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פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל 61.2.3.61
השתתפו :גידי קורן ,גיא קב ונקי ,תמר טוכלר ,עירית עמית כהן
סיכמה עירית עמית כהן
.1תכנית הרבעים ,עדכנו גיא קב-ונקי ותמר טולכר:
לאחרונה התקיימו  2דיונים בועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנוןו ובנייה ,בעקבות ההבנה
שחלק מחברי המועצה הארצית מוכנים לוותר התואר "אתר מורשת עולם" נערך גיוס מסיבי של
דוברים ,אשר קראו למועצה שלא לפגוע בערכי ההכרזה .בין הדוברים :ראש העיר ,יו"ר הוועדה
המחוזית וסמנכ"ל משרד החוץ .התברר שמחוץ לאזור ההכרזה ,יש כוונה לפיתוח מסיבי,
תוספות בניה ,והמשמעות פגיעה בתכנית גדס .בעניין זה בולט למשל החשש לגינות שהן חלק
מתכנית גדס ,תכנית שהוגדרה באופן מפורש בהענקת התואר לעיר הלבנה ,כזכאית להיכלל
ברשימת אתרי המורשת העולמית.
 .גיא ,כנציג אונסק"ו ,הוועד הישראלי למורשת עולם ,יעשה מאמץ לצרף להסכמות שהתקבלו
תוספת בנושא תחזוקה לאורך זמן של המבנים בתחום ההכרזה.
במקביל ,דיווח אונסק"ו ישראל למרכז למורשת עולם על ההתפתחויות בתל אביב .המרכז העביר
זאת לבדיקת איקומוס העולמי.
גידי :ביוני יתקיים דיון במכתב וכיצד להגיב ,באיקומוס העולמי
תמר :לקדם תיקון לתמ"א בנושא עצים ואזורים היסטוריים
הוחלט :תמר תקדם פנייה בנושא תמ"א  23מול המועצה לשימור אתרים; גיא יקדם הפנייה
כנציג הוועדה הישראלית למורשת עולמית
 .3קציר ים המלח ,מצדה
גיא :התקבלה בסופו של דבר החלופה השנייה ,לכאורה פחות פוגעת בנוף הנצפה ממצדה .הבנייה
המוצעת היא למעשה פעילות תעשייתית מסיבית באזור החיץ .חוות הדעת של צוות הניטור בוועד
הישראלי למורשת עולם (בראשו רותי שלו ליברטי) ,שאין מקום לפעילות מסיבית כמו זו ,ואם
היא תתבצע ,תהייה בזה הפרת תנאי ההכרזה על מצדה כאתר מורשת עולם.
 .2הסגנון הברוטלי (באר שבע) והכללתו ברשימה הטנטטיבית.
עירית :איקומוס ישראל התבקשה להעריך את ה  OUVשל הסגנון ,תפרוסתו וייצוגו בבאר שבע.
הבקשה אצלי והיא תופנה להילה כדי שתבדוק אם מיכה לווין אם הוא מוכן לקרוא ולהגיב.
 .4קידום אתרים נוספים ובקשה להכלילם ברשימה הטנטטיבית ,או בחינה מחודשת של אתרים
הקיימים ברשימה ומידת המוכנות שלהם להכנת תיק להגשה לאונסקו והכללה ברשימת מורשת
עולם.
ציפורי ,יעל אלף בחנה את ה  OUVשל ציפורי .עירית הרחיבה ,והערכה עברה לאונסק"ו לוועד
הישראלי למורשת עולם.
נהלל ,עירית דיווחה על מפגש שיתקיים בנושא נהלל וה  OUVבמפגש יוצגו הערכים הן האדריכלי
והן האידיאולוגי-היסטורי .לאחר מכן יערך דיון בנושא הערכים הללו ואם הם עומדים
בקריטריונים הנכללים באמנת המורשת העולמית.
נצרת ,עירית דיווחה על ההתלבטות והדיון המתוכנן בעניין זה .האם להכליל את נצרת בניסיון
קודם של הכרזת נוף תרבות – ישו והשליחים – או יש מקום לקדם את העיר כאתר נפרד.
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בתי הכנסת בגליל .עירית דיווחה שגם נושא זה יעלה לדיון בוועד הישראלי למורשת עולם.
 .1בחינה מחודשת של הרשימה הטנטטיבית.
הוחלט לפנות לאלי שטרן ודלית (אונסק"ו ,הוועד הישראלי למורשת עולם) לתקציב כדי שאפשר
יהיה למסור לאחד מחברי איקומוס את הרשימה ובחינתה המחודשת לאור כללי הרשימה
הטנטטיבית ( ,OUVלהיעזר בהמלצות שהציג מייק טרנר).
 .1קורס הכשרה לבחינה של תיק מועמדות
הוחלט לבקש מאסתי בן חיים לארגן נושאים מרכזיים למפגש ראשוני ,מה הנושאים הנכללים
בתיק ,מה הידע הנדרש לבחינת תיק .ביום העיון יכולים להרצות חברי איקומוס כל אחד בתחומו
– מייק ,גיורא ,גיא ,אסתי ,רותי.
עירית תפנה לאסתי.
יום העיון מתוכנן לחודש יוני.
 .7בלגיה ,סיור מקצועי ,שיתוף פעולה בין איקומוס והמועצה לשימור אתרי מורשת ,הוועדה
לקשרי חוץ:
תמר הציגה את הפרויקט וציינה את הצלחתו בשנת תשע"ד .השנה מתקיים הסיר ב  36 – 64ביוני
 .3.61הסיור מיועד למקבלי החלטות ובעלי ידע מקצועי .מספר ניכר מהמשתתפים הם חברי
איקומוס ,ובבלגיה עצמה מציגים את הפרויקטים המקצועיים אנשי איקומוס גם כן .הוחלט
שאיקומוס תתמוך בפרויקט כפי שתמכה בשנה שעברה (כ .)₪ 1...
 .3רמפר קיץ לצעירים; רמפר  . +04סיור מקצועי ,שיתוף פעולה בין איקומוס והמועצה לשימור
אתרי מורשת ,הוועדה לקשרי חוץ:
תמר הציגה את הפעילות המתוכננת .רמפר  +4.יתקיים גם השנה ב Château de Berzy-le-
 .Secלאור הביקוש מתוכננים שני סיורים.
תמר תדאג להעביר את המידע להילה כדי לפרסם זאת פעם נוספת בקרב חברי איקומוס.
 .9סיור לחברי איקומוס
נקבע לצאת ביום חמישי ב  9באפריל .הסיור יתקיים במרחב בין נס ציונה לבית עובד ,עיינות
וחוות מרדכי .בסיור ישתתפו גם מומחים שידריכו באתרים .מומחה לטיח ,שי פרקש – ציורי
קיר ,עיינות – נועם מבית הספר ,תמר טוכלר ועירית עמית כהן.
 .14תוספות
מקדוניה  -תמר ועירית דיווחו על גישושים ראשונים המתקיימים בשיתוף פעולה בין בר אילן,
שגרירות מקדוניה ,הוועדה לקשרי חוץ המועצה לשימור אתרי מורשת ,איקומוס מקדוניה –
בנושא המורשת היהודית .המטרה לגבש תכנית דומה ל"מסע למורשת".
אתר אינטרנטי – לחזור ולהזכיר להילה את נושא שדרוג האתר של איקומוס ישראל
חברים חדשים – לבקש מהילה לזרז רישום כחברים של מבקשים חדשים

