ישיבת ועד מנהל 11.3.22
נוכחים :גידי קורן – יו"ר ,תמר טוכלר ,עירית עמית כהן ,שמוליק גרואג
מוזמנים :לאה שמיר שאנן ,חומי נוברשטרן ,ליונל דרמון ,הילה.
 .2אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת
הפרוטוקול אושר.
 .1פרויקט רמפאר
רצ"ב נספח שהוכן ע"י תמר טוכלר וליונל דרמון המפרט את חלוקת התקציב למחנה רמפאר-עכו
בקיץ  .1122במחנה ישהו  21סטודנטים ישראלים ו 21-סטודנטים צרפתיים.
החשיפה המירבית של איקומוס לפרויקט היא בגובה .₪ 31,111
הוחלט כי:


תמר תבדוק אופציות נוספות לביטוח המשתתפים (הרחבה צד ג').



יערכו סיכומים בכתב של כל ההסכמים עם משתפי הפעולה בפרויקט.



הפרסומים ייצאו לאחר פסח ,המיונים יערכו בסוף מאי ,תחילת יוני.



משכורת האדמינסטרציה עבור משרתי של ליונל דרמון תעמוד על  ₪ 31,111עלות מעביד.

 .3ועדת ההכשרה
הועדה הישראלית למורשת עולמית החליטה בישיבתה האחרונה כי כל נושא ההכשרה יטופל בצוות
שאותו ירכז רענן כסלו מרשות העתיקות .לפיכך ,התבקשנו לשלב גם פרויקט ההכשרה בתחום
המורשת העולמית ועבודת הצוות .הוחלט כי יהיה נציג איקומוס בצוות הנ"ל.
אמנון בר אור ,יו" ר הועדה המדעית להכשרה של איקומוס ישראל יהיה נציג איקומוס בועדה
למורשת עולמית בנושא זה.
 .4צוות עקרונות שימור
צוות עקרונות השימור הוקם על ידי אונסק"ו ופעל תחת משרד התיירות .לאחר מספר דיונים
הוחלט במשרד התיירות כי לא ניתן לאשר את פעילות הצוות ללא מכרז מסודר.
לכשיערך מכרז חיצוני ייערך דיון בועד המנהל האם לגשת אליו לבד או בשיתוף פעולה עם גוף
חיצוני.
 .5תל אביב – הגשה לרשימת world momuments fund
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בעקבות ההחלטה שנערכה בישיבה הקודמת ערך היו"ר התייעצות בנושא עם רות ליברטי שלו
והוחלט שלאור לוח הזמנים הצפוף לא נספיק להגיש את תל אביב לרשימה השנה וכי הנושא
ייבדק מחדש בשנה הבאה.
 .6דו"ח שנתי
הדו"ח השנתי הוכן על ידי מזכירות איקומוס והיו"ר .הוא יועבר לעיונם של חברי הועד המנהל
במייל ולאחר מכן יישלח למזכירות איקומוס הבינלאומית.
 .1תיקי תיעוד
לאחר התייעצות שקיימה טל איל עם ליונל הובהר כי ניתן לעלות לרשת תיקי תיעוד בפורמט
 PDFאו בצורת מצגת .כמו כן ,עיריית תל אביב סורקת את כל התיקים שברשותם כדי לעלות
אותם לרשת וסוכם עמם באופן כללי על שיתוף פעולה בצורת הפניות לאתר של איקומוס
ישראל והעלת לינקים של תיקי תיעוד לרשת.
הוחלט כי:


טל איל תפנה לגופים נוספים בבקשה לשיתוף פעולה כמו רשות הטבע והגנים ,רשות
העתיקות (ישנה הסכמה עקרונית של רענן)  ,המועצה לשימור ,אוניברסיטאות ,מוסדות
אקדמיים ,ועדת האדריכלים ,חברי איקומוס ,הספרייה הלאומית ,עיריות ,פנייה למשרדים
פרטיים.



טל איל תקיים התייעצות עם ספרנים בנוגע לצורת האינדקס ואופן המיון.



להדגיש בעת הפנייה כי אנו מבקשים אך ורק קבצים פתוחים שאותם ניתן לעלות לרשת.



להכין נוסח רשמי לכל הגורמים בדגש על כך שהתיקים יתאכסנו באתר של איקומוס
ישראל (לא לינקים).

 .8סקר חברים
לאחר שועדת הביקורת סקרה שוב את תוצאות סקר החברים הוחלט שאין טעם בהמתנה לכך
שחברים נוספים יענו על הסקר.


חברי איקומוס מבקש ים להגדיל את הידע המקצועי והעכשווי שלהם גם על ידי השתתפות
בכנסים וימי עיון מטעם איקומוס ישראל וגם דרך סיכומי אירועים אלו והחלפת דעות
מקצועיות בין חברי העמותה.



יש לחייב חברי איקומוס שנוסעים לחו"ל מטעם העמותה לערוך סיכום כתוב של
ההתרחשויות בכנס וכן לערוך הרצאה או יום עיון בנושא הכנס.

 .9תוכנית עבודה – ועדת הביקורת

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

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

היו"ר קיים ישיבה עם ועדת הביקורת ובה סוכמו הנקודות הבאות:


נוהל נסיעות  :היו"ר עובר על התיקונים שסוכמו .לאחר מכן הם יעברו לבחינה מחודשת
ואישור נוסף בועדת הביקורת ויוחזרו לאישור הועד המנהל בישיבה הבאה.



