יוםרביעי20מאי0200

פרוטוקולישיבתועדמנהל25.500

נוכחים :גידי קורן – יו"ר ,פרופסור עירית עמית כהן ,ד"ר לאה שמיר ,תמר טוכלר ,פרופסור מייק
טרנר5
מוזמנים :אבנר סימון – ועדת ביקורת 5חומי נובנשטרן (משקיפה) ,רענן כסלו (משקיף) ,דניאל
בראלי5
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5.

אישורפרוטוקולישיבהקודמת:


הפרוטוקולאושרלאחרהכנסתמספרתיקונים(רצ"ב)5

פרידהמדניאלבראלי

מרדניבראליהוזמןע"יהיו" רלישיבתהועדהמנהלעלמנתלהיפרדממנועםסיוםתפקידוכמזכ"ל
הועד הישראלי לאונסק"ו 5היו"ר  תיאר את שיתוף הפעולה לו זכתה איקומוס ישראל ממר בראלי
והעלה על נס את תרומתו החשובה לקידום והתפתחות פעילות איקומוס בארץ ובחו"ל 5חברי ועד
נוספיםשיבחוהדיוןאתתפקודוהמצטייןשלמרבראליוכןאתתרומתוהרבהלארגון5

הצגתתוכניתעבודה
תמרהודיעהכיבכוונתהלערוךכנסעלתחזוקתמבניםבתקופתהחגים5העובדהכיבחו"להנושא
נחקר וקיים כתוכנית עבודה ברשויות בחו" ל אך לא בארץ הדגיש את חשיבות עריכת הכנס וכן
נוכחותשלנציגיםמבלגיהואמריקהשיוכלולהעביראתהידעהבינלאומי5

הוחלטכיכאשרתהיהתוכניתמורכבתהיאתוצגעלידיהועדה5

תוכניתפעילות–תחומיםמדעים
לא ה הציגה את ההערות והתוכניות שהעבירו רכזי התחומים והצעות לתוכנית הפעילות השנתית5
היאציינהשכפישעלהמדו" חועדתהביקורתבשנהשעברההמחסוםהעיקרישבונתקליםראשי
התחומיםהואמקורותהמימון5
היא הציע לבדוק שיתופי פעולה בינתחומיים ועבודה אינטרדיספלינרית בין התחומים 5בפנייתה
לוו עד המנהל קראה לנסות לחבר בין התחומים שהם בעלי שטח חפיפה נרחב (הועדה לפרשנות
יחדעםהועדהלתיאוריה,הועדההמשפטיתיחדעםהועדהלכלכתהשימור,ועדתציוריהקיריחד
עםועדתתחזוקתהשימור)5

הוחלטכיבאחריותלאהוהלהלערוךסבבטלפוניםביןרכזיהתחומיםכדילקבועתוכניתפעילות5
מייקצייןכיישלטפחולחזקאתהועדהלמורשתהמאהה502-

פעילותמולהועדהלמורשתעולמית–עדכון5
היו"ר עדכן ,כי מאז ישיבת הועדה בינואר לא הייתה פעילות רבה בקרב חברי הועדה ,לרבות
התקדמותבתהליכיםשבהםהייתהשותפהאיקומוסישראל(סעיף.לאמנה,רשותהשימור)5
בישיבת הועדה האחרונה , שבה השתתפו נציגים מאיקומוס ישראל הוצג התהליך והתקדמותו עד
היום5היו"רהחדששלהועדה-אדריכלאריהרחמימוב-ביקששובאתהתייחסותהגופים5
נכוןליוםזהלאהועברההתייחסותאוחומריםמגופיםאלווכרגעהנושאאינומקודם5

פעילותמולהועדהלמורשתעולמית:
איקומוס ישראל הגישה חוות דעת לגבי צומת מגידו לפני כחודשיים 5החלופיות התכנוניות הועברו
לבחינתנווניתנהחוותדעת5

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

P.O.Box 23594 Tel Aviv 61234 Israel
Telefax: 972-3-5344863
icomos@netvision.net.il
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תוכניתהמתחמיםבתלאביב–הועברהחוותדעת5

לבקשת מספר חברים  -איקומוס ישראל ביקשה לדעת אם ישנה מניעה לתת ביטוי פומבי לחוות
הדעת5מרבראליהציעכיבקשהזותעלהמוליושבהראשהחדש5

כןנמסרעדכוןמטעםהיו"רעלכיאיקומוסהבינלאומיתהמליצה לרשוםאתנחלהמערותכאתר
מורשתעולמי5הדיוןיערךבחודשהבאבישיבתהועדהלמורשתעולמיתבסט5פטרסבורג5

