איקומוס ישראל – המועצה הישראלית של איקומוס
פרוטוקול האסיפה הכללית
שהתקיימה במקווה ישראל ביום ה 52-לפברואר 5102

כללי:
מאחר ונכחו בתחילת האסיפה פחות משליש מן החברים ,נפתחה האסיפה באיחור של כמחצית
השעה ,כמתחייב מתקנון איקומוס ישראל.
דו"ח שנתי של יו"ר איקומוס ישראל:
יו"ר העמותה הציגה דו"ח על פעילות העמותה מאז האסיפה הכללית הקודמת .עיקרי הדו"ח עסקו
בנקודות הבאות :עבודת הועדות המדעיות ,סקירת מצב החברות ,שיתופי פעולה עם גופים העוסקים
בשימור  ,פעילות ואירועים של העמותה ,פרויקט רמפאר ,תיקי תיעוד ואתר האינטרנט של העמותה.
דו"ח היו"ר לאסיפה הכללית רצ"ב כנספח לפרוטוקול זה.
אישור הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי
לאחר הערות ועדת הביקורת בעקבות הגשת מאזן ( 5105דו"ח ועדת הביקורת מצורף כנספח
לפרוטוקול זה) נערכו הבהרות בנושא פירוט המאזן לשנה זו אשר הוצגו על ידי יושבת הראש בפני
הנוכחים באסיפה הכללית.
החלטה :האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדו"חות הכספיים לשנת  5105וכן את הדו"ח
המילולי לשנת  5105המצורף.
אישור השינויים לתקנון
נוסח המוצע לשינויים לתקנון הופץ אלקטרונית בקרב החברים כחודש לפני קיום האסיפה הכללית
על מנת שיעירו את הערותיהם והסתייגותיהם .השינויים המוצעים בתקנון הוצגו בשנית בפני
האסיפה הכללית על ידי יושבי הראש.
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החלטה :האסיפה הכללית אישרה פה אחד את השינויים לתקנון המצורף.
דו"ח וועדת הביקורת
כללי

.1

חברי ועדת הביקורת :אדר' אבנר סימון ,ד"ר נילי שחורי.
במהלך השנה קיימה ועדת הביקורת  3ישיבות .בנוסף נציג מחברי הועדה ליווה את מפגשי
הועד המנהל באופן שוטף .
ועדת הביקורת בחרה לסקור בדוח השנה את הנושאים הבאים:
א.

פעילות הועד

ב .פעילות הועדות המדעיות.
ג .מספר חברי איקמוס
.5

להלן פירוט:
א .פעילות הועד

הועד קיים 2ישיבות עבודה,

על פי הפרוט הבא;2.5.5103 :