פעילות הועדות המדעיות :יושבי הראש של הועדות המקצועיות מקבלים החזר השתתפות
בכינוס של הועדה הבינלאומית בחו"ל אך אינם נדרשים לסטנדרט מינימלי של פעילות
ורובם אינם ממלאים סטנדרט זה .בשל כך ולאור הסקר שנערך החליטה ועדת הביקורת
להתמקד בעבודתה השנה בפעילות הועדות המדעיות .הילה תעביר לועדת הביקורת נתונים
שהתבקשו והועד המנהל ישוב וידרש לנושא לאחר קבלת המלצות ועדת הביקורת.



תוכנית עבודה :הוסבר הקושי בהכנת תוכנית שנתית בעיקר על רקע הרמה הנמוכה של
פעילות יו"ר הועדות המדעיות .ועדת הביקורת ציינה כי חסרה לה תוכנית פעילות עתידית
לשנה הקרובה וכי חלק מפעילות הועדות סובבת סביב אורחים המגיעים להתארח בארץ.
הועד המנהל ביקש לברך ולהודות לועדת הביקורת על עבודתה הטובה.

 .21עבודת הועדה למורשת עולמית –
בישיבה האחרונה של הועדה למורשת עולמית עידכן יו"ר הועדה מייק טרנר על כוונת משרד
החינוך להביא לסיום כהונתו .הוחלט להפעיל את תקנון הועד הישראלי לאונסקו הקובע כי כל
החברים הלא קבועים מתמנים לתקופה של שנתיים ותלויים בועד לחידוש המינוי.
הועדה למורשת עולמית ביקשה למנות מחדש את מייק טרנר הודות לתרומתו ותפקודו ללא
דופי בתפקיד יו"ר .בישיבת הועד הישראלי לאונסק"ו הועלה הנושא לסדר היום על ידי שמעון
שושני מנכ" ל משרד החינוך וכתוצאה מהצבעה שנערכה בישיבה הוחלף מייק טרנר גם בועדה
למורשת עולמית וגם בועד הישראלי באונסק"ו.
כעת ישנה התארגנות משפטית ,ציבורית ותקשורתית לשנות את רוע הגזרה.
 .22ועד מנהל עולמי
הנושא יידחה לפגישה הבאה.
המזכירות והיו"ר מכינים נייר עמדה בנושא עמידת איקומוס ישראל בעקרונות דוברובניק ולטה.
 .21שימור ושימוש מחדש של מבנים היסטוריים וקיימים בתקן הירוק הישראלי
שמוליק גרואג עידכן כי יש להגיש התייחסות עד ה 21-באפריל לתקן הישראלי לבנייה בת
קיימא .כיום אין נקודות זכות למי ששומר את הבניין כקיים ויש לשנות מצב זה.
הוחלט כי:
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חברת איקומוס ישראל האדריכלית איריס קשמן תקבל מהועד המנהל את המנדט לפעול
בשם איקומוס בנושא זה .עליה להכין טיוטא המציגה את עמדת איקומוס בנושא שתועבר
לאישור חברי הועד המנהל.



בנייר העמדה תוזכר קובלנה רשמית על התהליך שבו גובש התקן וכן התייחסות לחוסר
ההתייעצות עם הגופים הרלוונטים.

 .23מפגש שנתי של אירופה
כל שנה מתקיים באירופה מפגש שנתי שעד כה לא השתתפנו בו בשל מספר תקנות טכניות.
במהלך מפגש זה דנים בעיקר בשיתופי פעולה ופרויקטים איזוריים .על מנת להשתתף במפגש
הבא (תחילת יוני ,הונגריה) יש להרכיב משלחת של שניים – שלושה אנשים.
הוחלט כי יוצאו למשלחת:


יו"ר איקומוס – גידי קורן



עירית עמית כהן



יוצע למייק טרנר לנסוע כנציג נוסף מטעם איקומוס ישראל.

 .24אסיפה כללית בפריז – הערכות ובחירות
האסיפה הכללית של איקומוס הבינלאומי בפריז תיערך בתחילת דצמבר  ,1122על כן עלינו
לקיים לפני כן את האסיפה הכללית של איקומוס ישראל .באסיפה הכללית השנה על הועד
המנהל יהיה לבחור גם את  28המצביעים באסיפה הכללית של איקומוס הבינלאומי.
היו"ר הודיע על כוונתו לסיים את תפקידו בסיום הקדנציה הנוכחית .הוא המליץ לחברי הועד
המנהל להתארגן לקראת הבחירות מבעוד מועד ,על מנת שתיווצר המשכיות לעבודת הועד.
 .25בחירות של איקומוס הבינלאומי –
הדיון בסעיף זה נערך שלא בהשתתפות היו"ר.
יו"ר הועדה למורשת עולמית ומזכ"ל הועד הישראלי לאונסק"ו פנו לאיקומוס ישראל והמליצו כי
נקבל החלטה להגיש את מועמדות היו"ר לתפקיד סגן יו"ר איקומוס הבינלאומי.
הוחלט לקבל את ההמלצה ולהציג את מועמדות גידי קורן לתפקיד הנ"ל.

 .26חברים חדשים
אושרה חברותם:


ערן מרדכוביץ



ניר רביד



רחל אברהם
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לילך הראל



רובן פוקס

 .21שונות
תמר טוכלר עידכנה את הועד המנהל כי תתקיים תערוכה נוספת של שימור מגדלי המים
בטבעון וכי הכנס נכרך יחד עם תוכנית השימור לקריית טבעון וכדיי לעלות את המודעות
לתוכנית זו.
תמר טוכלר תברך בכנס בשם איקומוס.
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