איקומוס ישראל – המועצה הישראלית של איקומוס
פרוטוקול האסיפה הכללית
שהתקיימה בקפה לורנץ – מרכז שכטר תל אביב
ביום  62לנובמבר 6102

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 :סטאטוס החברים בעתודה ,קשרי חוץ ,תוכנית הפעילות בשנה החולפת ,פרויקט
רמפאר ושיתופי פעולה עם גופים העוסקים בשימור.
אישור הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי
רו"ח חזי כהן מסר סקירה על מצבה הכספי של העמותה והציג את הדו"חות הכספיים לשנת .6103
ועדת הביקורת מסרה לאסיפה הכללית כי בחנה את מאזן העמותה לשנת 6103

ואת הדו"ח

המילולי המצורף למאזן ,קיבלה את ההבהרות שביקשה לגביהם והיא ממליצה לאסיפה הכללית
לאשרם .כמו כן ,הודתה ועדת הביקורת לרו"ח כהן על עבודתו.
החלטה :האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדו"חות הכספיים לשנת  ,6103את הדו"ח המילולי
לשנת  6103המצורף ואת המשך מינויו של רו"ח חזי כהן לשנה נוספת כרו"ח העמותה.
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דו"ח וועדת הביקורת
כללי

.1

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

פעילות שוטפת של הועד

ב.

יחסי הגומלין בין איקומוס ישראל ופרויקט רמפאר
להלן פירוט:

.6

א .פעילות הועד
הועד קיים  5ישיבות עבודה: ,אשר התקיימו במועדים הבאים:
63.13.02 .0
63.12.02 .6
.3

63.10.02

00.10.02 .2
13.00.02 .5
לכל הישיבות יצא פרוטוקול אשר הופץ בין חברי הועד המנהל .וועדת הביקורת מוצאת טעם לפגם
בעובדה כי הפרוטוקולים אינם מועלים לאתר האינטרנט של העמותה .הפרוטוקולים האחרונים
הנמצאים באתר הם משנת .6100
ב .יחסי הגומלין בין איקומוס ישראל ופרויקט רמפאר
לצורך הכנת חוות דעת זו ,נערכו שיחות עם תמר טוכלר וגידי קורן ונסקרו מספר חומרים כתובים.
חברי ועדת הביקורת מודים להם על שיתוף הפעולה.
ראשיתו של הפרויקט ביולי  6112בהמשך לביקור של משלחת צרפתית שכללה את נציגי הארגון
הצרפתי רמפאר ( .)L'Union REMPARTארגון גג לכ 001 -עמותות שימור מקומיות הפזורות ברחבי
צרפת ומטרתו לחזק את המודעות הציבורית והמקצועית לשימור המורשת הבנויה

והתרבותית

בצרפת .במסגרת פעולותיו הארגון עושה "מחנות שימור" כחלק מההכשרה שהוא מעניק מדי שנה
לאלפי צעירים ברחבי צרפת .במחנות השימור משתתפים אלפי מתנדבים ,מצרפת ( )05%ומחוצה
לה( ,)65%המקבלים במחנות אלו סדנאות מקצועיות בשימור ונחשפים לטכניקות מקצועיות בצד
ערכי השימור.

ביולי  6112יצאה משלחת ישראלית ראשונה להשתתף במחנה שימור כאשר

איקומוס ישראל פרשה חסות על הפרויקט .ב 6110 -ו 6100-נערך מחנה שימור בעכו.
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בתמיכת איקומוס ישראל וגורמים נוספים ,פותח מנגנון שאפשר גיוס מועמדים צעירים מרחבי הארץ
והכנתם וליווים עד חזרתם מהמחנה .בהמשך נוצר מערך פרסום באוניברסיטאות בארץ ומידי שנה
נבחרים לפרויקט  65-31משתתפים .בין שנת  2005לבין קיץ 2013

