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נוכחים:עיריתעמיתכהן-יו"ר,גדעוןקורן,תמרטוכלר,גיאקב-ונקי
מוזמנים:חומינוברשטרן,נילישחורי,הילה

 .1חילופי יו"ר

גידיעדכןכיבעקבותהבחירותשנערכובנובמברשנהשעברהנבחרהפרופסורעיריתעמיתכהן
לעמודבראשותהעמותה.
הנוכחיםבירכועלחילופיהתפקידים.
 .2עדכון ישיבת הועדה המייעצת
גידי התבקש להסביר את תפקידו של 'הוועד המנהל' ( )The Executive Committeeושל 'הוועדה
המייעצת'לקראתהנסיעהשלוושלעיריתלסין,לבייג'יןלמפגשהשנתי.הAdvisory committeeהיא
גוףסטטוטוריהמורכבמיושביראשהועדותשלהמדינות ,יו"רהועדותהלאומיותאומנציגיםשונים
הממוניםעלידיהועדההמדעית.הועדהמשמשתכפורוםהמרכזילהתווית המדיניותהשוטפתשל
איקומוס,ביןהאסיפותהכלליות המתכנסותכלשלוששנים(כדילבחוראתהוועדהמנהלולהציג
מדיניותלשניםהבאות).הוועדההמייעצתנפגשתמדישנהועלידיכךמלווהאתהפעילותהשוטפת
שלהארגוןומנהלתמעקבאחריביצועהחלטותהאסיפההכללית.
איןלוועדההמייעצתסמכותלקבלהחלטותמחייבותלוועדהמנהלאולאסיפההכללית.
בכינוס הועדה המייעצת ,שיתקיים בסוף אוקטובר וראשית נובמבר ,יוצג נושא 'ניהול סיכונים' לצד
דיוניהוועדההמייעצת.
בישיבההבאהיימסרדיווחעלנושאיהדיוןוההחלטותשהתקיימו בוועדה.
 .3עדכון תוכנית פעילות – רכזי תחומים – שיתוף פעולה עם ראשי תחומים
גיא הציג את תוכניתו להידוק שיתוף הפעולה והקשרים בין ארגונים אמיתיים ובעלי זיקה לתחום
השימורבישראל.בישיבההוחלטלקדםאתהתוכניותהבאות:
א .סיורלחבריאיקומוסישראלבשיתוףרשותהטבעוהגניםבמגידו(באחריותגיא)
ב .ערבעיוןבשיתוףכלרכזיהועדות
ג .מושב של איקומוס ישראל בערב העיון של איגוד המתכננים (באחריות גיא ונילי) ,עירית
תדאגלבחורכותרתלמושבולגייסמרצים.
ד .תכנוןכנסביוזמתאיקומוסשבויוצגויועברהידעשנמצאבועדותהבינלאומיותשלאיקומוס
לקהלהרחב.
 .4עדכון פרויקט רמפאר
תמרעדכנה כיהשנהיצאו 10מועמדיםל 01-מחנות, ביניהםמחנהשכללסדנתפסיפסוסדנת
קשר ארכיאולוגי . בנוסף וכהרחבה של פרויקט רמפאר לכיוונים שונים יצאה השנה בפעם
השנייה משלחת מטעם הטכניון (הראשונה יצאה לפני ארבע שנים) למשך שבוע בו עברו
חבריהקורסמיוחדשנבנהבמיוחדעבורם.
בהמשךמתוכנןלהתקייםאירועמסכםשיציגאתכלשיתופיהפעולהשהיועםצרפתבשנתיים
האחרונות.
כמוכןעומליםכעתעלספרמסכםעלפרויקטרמפארבעבריתובצרפתית.
בישיבה נבחנה השאלה מהו הערך של פרויקט רמפאר לאורך השנים עבור איקומוס ישראל
ומהירמתהחשיפהלתכנישימורואיקומוסבפרטשאליוזוכיםהמשתתפיםבפרויקטלדורותיו.
 .5עדכון – כנס  44שנה לאמנה – נובמבר 2412
עירית עדכנה כי ההיענות לכנס היא ברמה גבוהה מאוד ( 269נרשמו מתוך  199מקומות
שהוקצאולאירוע).
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הועדהחליטלהקציבסכוםשל 1999₪ שלתמיכהבכנסשיוקדשלהוצאהלאורשלחוברת
התקציריםשלהכנס.
בנוסףסוכםכיאיקומוסישראלתופיעבכלהפרסומיםהאחריםשלהכנס.

 .6ניטור דרך הבשמים ,מצדה ועכו
הועד דן בבקשתו של אחד מחברי העמותה לבדוק אפשרות של כיסוי הוצאות נסיעה ואש"ל
בכתיבתדו"חותניטור.
עד כה כתיבת הדוחות נעשתה על בסיס התנדבותי גרידא .יחד עם זאת ישנו מספר מצומצם
שלמומחיםמטעםח בריאיקומוסהיכוליםלבדוקתיקיהתכנותברמהנאותהואיקומוסישראל
נמצאת בשאיפה מתמדת להרחיב את מספרם .(בעבר נידונה אפשרות לעשות זאת במסגרת
פעילותהשלועדתההכשרה).
הועד המנהל החליט לשלם החזר הוצאות נסיעה למי שיגיש בקשה על פי התקנון והתשלום
יעשהעלפיתעריףהחש"רלקילומטרלנסיעותלאתרבלבד.
 .7ארגון כנס בהובלת איקומוס ישראל לשנה הבאה
עיריתביקשהלהציבכאחתמהמטרותהעיקריותשלתקופתכהונתהכיו"רשלאיקומוסישראל
–להובילכנסבינלאומיבמשותףעםהמועצהלשימוראתרים.
הוחלטלבדוקאפשרותשלעריכתכנסבנושא"קיוםתהליכישימורמבלילייצרג'נטרפיקציה"
ולהתמקדבנושאשימושמחודשבמבניםבאזוריתעשייה,צבאועריםוכןבתחזוקתמבנים.
תיבדקהאפשרותלערוךאתהכנסבמאי,חודשהשימור.
תמר נוסעת לסלון השימור בחודש הבא ( )6-09.00.02והיא תבדוק אפשרות של מרצים
פונטציאלייםשיימצאו בכנס,כמוכןתתייעץעםאחראיעלהשימורבעירייתפריז ,מנהלתשיו
ובסלוןעצמו.

 .8חברים חדשים
אושרהחברותושלליונלבובט
 .9שונות
א .יעלאלףתדברעלנושאההכשרהבישיבההבאה
ב .נושאהניטורועקרונותוולטהדוברובניקנדחולישיבההבאה
ג .תמרטוכלרביקשהתמיכהכספיתבגובה 2999₪עלהשתתפותבשכרהמתורגמןבסלון
השימורבפריז.התמיכהאושרהבהצבעהאלקטרוניתע"יחבריהועדהמנהל.


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

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

