ישיבת ועד מנהל 41.6.32
נוכחים :עירית ,גידי ,גיא ,לאה ,תמר ,מייק
מוזמנות :נילי ,הילה
א .אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
הפרוטוקול אושר פה אחד
ב .דיווח נסיעה לדוחה – גיא קב-ונקי
גיא פתח את דבריו באמירת תודה לאיקומוס ישראל על ההזדמנות לייצג את העמותה
בישיבת הועדה למורשת עולמית.
בישיבה עלו שלושה נושאים עיקריים הנוגעים לישראל:
 .3בתיר :הפלסטינים ביקשו להכריז על בתיר בהליך חירום כאתר מורשת עולמית.
על מנת להכריז על אתר מורשת עולמית בהליך חירום יש לעמוד בשני קריטריונים –
 OUVוסיכון ל OUV-הדורש הליך מזורז .על פי חוות דעת של איקומוס הבינלאומי,
שהוצגה בישיבה נאמר ששני הקריטריונים טרם מולאו.
למרות חוות דעת איקומוס ,בעקבות הצבעה של חברות הועדה הוכרזה בתיר כאתר
מורשת עולמית.
 .4ההכרזה על אתר מרשה (בית גוברין) – איקומוס ישראל העבירה המלצה חיובית לוועד
הישראלי לאונסקו ,נציג מטעם איקומוס הבינלאומי הגיע ,העריך ,ולאור הערכתו הומלץ
לכלול את האתר ברשימת אתרי המורשת העולמית .את התיק הכינה אסתי בין חיים.
ההכרזה עברה בקלות יחסית.
 .1ירושלים – נושא שטרם נדון בוועדה .ירושלים נחשבת לאתר מורשת עולמית בסיכון
והיא נמצאת תחת ניטור מוגבר (משום כך הדיון בה מתחדש מדי שנה).
בנוסף סקר גיא נושאים כלליים :ביקורת הנשמעת כלפי התנהלות איקומוס מצד אחדות מהמדינות
החברות בוועדה למורשת עולמית ,התייחסות הולכת וגדלה לנוף תרבות ,למפגש בין מורשת תרבות
וטבע ועוד.
ג.

דיווח נסיעה לבלגיה – תמר טוכלר
תמר דיווחה כי משלחת מטעם המחלקה לקשרי חוץ של המועצה לשימור אתרים בשיתוף
שגרירות בלגיה ,אוניברסיטת בר אילן ואיקומוס ישראל יצאה למשלחת לימודית בבלגיה.
במשלחת השתתפו  42משתתפים וארבעה אנשי צוות .מבין המשתתפים שבעה הם גם
חברי איקומוס .ערן מרדכוביץ וענת ברלוביץ ,שניהם חברי איקומוס ,היו אלה שדאגו
לתכנית הנסיעה ,לביקור באתרים ולמפגש עם מקבלי ההחלטות בנושא השימור בבלגיה.
איקומוס ישראל תמך בתקציב נסיעתם.
מטרת הנסיעה הייתה בחינה של פרויקטים המציגים התחדשות עירונית ושימור ,תחזוקת
מבנים ועוד .המסע כלל ביקור באתרי שימור בערים אנטוורפן ,בריסל ,ברוז' ומיכלן.
הסיורים היו מגוונים ומעשירים .המשלחת נפגשה עם נציגי הרשויות ,גורמים פרטיים ובעלי
מקצוע שתרמו מניסיונם והידע שלהם לאורך כל הטיול.
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החלטה :לבדוק אפשרות לגבש תוכנית ארוכת טווח בשיתוף פעולה עם המועצה
לשימור ,המחלקה לקשרי חוץ ,שתכלול חילופי משלחות עם בלגיה (ואולי עם
מדינות נוספות אם הפרויקט יימשך גם בעתיד) .הנושאים הרלוונטיים יהיו
פרויקטים המציגים התחדשות עירונית ושיתוף ציבור.
ד .שיתוף פעולה עם המועצה לשימור
בעקבות מספר אי הבנות בעניין זה ,חידדה עירית את ההחלטות הקודמות בנושא
 .3אם איקומוס אינו משתתף כארגון פעיל ,תורם מניסיונו ,קשריו או מתנדביו לפעילות –
אין לכלול את הלוגו ו\או את העמותה כשותפה לפעילות
 .4בפעילות בינלאומית המועצה התבקשה לתאם מול איקומוס ישראל פעילויות עתידיות
 .1כל תיאום מול נציגות איקומוס המקומית במדינות אחרות יעשה באמצעות או בשיתוף
פעולה מלא של איקומוס ישראל.
ה .חו"ד – תוכנית הרבעים
הנוכחים עודכנו כי הוגש ערר לעריית תל אביב וכי העירייה תתן אישור להגיש התנגדויות
בנושא.
נכון ל עכשיו אומצו החלטות השולחן העגול ובמקביל קודמה תוכנית המתאר על ידי
הערייה .עד כה אונסק"ו ישראל לא הגישה התנגדות לתכנית .יחד עם זאת בעקבות חוות
הדעת חלק מהמסקנות אומצו.
חו"ד – תת"ל 13א – ים המלח
הועד עודכן כי מדובר בפעולה נחוצה שהיא חלק מפרויקט קציר המלח .החלופה
שהתקבלה על ידי המדינה עלולה לפגוע בנצפות לים המלח ממצדה (חשוב לציין ,הקמת
המסוף לצורכי קציר המלח הוא לא חלק מהגן הלאומי ,וגם לא חלק מאזור החיץ) .למרות
זאת החלופה שהתקבלה (ולא ברור מדוע המדינה העדיפה חלופה זו לעומת האחרת,
שפגיעתה פחותה) עלולה לפגוע באתר.
הוחלט כי אסתי בן חיים תכין חוות דעת בעניין זה ,משום שהיא זו שהכינה את תיק
המועמדות של מצדה.
חו"ד – תל מגידו
מע"צ מבקשים לעשות שיפור נוסף במחלף  66-63וישנן התנגדויות לנושא מצד הוועד
הישראלי למורשת עולם (בטיפולו של האדריכל אריה רחמימוב ,יו"ר הוועד הישראלי).
בשלב הנוכחי ועדת תכנון צפון לא מוכנה לגמישות ותצטרך להתקבל החלטה בנושא מגידו
והכרזתו כאתר מרושת עולם.
ו.

