¯ÂÓ :≤∞≠‰ ‰‡Ó‰ ˙˘¯ÂÓ ¯ÂÓÈ˘

הבין-לאומי שהתקיים בכנס תל-אביב, השתתף בעיריית תחום שימור מנהל הופמן, £ אדריכל ירמי

.(17.6-20.6.06) רוסיה במוסקבה,

˙Â·¯˙ ÈÙÂ

המפגש בפריז (26.9.06). אונסקו במטה שהתקיים מומחים במפגש ישראל את טרנר ייצג מייק פרופ'  £

אוניברסיטת עם בשיתוף בבצלאל, אורבני לשימור אונסקו קתדרת של הבין-לאומי הכנס על התבסס
היסטוריים- נופי תרבות לשימור אונסקו המלצות עדכון לצורך ,(3.06) שהתקיים בירושלים אל-קודס,

אורבניים.

Ï‡¯˘È· ˙ÈÓÏÂÚ ˙˘¯ÂÓ È¯˙‡ ÌÂÏÈˆ
לצלם ומיפן זילנד מניו מגרמניה, מבלגיה, ולארגונים לגופים וסייע תיאם לאונסקו הישראלי £ הוועד

הוועד. נמצאים בספריית בישראל. הסרטונים המורשת העולמית אתרי את
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˙ÈÓÏÂÚ ˙˘¯ÂÓ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÂÒÁ

‡˘ÂØ˙ÈÎ˙ØÒÎ„ÒÂÓØÔÂ‚¯‡˙Â¯Ú‰

‰ÏÂÁ‰ ˙Â„ÓÚÂÓ ˙Î‰Ï‡¯˘ÈÏ ˙ÓÈÈ˜‰ Ô¯˜‰≤∞∞∂

ÌÈË„ÂËÒ ÈË¯Ò ≠ ‰·Ï‰ ¯ÈÚ· ÌÈ˙··È·‡≠Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ¨˙ÂÈÂÓ‡Ï ‰ËÏÂ˜Ù‰≤∞∞∂

ÌÈË„ÂËÒÏ ÌÂ˜ÈË˜¯Ù ≠ ÂÎÚ ÌÂ˜È˘Â ¯ÂÓÈ˘
ÁÂ˙ÈÙÏ ‰¯·Á‰ØÏ‡¯˘È ÒÂÓÂ˜È‡Ø¯¢ÙÓ¯

‰˜È˙Ú‰ ÂÎÚ
∑Æ∞∑

˘‚ÙÓ© ÌÈÈ·¯Â‡≠ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰ ˙Â·¯˙ ÈÙÂ
®ÌÈÁÓÂÓ

Ï‡Ïˆ· ˙ÈÈÓ„˜‡ ¨Â˜ÒÂ‡ ˙¯„˙˜
Ò„Â˜≠Ï‡ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Â

≥Æ∞∂

Ï‡¯˘ÈÏ Â„Â‰ ÔÈ· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÁÏ˘Ó ÈÙÂÏÈÁ
˙˘¯ÂÓ ¯ÂÓÈ˘ ‡˘Â·

‰È‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡‰ ˙Â˘¯ ¨˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯
˙È„Â‰‰

±∞Æ∞∂

‰˜È˙Ú‰ ÂÎÚ ¨≥≠‰ ÈÓÂ‡Ï≠ÔÈ·‰ ¯ÂÓÈ˘‰ ÒÎÂÎÚ ÁÂ˙ÈÙÏ ‰¯·Á‰ØÈ·¯ÚÓ ÏÈÏ‚ ˙ÏÏÎÓ±Æ∞∑

˙˘¯ÂÓ ¯˙‡Î ·‚· ÌÈÓ˘·‰ Í¯„ ˙Ê¯Î‰
˙ÈÓÏÂÚ

ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯≥Æ∞∑

˙ÈÓÏÂÚ ˙˘¯ÂÓ ¯˙‡Î ˙È˘ÓÓ ˙Ê¯Î‰ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯¥Æ∞∑

ÂÎÚØ‰˜ÒÂË ≠ ÌÈË„ÂËÒ ÈÙÂÏÈÁ Ë˜ÈÂ¯ÙÂÎÚ ÁÂ˙ÈÙÏ ‰¯·ÁµÆ∞∑

¨‡¢˙© ª‰˜È¯Ù‡ ≠ ÒÂ‡‰Â‡· ˙ÎÂ¯Ú˙
®‰¯ÓÒ‡

‡¢˙ ¨ÒÂ‡‰Â‡·‰ ÊÎ¯Ó∂Æ∞∑

˙ÈÓÏÂÚ ˙˘¯ÂÓ ÈÏÂ·

מורשת עולמית: כאתרי ישראליים אתרים הכרזת לכבוד בולים 5 הפיק הישראלי £ השירות הבולאי

