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ישיבת הועד המנהל
 3לנובמבר 4102

 .0אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
אושר
 .4עדכונים – האסיפה הכללית הבינלאומית
מטעם איקומוס ישראל ייסעו עירית עמית-כהן ,גידי קורן ,הורשיו שוורץ ,גיורא סולר ,מייק
טרנר ומיכל פירסטון -יום רביעי 01 ,לנובמבר.
הוחלט כי המזכירות תוציא מייל קבוצתי לנוסעים ובו תאריך ההצבעה ,מקום האירוח של
הנוסעים וקביעת מפגש מקדים ותוכנית עבודה והצבעה.
 .3תוכנית האסיפה הכללית של איקומוס ישראל
הוחלט כי החלק המקצועי באסיפה הכללית יכלול דיון ברשימה הטנטטיבית ובחלקה של
איקומוס ישראל בבחינת האתרים המוצעים להיכלל ברשימה .מטרת הדיון להניע תהליך,
בו במהלך השנה הדיון בנושא זה יורחב במספר מפגשים .הדיון באספה הכללית יורכב
מהרצאה של מייק .בהרצאה מייק יציג את הכללים הנהוגים בוועדה למורשת עולמית
ובאיקומוס העולמי; כללים שהם הבסיס למהות ולמימוש הרשימה .גיורא סולר ואסתי בן
חיים יציגו דוגמאות בפועל וכן יחדדו את תפקידה של איקומוס בתהליך .גיורא יציג את
התהליך להכללת עין כרם ברשימה ,המאפיינים וההתלבטויות ,אסתי תציג את הקשיים
בהכנת תיק לקראת הכרזה על אתר מורשת עולם ,שלא נמצאה בפניה רשימה ראוייה
מקדימה בדבר ערכיותו.
 .2סיור סילוואן – גדעון סולימני
הוחלט שלאור המצב הבטחוני והפוליטי כרגע ,הסיור נדחה.
כמו כן הוחלט כי בכל דיון בבקשה לסיור משותף יבדוק הוועד את הרקע של מזמיני הסיור,
האם הנושא רלוונטי עבור חברי איקומוס ,וכן יתייעץ עם שותפים לדרך בנושא (הוועד
הישראלי למורשת עולמית ,רשות העתיקות וכו').
 .5רכז אירועים וסיורים מטעם הועד
בעבר נערכה חלוקת משימות בין חברי הועד המנהל וכעת נדרש אחד מחברי הועד לקחת
על עצמו את תפקיד רכז הסיורים והפעילויות על מנת לקדם קשרים עם גופים נוספים.
הוחלט כי תעשה פנייה למועצה לשימור על מנת להכניס את חברי איקומוס (רשימת
תפוצה) לרשימת הפעילויות של המועצה .כמו כן הוחלט להציע לעמרי שלמון מהמועצה
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לשימור אתרי מורשת לשלב כוחות בנושא פעילויות משותפות ולהציע סל פעילויות רחב
לחברים בשני הגופים .חומי תבדוק שותפות זו עד לפגישת הוועד המנהל הבא.
אופציות לפעילויות:
-

סיור בתל אביב (עדה סיגרה)

-

סיור מטריות בשרונה – ענת ברלוביץ ,יאיר ורון ,תמר טוכלר

בישיבת הוועד המנהל הבא יוחלט על תאריכים
 .6סיכום כנס מורשת 4
הכנס היה הצלחה גדולה מאד ומספר המשתתפים היה למעלה מ  511איש.
הוחלט כהפקת מסקנות מהאירוע השנה ובשנה שעברה כי רק מי שישתתף בארגון הכנס
בסכומים של  ₪ 0511ומעלה יזכה כי הלוגו שלו יופיע בפרסומים.
כמו כן ,בעקבות מספר תקריות השנה ,הוחלט לקבוע דד-ליין לתשלום על ידי הגופים
המשתתפים.
הועלתה השאלה האם לגבות דמי השתתפות בכניסה מהמשתתפים?
כמו כן הועלתה ההצעה לבדוק אפשרות לערוך את הכנס כל שנה .פרופ' עמית-כהן
הביעה את התנגדותה בשל חשש כי תדירות גבוהה מדי תוביל לתכנים ירודים ואינם
מספקים מבחינה אקדמית.
 .7תערוכת השימור – דיווח ומסקנות לעתיד
התערוכה שתיערך ב 42.4-באולם "הבימה" יצאה לדרך ובאתר האינטרנט שלנו יצא קול
קורא להשתתפות בתערוכה .בועדת ההיגוי חברים רענן כסלו ויעקב שפר .כמו כן בקביעת
רשימת הנואמים שותפה איקומוס (מטעם איקומוס ,פעילים תמר וז'ק נגר בעניין זה) .יש
לציין כי המטרה של התערוכה והפאנל המקצועי בפרט היא להגיע לקהל של עובדי
רשויות ,מתכננים וכו' על מנת שהדיון לא ישאר תיאורטי בלבד.
נציג איקומוס:
נכון לעכשיו לא צורף לוגו של איקומוס בכנס והוחלט כי איקומוס לא תתמוך כלכלית
בכנס .אבל ,שיתוף פעולה עם איקומוס והשתתפות מומחים החברים בארגון ,יהיה
בתמורה של צירוף הלוגו.
עירית תעביר רשימה אפשרית של מרצים שיוכלו להשתתף.הועד המנהל הביע הסתייגות מכך שעד כה לא ברור החלק המדעי והמומחיות שאיקומוס
מייצגת.
 .1אתר איקומוס ישראל  +ניוזלטר
-

הוחלט כי תועבר לחברי הועד הצעת מחיר מסודרת להקמת האתר שתכלול את
העלויות העתידיות ,בעלות על זכויות התוכן והאפשרות להעביר לספק שירות אחר וכן
בעלות על הדומיין.
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-

ב  40בינואר יתקיים דיון רחב בנושא נוף היסטורי עירוני ,איקומוס שותפה לארגון הכנס.
עירית ומייק ידווחו במפגש הוועד המנהל הבא.
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