ועד מנהל 11.5.11
נוכחים :גידי קורן – יו"ר ,תמר טוכלר ,עירית עמית כהן ,שמוליק גרואג
מוזמנים :רענן כסלו ,ענת ברלוביץ ,הילה.
 .1אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת
הפרוטוקול אושר.
 .2אישור דו"ח שנתי לאיקומוס הבינלאומי
הדו"ח אושר.
 .3אסיפה כללית
הוחלט לקיים את האסיפה הכללית של איקומוס ישראל ואת הבחירות לועד המנהל בחודש
ספטמבר ,טרום החגים.
 .4ועד מנהל עולמי
הנוכחים עודכנו בקיום אסיפת הועד המנהל העולמי.
 .5תיקי תיעוד
טרם ישיבת הועד הועבר נוסח המכתב לחברי הועד.
הוחלט כי הערות למכתב יועברו במייל לא יאוחר משבוע לאחר קיום הישיבה.
 .6ליפתא
הועד המנהל עודכן כי היום נערך דיון בבית המשפט השלום בירושלים באחת משתי העתירות
שהוגשו בנושא ליפתא .מהות העתירה נסבה סביב שיווק הפרויקט על ידי המנהל וכן הפרטת
המגשים ושיווקם כאשר התיעוד של המגרשים נעשה על ידי היזמים .כמו כן הציע המנהל כתשובה
לעתירה לצרף את רשות העתיקות ואת עיריית ירושלים כמשיבים -בקשה שהתקבלה.
השופט ביקש לדחות את המכרז ולבצע סקר תיעוד מקיף .על פי בקשת המנהל ניתנה ארכה של
שבועיים על מנת להשיב על הבקשה והדיון הבא נקבע ל 26-למאי.
ענת ברלוביץ' ,יו"ר הועדה לאדריכלות ורנקולרית של איקומוס ישראל עידכנה כי הועדה ערכה
ישיבה בנושא ליפתא בתחילת אפריל והתמקדה בשקילת אפשרויות לעצירת המכרז עד מתן חוות
דעת מבוססת שתתן הנחיות ברורות להמשך הפעולה.
האפשרויות שהועלו:
 הכנסת אתר ליפתא לרשימה הטנטנטיבית.
 עריכת יום עיון בחסות איקומוס ישראל בנושא.
 עריכת חוות דעת מקיפה והגשתה לועדה למורשת עולמית
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 במידה והעתירה השנייה תתקדם – ייתכן כי איקומוס ישראל תדרש להגיש חוות דעת
בנושא לאונסק"ו ישראל כיועצת הועד.
הוחלט כי מאחר והועדה למורשת עולמית איננה פעילה כרגע ונטולת כלים לייצר עבודה בעצמה
יש להו ציא קול קורא לחברים באיקומוס ישראל על מנת לערוך סקר השוואתי בנושא וכן לפנות
לרשות העתיקות והמועצה לשימור.
 ענת ברלוביץ' ת כין טיוטא של פנייה מנמקת לועדה למורשת עולמית להכללת אתר ליפתא
לרשימה הטנטיבית.
 .6פרויקט רמפאר
לפני הועד המנהל הוצג תקציב הפרויקט כולו( .רצ"ב כנספח).
תמר עידכנה כי כרגע קיימת הסכמה עקרונית לערוך את הפרויקט בחאן שווארדה ,היכן
שמתקיימות עבודות שימור.
ביטוח – רענן כסלו מרשות העתיקות הבטיח לסייע בנושא ולבדוק מבחינת הרשות האם ניתן
לבטח את משתתפי הפרויקט בביטוח צד ג'.
הועד המנהל עודכן כי החלו הפרסומים על הפרויקט בצרפת ונכון ליום זה רשומים שבעה חברים.
המטרה היא שיגיעו  11משתתפים צרפתיים ו 11-ישראלים.
כמו כן הוחלט השנה לצמצם את המשלחת הישראלית לחו"ל ולשלוח עד  21סטודנטים בלבד.
היום הפתוח של הפרויקט יתקיים ב 21-ליולי .כמו כן תשקל האפשרות לערוך יום פתוח במהלך
הפרויקט עצמו.
הוחלט כי עד סוף החודש צוות הפרויקט:
 יציג סיכום חוזי עם עיריית עכו על היקף המימון
 יערוך סיכום של נושא הביטוח מול רשות העתיקות.
 יוודא כי רמפאר צרפת מעבירים ישירות לחשבון של איקומוס ישראל את הסכום שהובטח
על ידי המועצה בסאן דני ()21,111-25,111
 הכנת ספר מסכם על הפרויקט תלויה במצב תקציב הפרויקט.
 יום עיון שיערך בנושא יהיה מבוסס על כוח האדם של איקומוס ישראל.
אם עד סוף חודש מאי  2111לא יתבצעו החלטות אלו תודיע איקומוס ישראל על ביטול פרויקט
רמאפר – עכו.
 .7בית שעריים
הנושא הועבר במייל.
 .8כנס מנדלסון בבצלאל
טיוטת ההזמנה וכן פירוט התוכנית לימי העיון הועברה במייל.
אושר תקציב של  ₪ 3,111כנגד חשיפה של איקומוס כמקובל.
 .9כנס באמרסט
שמוליק גרואג דיווח כי בכנס היו חמישה נציגים ישראלים (וביניהם רות ליברטי שלו) וכן הרצאה של
דויד לבנטל וברברה ליטל (ארכיאולוגיה קהילתית).
הועלתה הצעה לערוך יום עיון תחת חסות הועדה לפרשנות ותצוגה בנושא ולהתייחס לתופעות
דומות בישראל כמו מזכרת משה ואוהל משה.
הוחלט כי:
 שמוליק גרואג יעביר סיכום בכתב של הכנס לפרסום באתר האינטרנט של איקומוס ישראל
 באתר האינטרנט של העמותה יפורסם קול קורא לכתיבה בעיתון בנושא.
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הובא לידיעת הועד המנהל שבשל התמהמהות במתן תשובה בנושא לא ישתתף נציג ישראלי
בתוכנית.
 .11חברים חדשים
אושרה חברותם של:
 ברק טפר
 נעמה נחושתאי.
 .11שונות
א .הועדה למורשת עולמית בפריז
מכיוון שכרגע אין יו"ר לועדה למורשת עולמית בישראל לא מתקיימות פגישות של הועדה .כרגע
ההמלצה היא לא לשלוח נציג של איקומוס לועדה בפריז.
ב 41 .שנה לאמנה
הוחלט כי כאשר תתכנס מחדש הועדה למורשת עולמית תפנה איקומוס ישראל במטרה לשיתוף
פעולה בנושא.
ג .חוות דעת לועדה למורשת עולמית
הוחלט כי התוכנית לבחינת המתחמים של העיר הלבנה תהיה תחת אחריותו וטיפולו של שמוליק
גרואג .תוכניה החנייה בחפיר של העיר העתיקה הועבר לטיפולה של עירית עמית כהן.
ד .כנס ניו יורק
תמר טוכלר דיווחה כי הייתה נוכחות גבוהה וכי שליש מהנוכחים היו אנשי איקומוס.
ה .בתים מבפנים
בסוף שבוע הבא ( 21-21למאי) יתקיים בתל אביב פרויקט "בתים פתוחים" .איקומוס ישראל תערוך
במסגרת הפרויקט סדנת צילום משותפת למועצה לשימור אתרים .ההשתתפות בסדנא מותנת
ברישום מראש.
הוחלט כי מייל בנושא יועבר לחברי איקומוס.
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