המקראיים. והתלים בנגב המדבר וערי תל-אביב, דרך הבשמים - הלבנה העיר מצדה, העתיקה, עכו
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Â˜ÒÂ‡· Ï‡¯˘È Æ≥
הדוח האזרחית. החברה - לא-ממשלתיים ארגונים עם הקשר על השש-שנתי הדוח את הגישה £ ישראל

בארגונים אלו. בעיקר הוועד פעילות מתרכזת בישראל מעלה כי

-2008 לשנים אונסקו של האסטרטגית התכנית לגיבוש אירופה מזכ"לי בדיוני השתתף הוועד £ מזכ"ל

העיקרית חולשתו את בעיקר המזהה במצגת הוצגה ישראל עמדת .2009-2008 הדו-שנתית והתכנית 2013
ואינטרסים. משימות ריבוי בגין מטרותיו את להשיג אונסקו של

בספריית אונסקו שונים ופרסומים מחקרית ספרות - ישראליות תכניות על: מידע £ ישראל מפיצה

לאונסקו, מסונפים בתי-ספר רשת הומניסטי, חינוך ביואתיקה, בתחומים: החברות ובמדינות בפריז
וטכנולוגיה. מדע מבוגרים, חינוך

בישראל, ביקרה למנכ"ל אונסקו, המשנה ברבוסה, מ' בראשות אונסקו בין-סקטוריאלית של £ משלחת

של ראשון ביקור לקראת לאונסקו ישראל בין ההבנה במזכר ולדון ההדדיים הקשרים את לחזק במטרה
בישראל. אונסקו בשנת 2008 מנכ"ל

ÈÚÂˆ˜Ó Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯˘Î‰Â ÁÂ˙ÈÙ

מלגות ב-35 החוץ) משרד של בין-לאומי לשיתוף (מרכז למש"ב סייע לאונסקו הישראלי £     הוועד

שהתקיימו בחקלאות, וטכנולוגיה הרך הגיל הקהילתי, החינוך בתחומי לקורסים בישראל למשתלמים
בסיורי אף סייע הוועד (ירושלים). עופרי מרכז (חיפה), כרמל מרכז (רחובות), מש"ב: הפקולטה במרכזי

הגליל (נהלל). ומכללת (חיפה) כרמל במרכזים: בישראל למשתלמים לימודים

˙ÂÓÏ˙˘‰Â ÌÈÒ¯Â˜Ï ˙ÂÈÂÒÁ

להשכלה גבוהה (7.06). מוסדות לניהול לקורס חסות £ מכללת הגליל קיבלה

Ï¢ÂÁ· ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈÓÏ˙˘Ó

Ì˘ÌÂÁ˙ÔÂ‚¯‡Ø„ÒÂÓ

ÔÓ‚ÈÏÊ ÔÂß‚¯ÂÓÈ˘ ÏÂ‰ÈÌÂ¯˜È‡ Ø ˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯

ÈÁ≠ÂËÒÂß‚ ˙ÈÂ¯‰·È·Ò‰Â ˜ÂÁ‰‰ÈÏ‚‡ ¨„ÏÈÙ˘ Ø·È·‡≠Ï˙ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡

קטנים לנשים עסקים פיתוח קורסים: לשני חסות קיבל (מש"ב) מאיר גולדה על-שם £ מרכז כרמל

.(9.07) קהילתיות מדיה תכניות ופיתוח (9.07)

Â˜ÒÂ‡ ‰ËÓ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰

אונסקו עם מטה הבאים ההסכמים נחתמו השנה האחרונה במהלך

ÌÂÁ˙˙ÈÎ˙Â˜ÒÂ‡ ‰ËÓ

ÍÂÈÁ Ø Ú„Ó
ÏÂÁÎ‰ ı¯‡‰ ¯Â„Î ≠ÔÓˆÈÈÂ ÔÂÎÓ

ÌÈ‚ÂÏÂ‡È‚ ˘‚ÙÓ ≠È‚ÂÏÂ‡È‚ ÔÂÎÓ

‰¯·Á‰Â Ì„‡‰ ÈÚ„Ó
‰˜È˙‡ÂÈ· ˙Â¯‰ˆ‰Â˜ÒÂ‡Ï ÈÏ‡¯˘È‰ „ÚÂÂ‰

˙Â‚È‰Ó ÌÈ˘ ÒÎÏÓ¯Î ÊÎ¯Ó

˙ÂÚÊ‚ „‚ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙ÈÈˆÈÏ‡Â˜Â˜ÒÂ‡Ï ÈÏ‡¯˘È‰ „ÚÂÂ‰
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Â˜ÒÂ‡· ˙Â¯·Á ˙ÂÈ„Ó ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘

