פרוטוקול ישיבת ועד מנהל 11.8.11
נוכחים :גידי קורן – יו"ר ,תמר טוכלר ,שמוליק גרואג
מוזמנים :חומי נוברשטרן ,לאה שאנן-שמיר ,הילה.

.1

אישור פרוטוקול

הפרוטוקול אושר
 .2סיכום פרויקט רמפאר
תמר טוכלר הציגה סיכום של מחנה רמפאר בעכו:
במחנה עכו – רמפאר השתתפו  12צרפתים ושישה ישראלים והצלחתו הייתה מעל המצופה.
שיתוף הפעולה עם השגרירות (אנשי מקצוע ,דוברות) היה ברמה גבוהה ביותר ושגריר צרפת
בישראל אף ביקר בשטח המחנה.
בשטח התגלו מספר בעיות שתוקנו ברמה היומיומית הן מבחינת מחסור בציוד והן מבחינת
העברת מסרים.
הוחלט שבמחנה הבא יצומצם עומס העבודה ויינתן יותר זמן למנוחה.
התחייבויות עם שותפים אחרים לפרויקט ייתנו בכתב.
תיערך בחינה מחדש האם העלות של מחנה עכו משתלמת מבחינת ההישגים עבור איקומוס.
סיכום טוב ביום הפתוח ולא סיכום טוב עם המשתתפים.
 .3תוכנית שנתית
התוכנית השנתית של המועצה לשימור אתרים הועברה בין חברי הועד בתכתובת אימייל טרם
הישיבה על מנת שיעירו את הערותיהם ויצביעו על שיתופי פעולה אפשריים בין המועצה
לאיקומוס ישראל.
הוחלט שעד סוף השבוע יגישו חברי הועד את הצעותיהם.
לאיקומוס ישראל אין כרגע תוכנית פעילות שנתית מטעם הועדות המדעיות והנושא נמצא
בבדיקת ועדת הביקורת .עקב כך ,הועלו ההצעות הבאות:


מייק טרנר הציע לערוך יום עיון בנושא "תסקיר השפעה על השימור – איך הנורמות
השימוריות הבינלאומיות נבחנות בארץ?" .הוצע לערב גורמים רשמיים לדיון (מנהל התכנון,
רשות העתידות) ולהתמקד ביישום שימור ברמה החצי פורמאלית.



כנס שימור בנושא מעונות עובדים בתל אביב (תמר).



תערוכה על עבודתו של סוסקין – ההיבט האישי עליו כצלם בשילוב כנס בנושא תיעוד
וזיכרון (התערוכה כבר מוצגת במוזיאון הרצלילנבלום)
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 .4אסיפה כללית
על איקומוס ישראל לערוך את האסיפה הכללית שלה לפני מועד האסיפה הכללית
הבינלאומית (סוף נובמבר  )2111על כן הוטל על הועד המנהל לקבוע תאריך ולהסמיך את
המזכירות לפעול בנושא.
כמו כן על הועד להחליט על הרצאה רלוונטית לאסיפה.
היו"ר גידי קורן פנה לחברי הועד המנהל וביקש לקבל מהם עידכון בנוגע למועמדותם
האפשרית לראשות העמותה.
 .5צוות פעולה – הועדה לפרשנות ותצוגה
נערך משא ומתן עם רשות העתיקות בנושא למיסוד ועדה לפרשנות ותצוגה סביב יפו.
כעת מחכים לתגובתם.
 .6הערכות לאסיפה הכללית בפריז אישור ועד מנהל – נסיעה לפריז
איקומוס הבינלאומי החליטה לאחד את הישיבה שאמורה הייתה להיערך בספטמבר עם מועד
קיום האסיפה הכללית מכיוון שהועד המנהל אישר את נסיעתו של היו"ר לישיבת ספטמבר,
התבקש הועד לאשר שוב את הנסיעה+מימון מתאים לאסיפה הכללית המאורכת בסוף
נובמבר.
החלטה:
הועד אישר.
תמיכה לנוסעים לאסיפה הכללית
הועלתה הצעה על ידי היו"ר להגדיל את הסבסוד הניתן לנוסעים לאסיפה הכללית ובמקום
לקבוע מקסימום מסגרת תקציבית גלובלית כמו בשנים עברו – לקבוע סבסוד אישי של סכום
העומד על  411אירו לכל נוסע.
החלטה:
הועד אישר.
תזכיר בעניין יופץ לחברי איקומוס ישראל.
 .7ליפתא
שמוליק גרואג עידכן את חברי הועד על ההתפתחות המשפטית במצב ליפתא.
הוחלט כי:
איקומוס ישראל לא תהיה גורם מוביל בתכנון ליפתא או בהליכים תכנוניים.
יש להוציא הנחיה ברורה לענת ברלוביץ' ,יו"ר הועדה הורנקולרית בנוגע להיקף ואופי הפעילות
של איקומוס ישראל בעניין ליפתא ולהדגיש כי איקומוס ישראל יכולה לתת ליווי מקצועי
לתהליך שגופים אחרים יבצעו.
 .8כנס אילת
הועד עודכן כי כרגע אין התקדמות מבחינה תקציבית ואקדמית.
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הועד יעודכן על כל שינוי בעניין.
 .9חברים חדשים
אושרה חברותם של:
נדיה חמלניצקי
איליה רודוב
רונה אביסף
אורלי אבן
טל גזית
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