נוכחים – גידי קורן -יו"ר ,עירית עמית כהן ,טל איל ,שמוליק גרואג.
מוזמנים -אבנר סימון (נציג ועדת הביקורת) ,הילה.

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל 17.755
 .1אישור פרוטוקול
אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.
 .2תיקי תיעוד
טל איל עידכנה כי ישנה היענות יפה לקול הקורא שהופץ בעניין במיוחד מבחינת סטודנטים.
הוחלט כי:


יתקבלו גם תיקי תיעוד חסרים



כל תיקי התיעוד יועברו בקובץ פי.די.אף עד  11מגה.



ינוסח קובץ עם הוראות טכניות כיצד לשלוח את תיק התיעוד.



תפתח תיבת דואר מיוחדת ונפרדת לצורך כך.



גידי קורן יפנה לאמנון בר אור ,צביקה צוק ועמרי שלמון מהמועצה לשימור בנושא זה.



עירית עמית-כהן תעביר את החומרים שברשות אוניברסיטת בר אילן בנושא זה.



המזכירות תפנה לרוברט ולטר ותבקש ממנו להעביר לרשותה את תיקי התיעוד שנאספו
בתחרות מגדלי המים.



באתר האינטרנט תופיע אזהרה משפטית כי יש זכויות יוצרים בתיקי התיעוד וחל איסור
שימוש בחומרים מלבד למטרת עיון ולימוד.

 .3פרויקט רמפאר
רמפאר צרפת:
ביום חמישי שעבר נערך יום הכנה בשגרירות צרפת במהלכו קיבלו משתתפי המחנה תדריך ,יום
צרפתית מרוכז ,שיחון ,רשימת ציוד ,כרטיס ביטוח ,דף קשר ומסמך מידע על כל מחנה.
 0111אירו משגרירו ת צרפת הועברו לחשבון של איקומוס ישראל ומתוכם יקבל כל משתתף
במחנה החזר של  101דולר.
 2111אירו נוספים הועברו מפרויקט רמפאר צרפת לחשבון המט"ח של איקומוס ישראל.
רמפאר עכו:
המחנה יפתח ביום שבת הקרוב ,ה 9-ליולי וימשך עד ה 22-ליולי כולל.
יש להעביר לבית הספר לקציני ים (כפוף להוראותיו של ליונל) את התשלום עבור לינה ושהות.
המועצה לשימור אתרים מבטחת את כל תקופת המחנה לרבות השהייה בבית הספר לקציני ים.
 – 11.1ערב פתיחה בקפה תיאטרון בעיר העתיקה (גידי קורן יברך מטעם איקומוס ישראל).
 – 11.1ביקור שגריר צרפת בישראל במתחם.

ת.ד 49532 .תל אביב 43492
טלפקס09-5922449 :