לאושוויץ. פיתוח תכנית ממשק - £ פולין

ישראל. איקומוס בחסות אתרים, שימור בנושא רמפאר ארגון עם פעולה שיתוף - £ צרפת

במדע. חידושים - לכנס של הטכניון משותפת חסות £     הענקת

הגדול. הבקע בנושא מומחים מפגש בתכנון מעורבות - £     קניה

מודרנית. ומורשת עולמית מורשת אתרי יהודית, מורשת בנושא מקצועיות משלחות חילופי - £ הודו

.(11.06) בוקר בשדה לחקר מידבור מהמרכז חוקרים שני - בהשתתפות צחיחים אתרים בנושא £     כנס

בישראל. שגרירות הודו בתיאום עם בכנס השתתפה גווירי אישוורן - גב' מופ"ת £     כנס

ארגון איפקרי מטעם חינוך לשלום לכנס בין-לאומי בנושא חסות משותפת - £ הרשות הפלסטינית

.(6.2006) בטורקיה שהתקיים

.(11.2007) משלחת בנושא מורשת תרבותית ביקור - £ סין

בנושא ובהכשרת מנחים המקומית בפיתוח IHP פנטוס וועדת עם ארגון פעולה - שיתוף £ ארגנטינה

המים. מחזור הכחול - הארץ הלימודים כדור תכנית

בחינוך פריפריה ועל על מרכז בין-לאומי "השפעת הגלובליזציה השתתפות בכנס - £ טורקיה/צ'כיה

.(2.07 ברל, (בית לשלום" רב-תרבותי

במסגרת הפלסטינית, וברשות בשוויץ באוסטריה, בגרמניה, בתי-ספר בין פעולה שיתוף - £ אוסטריה

לינד. אנה קרן של יורו-מד פרויקט
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Ï‡¯˘È· Â˜ÒÂ‡ Æ¥

Â˜ÒÂ‡Ï ÈÏ‡¯˘È‰ „ÚÂÂ· ÌÈÁÓ˙Ó

ומחו"ל. מהארץ סטודנטים/יות התמחו באונסקו 5 2007-2006 השנתיים במהלך

הפרויקט את ופיתחה והחברה, האדם מדעי ועדת את ריכזה תל-אביב) (אוניברסיטת בלטמן נעמה £ גב'

גזענות". של רשויות נגד "קואליציה

מורשת עולמית, לקראת מפגש באתרי חיץ אזורי על מסמך בהכנת עסקה גב' איימי ויליאמס (ויילס)  £

בשוויץ. עולמית למורשת המרכז עם בתיאום ,2008 בשנת שיתקיים בין-לאומי מומחים

לדיוור נתונים תשתית לבנות אונסקו למזכירות סייעה העברית) (האוניברסיטה נמני לירון גב'  £

מידע. ולהפצת

לצורך בישראל, לתרבות לא-מוחשית האמנה על יישום עמדה מסמך (שוויץ) הכינה לדר קרולין £ גב'

האמנה. של פוטנציאלי אשרור לקראת החוץ, משרד לבין והתרבות החינוך משרד בין עקרוני דיון

שימור. בנושא בין-לאומיים והמלצות צ'רטרים אמנות, של בהשוואה עסקה (אוסטרליה) ווזנר תמר גב'  £

Ï‡¯˘È· ˙Â‚ÏÓ

Ì˘ÌÂÁ˙ÔÂ‚¯‡Ø„ÒÂÓ

È·‡Ê ·È·‡ÏÂÎÏ Ú„ÈÓ

Ô‡È¯ÂÙ ˙ÈÂ¯ÒÈÈÙÒ ¯·ÈÈÒÏ ˙Â˘È‚‡¢˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡

ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈÓÊÈÓÏ Â˜ÒÂ‡ ˙ÂÒÁ

ועסק בנגב, אוניברסיטת בן-גוריון של בלאוסטיין מכון ביוזמת נערך ה-I למדבור: הבין-לאומי £ הכנס

.(11.2007) ארה"ב ועד ומומחים ממונגוליה עשרות חוקרים בהשתתפות ובמידבור, במדבר

הוזמנו החוץ). משרד (מש"ב כרמל מרכז נערך ביוזמת הכנס מנהיגות: נשים להעצמת ה-20 £ הכנס

בירכו הכנס באי את בהעצמת מנהיגות נשים. לדיונים מאמריקה הלטינית ומאפריקה מאירופה, מנהיגות
בביתו. והתארחו המדינה נשיא על-ידי התקבלו הכנס משתתפי אונסקו. למנכ"ל והמשנה החוץ שרת

