סדר יום – ישיבת ועד מנהל 21.3.52
נוכחים :פרופסור מייק טרנר ,יעל אלף ,גיא קב-ונקי ,תמר טוכלר ,ד"ר לאה שמיר שנאן ,גידי קורן –
יו"ר.
מוזמנים :נילי שחורי.
 .5אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
אושר.
 .2שיתוף הפעולה עם המועצה לשימור  -עיתון אתרים
גידי קורן עידכן את הנוכחים כי לאחר דיון ארוך עם המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
הגיעו שני הצדדים להסכמה על שיתוף הפעולה של המועצה ואיקומוס ישראל בעיתון אתרים.
בגיליון המשותף הראשון כבר התקיים ראיון עם יושב הראש .בגיליון שלאחר מכן תתפרסם
כתבה בנושא המאמר שהציגו לאה שמיר שנאן ונילי שחורי בישיבת האסיפה הכללית בפריז
בנובמבר האחרון .בגיליון שאחריו יוצג מאמר של גיורא סולר.
המגזין יופץ לחברי איקומוס ומטרתו היא לחשוף את איקומוס לכלל חברי ונאמני המועצה
לשימור לרבות הצגת עבודתה של איקומוס במישור המקומי והבינלאומי.
הועד בירך על שיתוף הפעולה.
 .3פעולות בענין רפורמה לחוק התכנון והבניה
לאור התמורות האחרונות בנושא הרפורמה לחוק התכנון והבנייה והעובדה כי איקומוס הכינה
בעבר ניתוח בנושא למועצה למורשת עולמית החליט הועד המנהל
א .לקיים התייעצות בנושא מול הועדה למורשת עולמית
ב .ליזום פנייה למועצה לשימור אתרים בנושא ולבדוק האם תוכל לקחת על עצמה את הכנת
חוות הדעת בסיוע איקומוס ישראל.
 .4עדכון מפגשי ועדות – Vernacula CIVVH – Theopholis
מייק עידכן כי למפגש המשותף בין הועדה לערים היסטוריות ולועדה לפילוסופיה ותיאוריה
הגיעו שישה אנשים .הוא שיבח את החיבור בין שני התחומים הללו והצהיר כי בעתיד מתוכנן
מפגש רחב וציבורי יותר בנושא שיכלול גם את ההיסטוריה של נופי תרבות.
הוחלט להפיץ את ההזמנה לסימפוזיון הבינלאומי של הועדה המדעית הבינלאומית לנופי תרבות
שיתקיים בבאקו השנה.
 .5כינוס שימור – נובמבר
קול קורא ומועדים מדויקים כבר פורסמו.
איקומוס ישראל ,בראשותה ובהובלתה של פרופסור עירית עמית כהן ,מובילה בנושא.
עידכון ימסר בישיבת הועד המנהל הבאה.
 .6פרויקט רמפאר ונסיעה לפריז
א .אושר תשלום של  ₪ 51,111לליונל דרמון עבור ריכוז פרויקט רמפאר לקיץ .2152
ב .תמר עידכנה כי בעקבות פגישה עם הנספחות התרבותית של צרפת יועברו השנה 21,111
שקלים למימון מחנות השימור לשנה זו.
ג .שיתוף הפעולה בין איקומוס ישראל לטכניון:
הועד החליט להוציא הבהרה לנציגות הטכניון כי כל שיתוף פעולה עם מחנות רמפאר בצרפת
והטכניון חייב להתקיים בתיווך איקומוס ישראל.
ד .סיור לבוגרי תוכנית השימור באוניברסיטת בר אילן:
מתוך מטרה לחשוף את בוגרי תוכנית השימור באוניברסיטת בר אילן להתנסות בפועל
מתארגנת משלחת של  51בוגרים שיסעו לסיוע שימור בצרפת ביוני  .2152הסיור מתוכנן
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להימשך שבעה ימים ושישה לילות ובמהלכם יעסקו המבקרים בהתחדשות עירונית .תמר
נוסעת כמנהלת המשלחת.
איקומוס ישראל תשקול להשתתף כספית בסיור (בגובה של  3111-1111שקלים) בכפוף
לקבלת פירוט מתמר ,הכללת איקומוס כשותפה בפרויקט וכן בדיקת רמת ההתעניינות מצד
חברי איקומוס.
כמו כן תערך בדיקה מול המועצה לשימור אתרי מורשת ,כהמשך לסיכום קודם עמה בנושא
פעילות בינלאומית.
 .7הצגת תוכנית הפעולה על ידי חברי הועד המנהל בתחום אחריותם
נדחה לפגישת הועד המנהל הבאה.
 .8חברים חדשים
אושרה חברותם של:
א .שלי אן פלג
ב .יאיר ורון
ג .יוני שטרן
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