נשלחו כ 311 -מתנדבים

ישראלים להשתתף במחנות שימור ברחבי צרפת .יותר משליש מקרב בוגרי הפרויקט עוסקים כיום
בתחום השימור בארגוני השימור ,באקדמיה ובגופי התכנון הציבוריים והפרטיים.
פרויקט רמפאר ,הינו פרויקט עתיר פעילויות שהועדה לא בחנה במלואן .בדיקה מקיפה כזו דורשת
בדיקת עמדות ואינטרסים של כל השותפים והתעמקות במסמכים רבים שמצויים גם בידי גורמי
חוץ .לאור זאת ,ועדת הביקורת ,סברה כי ראוי לבחון ,בשלב זה ,שלושה היבטים הנוגעים לקשר
שבין איקומוס ישראל לפרויקט רמפאר.
הראשון :תרומת פרויקט רמפאר להטמעת חשיבות נושא השימור בכלל והעמקת הידע המקצועי
של העוסקים בשימור בפרט.
מבדיקת הועדה עולה כי למעלה משליש מבוגרי הפרויקט ממשיכים ועוסקים בתחום השימור .לאור
נתונים אלה ,סבורה הועדה כי מדובר בהצלחה רבה .חשיפת אוכלוסיית יעד של צעירים לערכי
השימור ,ללמידה מקצועית והטמעת סטנדרטים בינלאומיים בתחום זה ,תורמת לקידום הנושא
הערכי והמעשי של השימור בארץ .בהיבט זה ,ניתן למצוא הצדקה לתמיכת איקומוס ישראל
בפרויקט.
השני :ההיבט הכספי .מבדיקת ההוצאות השנתיות של איקומוס ישראל עולה כי ההשקעה הכספית
בפרויקט רמפאר ,נמצאת במקום השלישי (לאחר סעיף השתתפות בכנסים ובנסיעות לחו"ל וסעיף
הוצאות שכר) .בשנת  ,6103עמדה הוצאה זו על כ 02% -מהתקציב .ועדת הביקורת תבדוק במהלך
השנה הבאה היבטים הנוגעים להיבט זה.
השלישי :הצטרפות בוגרי פרויקט רמפאר לחברות איקומוס .מצופה היה כי רובם של בוגרי הפרויקט
יצטרפו לפעילות איקומוס ישראל אך מסתבר כי זה לא המצב .ועדת הביקורת מוצאת כי יש בכך
החמצה ופונה אל חברי הועד המנהל בבקשה למצוא דרכים לשינוי המצב .הועדה סבורה כי על
הועד המנהל להציב לעצמו למטרה החל משנת הפעילות הבאה ,למצוא דרכים לגייס חברים מקרב
בוגרי רמפאר.
בנושא גיוס חברים ,ועדת הביקורת מזכירה את המלצותיה הרבות למצוא דרך לגייס חברים
נוספים ,בכלל ולא רק מפרויקט רמפאר.
מספר חברי איקומוס בשלושת השנים האחרונות הוא כדלקמן:
שנת  01 :6106חברים.
שנת  33 :6103חברים.
שנת  30 :6102חברים.
ועדת הביקורת מודה לתמר טוכלר ולגידי קורן שתרמו מזמנם
 .3דוחות כספיים לשנת 3113
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ועדת הביקורת קיבלה את הדוח הכספי של העמותה לשנת  6103עוד בחודש ספטמבר ומודה
לוועד המנהל על תיקון הביקורת מהשנה הקודמת.
ועדת הביקורת מצביעה כל כך כי בסעיף ההשתתפות בכנסים ובנסיעות לחו"ל חלה ירידה
בהשקעה בשנת הכספים המסוקרת האחרונה .מסך של  ₪ 063,123השקעה בשנת הכספים 6106
לסך של  ₪ 56,602בשנה הכספים  .6103מתוך הכרה בחשיבות ההשקעה בכנסים ,ועדת הביקורת
מציעה לבחון את הנושא בשנה הבאה.

 .4סיכום
ועדת הביקורת ממליצה לבחון בשנה הבאה שני היבטים כספיים בפעילות איקומוס.
א .ההיבט הכספי של פרויקט רמפאר.
ב .ההשקעה של איקומוס בכנסים ונסיעות לחו"ל

עם תחילת הפעילות בשנת  ,6105מאחלת ועדת הביקורת ,לוועד המנהל ולכל חברי איקומוס ,שנת
עשייה ויצירה פורייה ,שנה שבה תבוא לידי ביטוי ההתארגנות של התחומים המדעיים ,תוגבר
הפעילות של תחומים אלה ויוגדל מספר החברים.
תוכנית העשרה
דיון פתוח בהנחיית פרופ' מייק טרנר ברשימה הטנטטיבית :מאפיינים ,מטרות ,מהות ותפקידה של
איקומוס בהרכבתה .בדיון השתתפו גיורא סולר (אשר הציג אפיון אתר והדרכים לשילובו
ברשימה הטנטטיבית) ואסתי בן חיים (שהציגה את הדילמות בהכנת תיק לאתר הנכלל ברשימה).

אישור הפרוטוקול:
____________________

_____________________

עירית עמית כהן,חברת ועד מנהל

תמר טוכלר ,חברת ועד מנהל
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