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

 – 1..1יום העצמאות הצרפתי ,נשף בקונסוליה בחיפה.
 -11.1מנהלי המועצה לשימור יערכו סיור מקצועי בעכו הכולל ביקור במחנה.
 – 21.1יום פתוח .בוגרי המחנה יערכו סיור ולאחר מכן יערך כינוס מקצוע בו יוצג הפרויקט ,סקר
התיעוד של חאן שוארדה ושתי הרצאות של האורחים מצרפת( .תמר תייצג את איקומוס ישראל
באירוע)
החלטה-
יש להעביר לליונל\תמר  ₪ 3111קופה קטנה להוצאות שוטפות.
 ..תוכנית המתחמים
שמוליק גרואג עידכן את חברי הועד המנהל במצב הכנת חוות הדעת של תוכנית המתחמים
בתל אביב.
נוכח הדיון הקבוע בועדת הניטור ליום  21ביולי הוחלט כי הועד קבע כי המועד האחרון
להשלמת חוות הדעת הוא ב 1.-ביולי.
טיוטא תועבר עד יום שני ה 11-לחודש לעיון חברי הועד.
שמוליק גרואג יציע לירמי הופמן לקיים את הפגישה שהתבקשה בלבד שזו תיערך לפני המועד
הנ"ל להשלמת חוות דעת.
 .0חוות דעת עכו
עירית עמית כהן עידכנה כי שלחה במייל לכל חברי הועד את טיוטת חוות הדעת בנוגע לחפיר
בעכו וסיכמה את המלצתה בכך שכל תוספת צריכה להתחשב במצב הקיים מבלי לפגוע בו
ועל השינויים להיות ברי שינוי.
חברי הועד המנהל יעבירו הערות והצעות תיקון לעירית עד יום ראשון הקרוב.
חוות הדעת תכלול בקשה להבהרה של המושג "זמניות" המצוין בחומר שהועבר לבדיקתנו.
 .6עדכון פגישה עם דניאל בראלי
גידי קורן נפגש עם דניאל בראלי מזכ"ל הועד הישראלי לאונסק"ו ומסר כי הנ"ל מחכה לחוות
הדעת של איקומוס ישראל.
הוא עידכן כי אריה רחמימוב הוא יושב הראש החדש של הועדה למורשת עולמית והמינוי אמור
להיות מאושר בשבועות הקרובים.
בישיבה השנתית של הועדה למורשת עולמי בפריז לא הייתה נוכחות ישראלית בישיבה מלבד
אנשי משרד החוץ שטיפלו בעניינים הפריפריאלים.
מר בראלי ביקש מאיקומוס הבינלאומי לתת לו אישור לפרסום קובץ של האמנות והצ'רטרים.
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תהליך השימוע בנושא סעיף חמש לאמנה –עדיין פתוח .הגופים לא הגישו חוות דעת עד המועד
שנקבע .לא ברור כיצד מתקדם התהליך בעקבות השינויים הפרסונליים בועדה למורשת
עולמית.
 .1תהליכים עם המועצה לשימור
גידי קורן עידכן כי ערך פגישה עם נציגי המועצה והוסכם על הידוק שיתוף פעולה בשנה
הקרובה .כמו כן המועצה ביקשה מאיקומוס ישראל להעביר לה רעיונות לפעילויות משותפות
בין שני הגופים.
בנוסף הועלו מספר רעיונות לפעילות אותם יציג גידי קורן במועצה.
תבדק האפשרות לשתף פעולה בהפקת עיתון משותף לאיקומוס ולמועצה.
 .8עשור לאמנה הישראלית
כפי שצוין בישיבות ועד מנהל קודמות ,איקומוס ישראל אמורה לערוך כינוס בנושא עשור
לאמנה הישראלית ו .1-שנה לאמנה הבינלאומית.
הוחלט כי-


עירית כהן עמית תהיה אחראית לארגון הכנס.



עירית תציע לועדה למורשת עולמית קורס שהיא עורכת בנושא האמנה.



ייצא מכתב לחברי איקומוס בבקשה להציע תוכנית פעילות לקראת שנה הבאה.

 .9כנס אילת
המזכירות תפיץ לועד המנהל את כל המסמכים שהעביר אבי שקת בנושא.
 .11שונות
א .מרכז שימור – טל איל העבירה את בקשתו של ירמי הופמן מעיריית תל אביב בנושא הקמת
מרכז שימור ומרכז מידע תל אביבי כעיר מורשת עולם .הנ"ל מבקש כי יעבירו לו דוגמאות
והתייחסויות ממרכזים נוספים בעולם וכן לשתף את הציבור ברעיון.
הוחלט כי
איקומוס ישראל תשמח לשתף פעולה בנושא לכשהתוכנית תוצג באופן יותר מפורט.
טל איל תעביר במייל את הפנייה מעיריית תל אביב לחברי הועד המנהל.
ב .ספר שימור – שמוליק גרואג עידכן כי רות ליברטי שלו והוא ערכו דיון בנושא וכי הוא ימסור
את מסקנותיו בישיבת הועד הבאה.
ג.

ועדה לפרשנות ותצוגה – שמוליק גרואג פנה לחמ"ת במסגרת תפקידו כיו"ר הועדה
המדעית לפרשנות ותצוגה והציע לשלב את הגופים הדומיננטים בתחום לכדי צוות פעולה
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אחד .פנייה נוספת נעשתה לרענן כסלו מרשות העתיקות שמינה צוות שיטפל בנושא ויערוך
פעילות סביב אתר מסוים.
דיווח על ההתקדמות ימסר בישיבה הבאה.
ד .אסיפה כללית של איקומוס הבינלאומי – גידי קורן עידכן את יושבי הועד כי כרגע ישנם
שמונה מועמדים לסגנות המנהל שארבעה מהם הם סגנים מכהנים ואחד מהם הוא יושב
הראש של הועדה המארגנת בפריז לכן סיכוי הבחירה לתפקיד סגן יו"ר נראים נמוכים.
הוא עידכן כי המאמר של נילי שחורי ולאה שמיר-שאנן התקבל לסימפוזיון המדעי של
האסיפה .כמו כן עידכן כי עצמו נבחר לנשיאות הועדה האקדמית של הכנס ומועמד להיות
נשיא הסימפוזיון המדעי בתת הנושא הרביעי כלכלת השימור.
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