;01.2.5103 ;2.2.5103

. 30.01.03;52.2.5103
פעילות הועד המנהל התקיימה בצורה טובה ורציפה ובמהלכה קיבל הועד דיווחים על פעילויות
שונות המתרחשות בארץ בנושא שימור.
שתי פעילויות מקצועיות בלטו בעבודת הועד :פעילות בכל הנוגע לתיק ארץ המערות והמסתור
ופעילות הנוגעת לתוכנית המתחמים (רובעים) בתל אביב-יפו.
באשר לתיק ארץ המערות -הוגשה חוות דעת לתיק ארץ המערות שהוגש לוועדה למורשת עולמית.
בשל שיתוף הפעולה בין איקומוס ,רשות הטבע והגנים וכותבי התיק (גידי קורן ,עירית עמית כהן,
אסתי בר חיים ורם שואף) התקבלה תוצאה משביעת רצון.
באשר לתוכנית הרובעים  -הוגשה לועדה המחוזית בתל אביב חוות דעת של איקומוס (שהועברה
לאונסקו) בנושא תוכנית הרבעים .הועד הישראלי לאונסק"ו ואיקומוס ישראל היו בדעה אחת כי
התוכנית עלולה לפגוע בערכים בגללם זכתה חלק מהעיר להיכלל ברשימת המורשת העולמית.
הועדה המקומית של עיריית תל אביב ,מתוך חשש להכללת התכנית בתמ"א  ,32פנתה לאונסקו על
מנת להגיע לכדי הסכמה להתאים ולמצוא פתרונות לפיתוח ,בצד שמירה על ערכים שבגללם זכה
האזור למעמד של אתר מורשת עולמית .פתרונות אלו ,חייבים להיות חלק מתכנית ממשק – בה
התחייבה עיריית תל אביב יפו בעת ההכרזה ב.5113 -
כדי לקדם את הדיאלוג בין איקומוס ,אונסקו ועיריית תל אביב נדרש נציג מטעם איקומוס ישראל
שילווה את התהליך .תפקיד הנציג להתבסס על ניתוח הערכים של האמנה (ניתוח אותו תעשה
עירית עמית כהן) .הנ יתוח ישמש בסיס לבחינה של תכנית הרובעים ומידת הפגיעה שלה בעקרונות
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העיר הלבנה – כל זאת כהכנה לתכנית ממשק ראוייה .בנוסף ,על מנת לגבש הצעות לפתרונות
שיאפשרו מחדאת העברת תוכנית הפיתוח ומאידך את השמירה על ערכי המורשת ,גובשו שולחנות
דיון עגולים בעירית תל אביב .הש ותף לשולחנות העגולים הינו אונסקו אך מעמדה של איקומוס
כגורם מקצועי מייעץ גרם לכך שנציגיו צורפו לדיונים .עירית עמית-כהן היתה נציגת איקומוס ביחד
עם גיא קו ונקי ותמר טוכלר ( שייצגו גם את אונסקו והמועצה לשימור אתרי מורשת בהתאמה) ופעלו
כשותפים מקצועיים לעירית תל אביב למציאת איזונים ופתרונות לשימור בצד פיתוח .פעילות זו,
ביחד עם ועדות התכנון  ,מהווה תקדים חיובי לשיתוף פעולה מקצועי בין איקומוס למוסדות התכנון
ברמה העירונית.
ב .פעילות הועדות המדעיות
הועד המנהל החליט על אופן התארגנות שונה משנים קודמות במטרה להגביר את פעילות חברי
הועד ואת המעקב אחר עבודת הועדות השונות .בין היתר ,הוחלט שראשי הועדות יהיו "ראשי
תחומים מדעיים" ולא יאלצו להתמודד עם פעילות חברים בועדות אלא עם קידום התחום עצמו.
במהלך השנה עקבה ד"ר לאה שמיר -שנאן אחר פעילות ראשי התחומים ותמרצה אותם .בעקבות
תימרוץ זה התקיימה בסוף השנה סדרה גדושה של פעילויות ובהצלחה מרובה .מפגש שארגן שי
פרקש בנושא ציורי קיר בשרונה ,מפגש בנושא פינוי מחנות צה"ל שארגנה שרי מרק ,מפגש שארגן
יעקב שפר בנושא היבטים הנדסיים של שימור ,מפגש בנושא נופי תרבות בעין כרם שארגנה ציפי,
המפגש שא רגן אמנון בר אור בנושא הנחלת הידע של שימור והמפגש המשותף שארגנו מייק טרנר
וגיורא סולר בנושא ערים היסטוריות ותיאוריה ופילוסופיה של השימור .
ועדת הביקורת מוצאת לנכון לשבח את כל מי שתרם ויזם לפעילויות השונות וקוראת
להגברת פעילות של שאר הועדות המדעיות .כמו כן ,ממליצה הועדה לקדם פעילויות
משותפות בין הועדות כחלק מתוכנית עבודה מסודרת לשנת .5102
פעילות נוספת שאינה נופלת בהגדרת הועדות המדעיות אך תורמת לידע המעשי והתיאורטי בנושאי
שימור ,בצד הרחבת מעגל הפעילים בתחום,

