פרוטוקול .4.1...
נוכחים  :גידי קורן-יו"ר ,טל איל ,עירית עמית כהן ,שמוליק גרואג
אורחים  :לאה שמיר ,נילי שחורי ,ציפי רון ,רענן כסלו ,הילה
 ..אישור פרוטוקול
אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת
 .2תיקי תיעוד
הועברה בקשה לוועדה הישראלית למורשת עולמית על מנת לקבל את פרטי הקשר של חברי
הועדה ולשלוח להם את הקול הקורא בנושא.
כמו כן המכתב יופץ בקרב חברי איקומוס.
 .3פרויקט רמפאר
גידי קורן עדכן במקום תמר טוכלר שלא יכלה להגיע.
ביטוח – הנושא סגור למעט התחייבות עתידית מהמועצה לשימור אתרים בנוגע לימי הסיור מחוץ
למחנה .במידה ולא תינתן ההתחייבות לא יתקיימו ימי הסיור.
התוכנית המקצועית אושרה וישנם יועצים מקצועיים אשר ילווה את הפרויקט.
העלות התקציבית גדלה והיא תכלול גם את עלות המעביד של ליונל דרמון ()₪ 3033-4333
במקביל התחייב הצוות האדמינסרטיבי לצמצם את ההוצאות הגמישות.
החלטה:
הו עד המנהל אישר את הגדלת העלויות של המעביד וביטול ימי סיור במידה ולא תהיה התחייבות
בנושא מטעם המועצה לשימור אתרים.
 .4כנס אדריכלות ורנקולרית
שמוליק גרואג עדכן כי בכנס בנושא ליפתא שערכה בצלאל בשיתוף איקומוס ישראל נכחו מעל
 .03איש .את איקומוס ייצגו ענת ברלוביץ' – יו"ר הועדה לאדריכלות ורנקולרית ,יוסי קליין
ושמוליק.
ההחלטה שיצאה מהכנס ,כפי שסוכמה על ידי מייק טרנר ,היא שיש לחכות להחלטת בית
המשפט בעניין ליפתא ועל פי ההחלטה להתוות דרך פעולה.
בנושא זה עדכן גידי קורן כי קיבל מגדי עירון מכתב חריף אשר מלין על התשובות שקיבל מענת
ברלוביץ' בנושא ליפתא אשר היו ברוח הדיון בנושא שנוהל באיקומוס ישראל.
הוחלט כי:
א .גידי קורן יוציא מכתב המבהיר את עמדת איקומוס כפי שהוחלט בוועד המנהל בנושא.
ב .טיוטת המכתב תעבור בין חברי המנהל בטרם תשלח לנמענים.
ג .המזכירות תוציא תזכורת לחברי העמותה לגבי סיורים בליפתא שיערכו ביום שישי הקרוב.
 .0כביש מספר .
ציפי רון ,יו"ר הועדה לנופי תרבות בשיתוף עם אבי שקת ,יו"ר הועדה לדרכי תרבות מציעים
להפוך את כביש מספר אחד למקרה בוחן של שימור ושיפור דרך עירונית בעלת משמעות
היסטורית ולאומית .הם מציעים להקים דירקטוריון ציבורי שבו חברים אנשי רוח ,היסטוריה
ותרבות וייקח אחריות על כביש מספר אחד מבחינת תרבותית וניהולית (כרגע ניהול הכביש
מחולק בין כמה גופים ,מועצות אזוריות ,עירוניות ועוד) .ליצור אתר של "מורשת מדינתית".
הוחלט ש:
איקומוס ישראל איננה יכולה להיות גורם מוביל בנושא אלא גורם שותף בשל מגבלות כוח אדם
ותקציב.
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ציפי רון ואבי שקת יכתבו מסמך שיוצג בפני הועד המנהל ויבחן דרכים לחבר גורמים נוספים
לעניין .במסמך יש להדגיש את הייחוד של הכביש (רקע היסטורי ,ערך נופי ,תפיסה מקצועית) וכן
להמליץ על מסגרת ראויה שתתאים.
הועד המנהל מודה לציפי רון ואבי שקת על היוזמה.
 .1תוכנית המתחמים בתל אביב וחפיר עכו
 ההתייחסות של עירית עמית כהן לחפיר בעכו הועברה לעיון לחברי הועד המנהל (דרך
המייל).
 שמוליק גרואג יעביר את התייחסותו בנוגע לתוכנית המתחמים בתל אביב.
 תאריך ההגשה נקבע ל .-ליוני.
 .7ג'יל נוסייר – בסיס נתונים
גידי קורן עדכן כי איקומוס הבינלאומי חנכה מאגר נתונים על שמו של ג'ייל נוסייר" במטרה ליצור
מאגר נתונים מקצועיים לגבי הידע ,ההשכלה וההתמחות של חברי איקומוס בכל העולם.
פרטים נוספים יועברו לחברי איקומוס ישראל במייל.
 .8ספר – שימור בא"י
שמוליק גרואג עדכן כי הוא עובד בשיתוף עם רות ליברטי שלו במטרה לערוך ספר שיעסוק
בשימור בארץ נכון להיום.
מכיוון שנושאים דומים עלו בגופי שימור שונים ברחבי הארץ הוחלט כי שמוליק ייצור קשר עם
עמרי ישר ומוטק'ה אלון על מנת שלא תהיה חפיפה בנושא.
כמו כן בי שיבה הבאה יעדכן שמוליק גרואג האם נוצרה שותפות עם גופים נוספים בעניין.
 .9כנס אילת
בעקבות כתובת מתקופת בית ראשון שבה מוזכר בית יהודה מבקש אבי שקת לארגן כנס בנושא
שייערך ב .8-.9-לינואר  .23.2נעשתה פנייה לדני בראלי ולאיקומוס ישראל על מנת לבדוק האם
יש לכך מסגרת תקציבית.
דני בראלי התנה את הסיוע התקציבי בשותפות של מוסד אקדמי.
איקומוס ישראל התנתה את השתתפותה בכך שתוצג לה פירוט של התוכנית המדעית והתוכנית
התקציבית ובכפוף לאישורה של הועדה הישראלית למורשת עולמית.
בישיבת הועד הוצג שיתוף הפעולה בארגון הכנס יחד עם שלוחת אוניברסיטת בן גוריון באילת,
האגף לקשרי חוץ במשרד החוץ והועד הישראלי לאונסק"ו.
הוחלט כי העתק של התוכנית יועבר לוועד שידון בה בישיבה הבאה.
 ..3חברים חדשים
אושרה חברותו של גדעון ביגר
 ...שונות
 הועד המנהל עודכן בהשתתפותה של איקומוס ישראל בכנס של איקומוס באירופה.
 אושר כי נילי שחורי תהיה יושבת הראש החדשה של הועדה המדעית לכלכלת השימור.

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

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

