ישיבת ועד מנהל 11.2.11
נוכחים :גידי קורן – יו"ר ,תמר טוכלר ,שמוליק גרואג
מוזמנים :נילי שחורי (נציגת ועדת הביקורת) ,הילה
 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
נדחה לישיבה הבאה.
 .2כנס באמרסט
רות ליברטי שלו ,חברת הועדה לפרשנות ותצוגה של איקומוס ישראל הגישה בקשה להחזר נסיעות
ותמיכה כספית לנסיעתה בחודש מאי לכנס באמרהסט מסצ'וסטס ,ארצות הברית בשם "why does
"? the past matterשבמסגרתו תיערך גם פגישה של הועדה הבינלאומית לפרשנות ותצוגה של
איקומוס.
החלטה :לאחר בחינת בקשתה של גב' ליברטי-שלו וכן תוכנו של הכנס הוחלט לדחות את הבקשה
מכיוון שמדובר בכנס אשר אינו עומד בנוהל הנסיעות שנקבע על ידי ועדת הביקורת.
החזר דמי הטיסה של מר שמוליק גרואג אושרו על פי התקנון.
כמו כן הוחלט כי לישיבה הבאה של ועדת הביקורת של איקומוס ישראל יצטרף גידי קורן ובה
תיערך בחינה של תקנון החזר הנסיעות בהתאם לתיקונים שביקשו להחיל עליו חברי הועד .לאחר
מכן יובא לאישור בפני הועד המנהל.
 .1רשימת אתרים בסיכון World fundaments found
ה world momuments fund -היא רשימה של אתרי מורשת עולמית הנמצאים בסיכון .בשל הבעיות
הקיימות בעיר תל אביב (לדוגמא :היכל התרבות) הוחלט בישיבת הועד המנהל הקודמת להציע את
תל אביב לרשימה ולבקש מאיש מקצוע שהוא חבר איקומוס להכין דו"ח שיוגש בנושא.
החלטה :לאור העובדה שמועד ההגשה של ההצעה הוא ה 11-במרץ הוחלט לפנות לרות ליברטי
שלו על מנת לעמוד במועד .במידה והדבר לא יתאפשר ,יוכן דו"ח שיוגש לועדה בשנה הבאה.
כמו כן יש לציין כי נעשתה פנייה בנושא לועדה למורשת עולמית שאישרה שאיקומוס תוכל להגיש
את הדו"ח בנושא באופן עצמאי.

ת.ד 49532 .תל אביב 43492
טלפקס39-5922449 :

P.O.Box 23594 Tel Aviv 61234 Israel
Telefax: 972-3-5344863
icomos@netvision.net.il

 .4ליפתא
חברת איקומוס ניצה סמוק העלתה את שאלת מוערבותה של הועדה לאדריכלות ורנקולרית של
איקומוס ישראל בנושא הבנייה בליפתא .מכיוון שליפתא איננה נחשבת אתר של מורשת עולמית
הוחלט כי:
א .תעשה פנייה רשמית לועדה למורשת עולמית על מנת לבדוק האם היא פועלת בנושא (גידי
יפנה למייק)
ב .לאור העובדה כי יו"ר הועדה לאדריכלות ורנקולרית ,פרופסור אריה סיון נפטר השנה וטרם
נמצא לו מחליף הוחלט לבקש מחברות הועדה להתכנס (אורלי כהן ,אפרת לוי ,ענת
ברלוביץ') ולבחור מתוכן יו"ר .אם לא יסתייע הדבר יבדוק שמוליק גרואג אם דוד גוגנהיים,
לשעבר יו"ר הועדה ,את האפשרות שייקח על עצמו לעמוד בראשות הועדה.

 .1בקשת תמיכה  :תערוכת ליאו אדלר בפלשתינה
דן הנדל מהמחלקה לארכיטקטורה בבצלאל פנה לאיקומוס ישראל בבקשה לקבל תמיכה כספית
להפקת תערוכה וקטלוג על עבודותיו של האדריכל ליאו אדלר .גובה בקשת התמיכה הוא .₪ 1333
החלטה :איקומוס מאשרת עקרונית את התמיכה בתערוכה בתנאי שחברי איקומוס יוזמנו לתערוכה,
הלוגו של איקומוס ישראל יופיע כשותף לארגון התערוכה וכן בקטלוג הנלווה ושיו"ר הועדת
המדעית למורשת המאה ה ,23-ד"ר יוסי קליין יישא דברים באירוע תחת הטייטל הנ"ל.

 .6פרויקט רמפאר -עכו
בימים אלו מתקיימות פגישות עם נציגי עיריית עכו ונציגים ממועצת סאן דני שהגיעו לארץ לפני
שבועיים על מנת לקבוע את גובה התקציב ,התנאים והיקף הפרויקט.
הוחלט כי אם יאושר הפרויקט תתמוך איקומוס ישראל בסכום של עד  ₪ 13,333שיכסו את סעיפי
האדמינסטרציה ,ציוד משרדי ושכר המומחים.
אישור הפרויקט תלוי בתמיכתה של מועצת סאן דני ,עיריית עכו ,רמפאר צרפת והמועצה לשימור
אתרים.
הוחלט כי על תמר טוכלר לבדוק אפשרות של צמצום התקציבים.
 .7אישור חברים
אושרה חברותם של:
 .1איריס קשמן
 .2אבי יוסף
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 .8שונות
לאור העובדה כי הועדה למורשת עולמית הטילה על רשות העתיקות להכין פרויקט ההכשרה
ומשום שפרויקט דומה תוכנן בועדה המדעית להכשרה בראשותו של אמנון בר אור ,הוחלט כי היו"ר
יערוך בירור בעניין מול מייק טרנר ודני בראלי ולפיו יוחלט האם יש מקום להמשך מעורבות איקומוס
בפרויקט ההכשרה בתחום תיקי המורשת העולמית או שאיקומוס ישראל תכין תוכנית הכשרה
בתחום אחר.

הנני מאשר את הפרוטוקול הנ"ל
_________________________
עו"ד גדעון קורן ,יו"ר איקומוס ישראל
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