טפסי קבלה לאיקומוס
בעקבות בקשת חברי הועד ,הוחלט לקצר ולעדכן את טפסי הקבלה לאיקומוס ישראל.
הוחלט כי הילה תכין טיוטא לטופס מקוצר שיועבר בין חברי הועד להערות.

ז.

נוהל השתתפות בנסיעות
נילי בשם ועדת הביקורת תכין השלמות לתקנון נסיעות בנושא תמיכה בנסיעות של חברים
צעירים לחול כדי להשתתף בכנסים הקשורים באיקומוס ובפעילות בוועדות המקצועיות.
הוחלט כי התיקון יועבר לחברים לקראת אישורו.

ח .רשימות תפוצה וקשרי צעירים
הוחלט כי הילה במשותף עם תמר וליונל ירכזו את כתובות מסיימי פרויקט רמפר .מאגר
הכתובות ישמש להעברת הודעות על פעילות במסגרת איקומוס .עירית תבדוק עם איה
גרינפלד אם היא תוכל לעזור בעניין זה גם כן.
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ט .סלון שימור
תמר הציגה רעיון הנרקם בימים אלה לקדם סלון שימור .הסלון מיועד להתקיים בחודש
פברואר בהבימה .חברי הוועד המנהל החליטו לאמץ ,לתמוך ולקדם את הרעיון
י.

מנהלת שימור
מתוכנן לקדם כנס על מנת ללחוץ על עירית תל אביב להקים מנהלת שימור .כרגע הרשות
לא מקדמת זאת .תמר תקדם כנס בנושא כללי בו תל אביב תוצג כמקרה מבחן.

יא .דוחות ניטור פריז
בדיקת איקומוס את דוח הניטור המדינתי הכללי לפני ההעברה לפריז .לגבי דוחות אתרים
ספציפיים יעל תיקח  1דוחות ,רותי  4דוחות ,גיורא  3וגידי ( 3אתר הבהאיים) .עירית תעבור
על חוות הדעת הכללית.
יב .ועדה לרשימה הטנטטיבית
מייק בדעה שאיקומוס צריכה לתת כרטיס אדום לועדה הטנטטיבית .יש להתייחס לכללים
לפיהם ניתן לכלול אתר ברשימה (דוגמאות – הדרך מגנואה למזרח התיכון ,אמנות סלע.
ניתן להיעזר לשם כך בעמנוואל ענתי מומחה בינ"ל ויכול לייעץ – למשל לגבי תמנע,
ממצאים פרה-הסטוריים וכיו"ב)  .יש מקום להערכה מחדש של הרשימה הקיימת ,בדיקה
של הפערים ומציאת דרכים ליישום הכללים הבינלאומיים הנוגעים להכנת הרשימה
הטנטטיבית והכללת אתרים בה.
הוחלט :לקיים יום עיון בתחילת ספטמבר בנושא תפקיד הרשימה הטנטטיבית
כולל  . Impact assessmentלאחר שיקבע מועד ,בתיאום עם מייק טרנר ,הוא ידאג
לצקת תוכן ליום עיון זה.
יג .פרויקט רמפאר
פרויקט רמפאר  -תמר דיווחה על ההכנות לפרוייקט השנה .דמי רישום יותר גבוהים.
התקציב ירד וישנה דרישה משגרירות צרפת להציג תקציב משלים ( .)matchingהבעיה היא
שאין אפשרות להראות תמיכה מקבילה של איקומוס בפרוייקט .צריך לבנות את הפרוייקט
עם תקציב לטווח ארוך ולא להתחיל כל שנה מחדש עם סימני שאלה בדבר הפרויקט
וממונו .הוחלט שהשנה איקומוס תהיה שותפה ותתמוך בסך ( ₪ 3444 – 2444תמיכה
המקבילה לפעילות בינלאומית בישראל)
האכזבה מעכו גדולה .אולי כדאי לשקול הקמת מרכז במקווה ישראל .נושא זה צריך להיות
נדון במשותף מול נציגי המועצה לשימור
עירית מציעה לבדוק תמיכה לפי פרוייקט ולקיים דיון ולקבל החלטה האם לצאת
מהמתכונת הקודמת ולעבור למתכונת חדשה .שאלה נפרדת היא האם ניתן לכלול את
פרוייקט רמפאר בקונטקסט יותר רחב של חילופי סטודנטים ,קורסים ופעילויות שרמפאר
תהיה חלק מזה.
גידי מעיר שעל מנת ליצור מחויבות לטווח רחוק צריך למצוא גוף חוץ ממשלתי שיתמוך
בפרוייקט לטווח רחוק.
מייק מציע להכין תכנית לבנייה מחדש של פרוייקט רמפאר .הוחלט לדון בנושא זה
בפגישה הבאה
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יד .כנס מורשת 4
עירית דיווחה על ההתקדמות .איקומוס תעביר  ₪ 1444להוצאות פרסום חוברת הכנס
והבאתו של הספל ,כמרצה אורח (גאורג הספל הוא נשיא איקומוס גרמניה).
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