Ï‡¯˘È· Â˜ÒÂ‡ ˙Â¯„˙˜

˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ¨È˙„ØÈ˙Â·¯˙≠ÔÈ· ‚ÂÏ‡È„Ï ‰¯„˙˜‰

‰ÙÈÁ

(יו"רים) קאנז' / פרופ' ג'ורג' דורון אביבה פרופ' £

אורגן ספרד" עם ועתיד הווה עבר, - תרבות "קשרי בנושא כנס £

התרבויות שלוש וקרן החוץ משרד עם בשיתוף הקתדרה על-ידי
החברתיים-תרבותיים- הקשרים בהרחבת עסק הכנס מספרד.
נציגים מאוניברסיטאות השתתפו שתי המדינות. בין מדעיים

.(12.11.06) ספרד וסלמנקה אוקלה ברצלונה,



38

Ï¯· ˙È· ¨˙ÂÈ˙Â·¯˙≠·¯ÏÂ ÌÂÏ˘Ï ÍÂÈÁÏ ‰¯„˙˜‰

(יו"ר) הראל יעל ד"ר

ועל רב-תרבותיות", פריפריה  על מרכז, "השפעת הגלובליזציה על על ארגנה כנס בין-לאומי £  הקתדרה

18.2-) ומפינלנד מגרמניה  מצרפת,  מאיטליה, מסלובקיה, מטורקיה, מצ'כיה,  מומחים  בהשתתפות
.(20.2.07

ÌÈˆÂ·È˜‰ ¯ÈÓÒ ˙ÏÏÎÓ ¨ÈËÒÈÓÂ‰ ÍÂÈÁÏ ‰¯„˙˜‰

(יו"ר) אלוני נמרוד ד"ר

מאות בהשתתפות התקיים הרוח והתרבות לחינוך" מתקדם "משיבים את לחינוך ה-2 הארצי הכנס  £

בית-המשפט נשיאת העיר, ראש השתתפו היתר, תל-אביב-יפו. בין עיריית עם בשיתוף ומרצים מחנכים
לאונסקו. הישראלי הוועד ונשיאת החינוך שרת העליון,

‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ¨‰˜È˙‡ÂÈ·Ï ‰¯„˙˜‰

(יו"ר) אמנון כרמי פרופ'

בהשתתפות הדורות הבאים", באספקלריית ל"ביואתיקה ה-3 הבין-לאומי את הכנס ארגנה £     הקתדרה

ארגנטינה). רוסיה, קרואטיה, רומניה, ארמניה, הודו, אפריקה, דרום השנהב, חוף (טורקיה, מחו"ל מומחים
ובירך אותו ייצג ובטכנולוגיות במדעים לאתיקה האגף ומנהל לכנס, חסותו את העניק אונסקו מנכ"ל

הכנס (11.2-14.2.07). באי את בשמו

≤∞∞∑-≤∞∞∂ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙ÂÈÎ˙

אדם ובכוח במשאבים מחסור בגין 4 רק ובוצעו תכניות 6 אושרו

ÌÂÁ˙‡˘Â

ÏÂÎÏ ÍÂÈÁÂ˜ÒÂ‡Ï ÌÈÙÂÒÓ ¯ÙÒ≠È˙· ˙˘¯

ÏÂÎÏ Ú„ÈÓÌÈÂÁÓ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙ÂÏÂ·‚ ‰ˆÂÁ Ú„ÓÂ Ë¯ËÈ‡

˙ÈÓÏÂÚ ˙˘¯ÂÓÏ‡¯˘È· ˙˘¯ÂÓ È¯˙‡Ï Ì˘¯ÓÏ ‰ÎÂ˙ ÁÂ˙ÈÙ

ÏÂÎÏ ÍÂÈÁÔÈÚ‰ ˘‡¯· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙ÂÈÂÎÊ

¢‡ÓÈÈ˜≠¯· ÁÂ˙ÈÙÏ ˙Â‚È‰Ó ÌÈ˘¢ Ï¢È· ÒÎ

מנהיגות למען פיתוח לנשים בין-לאומי כנס וארגן יזם (מש"ב) מקצועי אדם כוח £ מרכז כרמל לפיתוח

ובהן העולם מרחבי מנהיגות עשרות החוץ. בכנס השתתפו ומשרד אונסקו מטה בחסות בר-קיימא,
המדינה, באות הכנס נשיא את בירכו בירושלים, הנשיא בבית שהתקיים ליבריה. בטקס הסיום, נשיאת

ברבוסה. מרסיו אונסקו, למנכ"ל והמשנה פרס שמעון מר

רופרט לידיה וגב' גולסר סאנייה גב' בסיסי), חינוך, אגף (סקטור נודאנג-גאטה גב' השתתפו כן, £ כמו

מגדר). (אגף
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