פגישהעםרשותהעתיקות–עדכון

היו"רעדכןעלפגישתועםרענןכסלולגבישתוףהפעולהביןאיקומוסלביןרשותהעתיקות5
סוכםכילעתהזאתאיןשינויבהשקפתשניהצדדים,כיתכניתהלימודיםבמרכזהשימורבעכואינה
צפויהלהשתנותולפיכךעודנהלאמתאימהלהשתתפותאיקומוסישראלכשותפהבפרויקט5
הוחלטכיהניוזלטריםשלרשותהעתיקותיופצוגםלחבריאיקומוסישראל5
מוכנות לסיכונים -הוחלט על עריכת חצי  יום עיון לאנשי איקומוס שבו רשות העתיקות תציג את
הפרויקטבפניחבריאיקומוס5

עקרונותולטהדוברובניק

לאחר מספר שנות מחקר ובחינת השינויים בתחום הוציאה איקומוס הבינלאומי עקרונות חדשים
לצורתעבודתוהתנהלותהועדותהמדינתיותשלאיקומוסברחביהעולם5
כיום ולקראת דיוני הועדה המייעצת באוקטובר בסין ,התבקש כל ועד מדינתי להעביר התייחסות
לעקר ונותולהודיעהאםאומצואושישמהםהסתייגויותכלשהן5
חבריהועדהתבקשולעייןבעקרונותאלו(מסמךהעקרונותיועברלחבריםבמייל)5
הנושאיידוןבישיבההבאה5

פרויקטרמפארושיתוףהפעולהעםהטכניון

תמרעדכנהכיפרויקטרמפארקיץ0200יצאלדרך5סיבובהמיוןהראשוןיערךבמקווהביוםראשון
הקרוב(5)035.אתהמועמדיםיראיינורותםוליונלדרמון,תמרובוגרהפרויקטמשניםקודמות5
שגרירותצרפתאמורההייתהלהעבירלנוסכוםשל  0.,222שקליםאשריממנואתמשכורתושל
ליונלוכןאתסבסודהכרטיסים5בהתאםלסיכוםעםהשגרירותיועברולרשותםקבלותשלשמונה
כרטיסים5
הוסכםכיבוגריםשיצאושובלפרויקטלאיקבלוסבסודנוסף5כמוכןבוגריםאשרלאהתקבלוו\או
הגישובקשתחברותבאיקומוסישראללאיצאולפרויקטנוסף5
הוחלטלהתנותאתההשתתפותשלבוגריםבמשלחתנוספתבכךשיהיוחבריאיקומוס5

התנהלותמולהטכניון:
הוסכםכיכלהפעילויותהמשותפותשלאיקומוסישראליוכרוכמשותפותוכןעלשקיפותמוחלטת
בכלההתכתבות5
המשלחתשלהטכניוןתיסעבספטמבר5 סוכםכיכלפרסוםשיצאבנושאהמשלחתיכלוללוגושל
איקומוסישראלוכןהמלצהלמשתתפיםלהיותחבריםבעמותה5
כמו כן פרסום  המשלחת צריך לצאת גם ברשימת התפוצה של איקומוס ישראל ומשלחת ההכנה
תהיהמשותפת5

משלחתלצרפת
תמרעדכנה כיבפרויקטהמשותףעםהמפע"מואוניברסיטתבראילןישנם 08משתתפיםו 0-אנשי
סגל5ביןהמשתתפיםישנםכ.-2אנשיאיקומוסישראל5
בתדריךלנסיעהיכלולהסברלגביעמ ותתאיקומוסישראלוכןהמלצהלהיותחבריאיקומוס5

הוחלטכיתצאהפצהנוספתביןחבריאיקומוסבנוגעלמשלחת5
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שיתוףפעולהיחדעםמרכזשימורעכו
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הנושאנבדקבעברגםמולרשותהעתיקות5כרגעהמרכזלאעומדבתקניםאקדמאיםוהנושאיבדק
שובבעתיד5רשותהעתיקותמברכתעלשיתוףהפעולהבנושא5

חבריםחדשים
500
אושרהחברותםשל:
דניאלבראלי
מיכהכהן
איריסיוסיףאור
רחלנחומי

500שונות
הוחלט כי בכנס  42 לאמנה יוצב דוכן הרשמה של איקומוס ישראל הכולל פרסומים של העמותה
וכןטפסיהרשמה5
כמוכןהועלתההצעהבנוגעלתרומתהשלאיקומוסישראללכנס5הוחלטכיבישיבההבאהיועלו
רעיונותכיצדתשתלבאיקומוסישראלבכנס(הופעה,נושאההרצאה,אירוחמרציםמחו"לוכו')5
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