פרוטוקול ישיבת ועד מנהל 41.1.41
 .1אישור פרוטוקול
הפרוטוקול אושר.

 .2לוח פעילויות:
דווח על שתי פעילויות עתידיות בחודש הקרוב:
א .ביקור בצריפין ,אחראית ציפי רון

–  12במאי .פעילות של הועדה למורשת

צבאית בהדרכת שרי מרק.
ב .ביקור בהוד השרון ,כפר מל"ל (שימור מרחב כפרי בסביבה מוטת פיתוח) ,אחראי
גיורא סולר במסגרת הוועדה לערים היסטוריות 21 ,ביוני .מדריכים גיורא סולר,
עירית עמית כהן ותושבי כפר מל"ל.
בגלל הביקוש לסיור נוסף בצריפחן הוחלט לבדוק עם יאיר ורון ,חבר איקומוס וחבר
בוועדה למורשת צבאית ,לארגן סיור נוסף בקרוב .שרי מרק הודיעה על נכונותה לעזור
בסיור הנוסף גם כן.
יאיר גם ביקש את תמיכת הועד המנהל בנסיעה למקסיקו מטעם הועדה לכלכלת
השימור.
החלטה :אושרה תמיכה של  - $055בתנאי שיכנס תקציב עד אז.

 .3איקומוס על הבר ,ניסיון לגייס צעירים
איה גרינפלד הציגה את תוכניתה להנגיש את המידע וההצטרפות לעמותה עבור צעירים.
בשנים האחרונות נתקלת איקומוס הבינלאומית ואיקומוס ישראל בפרט בבעיה לגייס את
הדור הצעיר(סטודנטים ,מומחים צעירים עד גיל .)50
החלטה
הוצגו מספר דרכים כיצד לקרב צעירים לעמותה :
 איקומוס ישראל תאפשר לסטודנטים לפנות לחברי העמותה לעזרה ,לייעוץ בנושאי
עבודות הגמר שלהם הקשורות בנושא שימור .שיתוף פעולה זה יכול לטפח מומחים
צעירים ולשלבם וועדות המדעיות של איקומוס.

 חונכות צעירים הראשונים שהם בתחילת דרכם ומגלים רצון ויכולות למעורבות בעשייה
שאיקומוס מתמחה בה.
 לחבר את הצעירים לועדות המדעיות – לתכנים ולהחלטות
 הפצה בין הצעירים של דף מידע אודות איקומוס ישראל
איה גרינפלד תרכז את הפרויקט יחד עם עוד שני חברים צעירים והם יגישו תוכנית
עבודה מסודרת.

 .4רשימה טנטטיבית ,מדיניות איקומוס ומתן מענה לבקשת הוועד
הישראלי למורשת עולמית
בעת האחרונה עלתה בקשה מצד הועד הישראלי למורשת עולמית לערוך בחינה מחודשת
לאתרים שנמצאים כעת ברשימה .הבקשה נבעה לאור ההתנסות שהתקיימה בשנה
הקודמת עם הכנסתם של ליפתא ועין כרם לרשימה הטנטטיבית

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

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

החלטה:
 איקומוס ישראל מבקשת להדגיש כי נדרש תהליך חשיבה והערכה כולל ליצירת
קריטריונים מנומקים להערכת אתרים אשר קיימים כרגע ברשימה ויתווספו בעתיד.
 לא ניתן יהיה לבצע הערכת אתרים קיימים ועתידים ללא תמיכה של מסגרת תקציבית
הולמת מטעם אונסק"ו .אם לא יובטח תקציב ,תסתפק איקומוס בהצגת קריטריונים
לבחינת הרשימה .גיא קב ונקי ועירית יהיו אחראים להצגת הקריטריונים.
 איקומוס ישראל תפעל לבניית תוכנית מומחים המבוססת על ידע ,ניסיון ומשאבים
שתקצה אונסק"ו על מנת להעריך תיקים וקידום הרשימה הטנטטיבית( .ראו להלן
סעיף .)0

 .5ניסיון נוסף לקידום קורס כותבי תכניות ומעריכי תכניות הגשה
לאתרי מורשת עולם
בהמשך לסעיף הקודם – איקומוס ישראל רוצה לפעול לפתיחת קורס כותבי תוכניות
שיעסוק בהנחיית כתיבת תיקי תיעוד ,תיקי הגשה ,התכנות הרשימה הטנטטיבית ועוד.
תלוי תקציב ותמיכה מגופים נוספים.
החלטה:
תיבדק אפשרות להכין יום עיון בנושא זה בהובלת יעל אלף ומייק טרנר לקראת סוף
ספטמבר.
נושא יום העיון "מתודולוגיה להערכת ערכי שימור לצורך הגשה לאונסקו.

 .6דיווח

סדנת נהלל ,סדנת ניטור ,השימור וההיבט המשפטי
עירית דיווחה על אחוזי ההשתתפות הגבוהים בסדנה בנהלל .הדיון שם התמקד
בקריטריונים הדרושים להכרזה ,במשמעות של ההכרזה ,בתכנית ניהול והכנת תיק .כרגע
לא ברור מה תהייה תגובת חברי המושב .עליהם להחליט אם הם מעוניינים בפתיחת תהליך
להכנת תיק לקראת הגשת מועמדות להכרה כאתר מורשת עולם.

 .7בקשות תמיכה


נסיעה של אסתי בן חיים למפגש המורשת העולמית בבון בגרמניה (לכבוד הדיון
במועמדות בית שערים)



מייק טרנר ,בקשה להשתתפות בתרגום מסמך HUL

החלטה:
איקומוס ישראל לא תוכל לתמוך בנסיעה זו והיא סבורה כי המימון צריך להגיע מרט"ג או
מאונסק"ו.
עם זאת יש צורך שנציג איקומוס יהיה נוכח במפגש זה על מנת להכיר מקרוב את תהליכי
ההערכה במורשת עולמית ולקחת חלק בצוות המוביל להערכת תיקים .מכיוון שאין כרגע
אישור לתקציב ,נושא זה לא נדון

החלטה :איקומוס תתמוך בסכום של  ₪ 2555בתרגום המסמך ,אם וכאשר יאושר תקציב.
 .8רמפר  -מתוכננת לצאת קבוצת מבוגרים (הרשימה נסגרה ,היא כוללת את חברי איקומוס
וההכנות בעיצומן) .קבוצת הצעירים נמצאת כרגע בתהליכי מיון לקראת היציאה למחנות בקיץ.
בגלל ההחלטה של השגרירות הצרפתית שמעתה להשתתפות איקומוס ישראל תהייה נראות
כספית נצטרך לערוך דיון רציני עוד השנה בנושא חלקה של איקומוס במחנות רמפר .במחנה
הצעירים השנה תתמוך איקומוס כפי שהבטיחה ,כפוף לקבלת התקציב מאונסק"ו ישראל.

 .9ניסיון לקבוע יום ושעה קבועים לפגישות הוועד המנהל
החלטה:
מהיום פגישות איקומוס יקבעו שלושה חודשים קדימה.
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