היא פעילות פרוייקט רמפאר בשת"פ בין איקמוס

והמועצה לשימור אתרי מורשת בניהול תמר טוכלר .הפרוייקט מתמשך ביציבות זו השנה העשירית
ומועד זה נחגג במוזאון ארץ ישראל בנוכחות שגריר צרפת ונציג ארגון רמפאר בערב שהציג את
הפרויקט "בין מסע לטירה" .ועדת הביקורת מאחלת לפרוייקט הצלחה עוד שנים רבות.
ג .מספר חברי איקומוס
בשנת  5100עמד מספר החברים באיקומוס על  12חברים .בשנת  5105עמד על  11חברים .בשנת
 5103עמד מספר החברים על  77דבר המעיד על ירידה מתמדת במספר החברים במספרים הולכים
וגדלים כל שנה.
בדוח שנת  2112המלצת ועדת הביקורת בהקשר לכך ,היתה לנקוט בשתי פעולות:


הגברת החשיפה של איקומוס מעבר לחברי העמותה ,על ידי הצבת דוכן של איקומוס
וחלוקת חומר הסבר על פעילות העמותה בכל הכנסים הנוגעים בשימור.
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חידוש סקר החברים בדומה לסקר שנערך בשנת  5101ביוזמת ועדת הביקורת .הסקר יכלול
נתונים על השכלה ורקע מקצועי ,תחומי העניין ,טווח פעילות ,הכשרה מקצועית ועוד ויבחן
את מעורבות החברים בפעילות העמותה ,את התאמת הפעילויות שמציע הארגון לרצון
חבריו ואת אופני התקשורת והעברת המידע.

בהקשר זה ,נדרש להעיר כי ועדת הביקורת קיבלה את רשימת כל החברים שפרשו אך סברה כי
במספרים קטנים אלה אין טעם בעריכת סקר מחודש .עם זאת יש טעם בנסיון להגיע למידע
בשיחות אישיות .
ככלל :שתי ההמלצות לא בוצעו ורצוי לבצען בשנת  .2112בנוסף מומלץ לוועד לדון
ולהיערך למצב של ירידה מתמדת במספר החברים באיקומוס.
 .3דוחות כספיים לשנת 2112
ועדת הביקורת קיבלה את הדוח הכספי של העמותה לשנת  5105ואת הדו"ח המילולי מספר ימים
לפני האסיפה הכללית .דוחות אלו לא נדונו על ידי הועד של העמותה וועדת הביקורת לא מצאה
לנכון לאשר אותם לפני שהועד שאחראי לדוחות יתייחס אליהם.
בהקשר זה ,ועדת הביקורת ממליצה לבחון את הטיפול של הועד בדוחות הכספיים
השוטפים ובדו"ח סיכום השנה ולהחליט על נוהל עבודה מסודר
 .2סיכום
ועדת הביקורת ממליצה :לנתח את הפעילויות המקצועיות שבוצעו על ידי איקומוס ובעיקר את
החידוש בעבודה כשותף מלא לועדות התכנון של רשויות מקומיות ולהפיץ את הידע שנצבר .בנוסף
ממליצה הועדה להכין תוכנית לעצירת הירידה המתמדת במספר החברים באיקומוס .ולמציאת
תכנית לגיוס חברים חדשים.
עם תחילת הפעילות בשנת  ,5102מאחלת ועדת הביקורת ,לועד המנהל ולכל חברי איקומוס ,שנת
עשייה ויצירה פורייה ,שנה שבה תושלם ההתארגנות המחודשת של התחומים המדעיים ,תוגבר
הפעילות ויוגדל מספר החברים.
אישור הפרוטוקול:
____________________

_____________________

עירית עמית כהן,חברת ועד מנהל

תמר טוכלר ,חברת ועד מנהל
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