פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מיום :30/4/09
נוכחים :גדעון קורן ,עירית כהן-עמית
נעדרים :תמר טוכלר ,טל אייל ,שמוליק גרואג
מוזמנים :רענן כסלו ,חומי נובנשטרן ,הילה
 .1אישור בחירת ראשי ועדות מדעיות
כפי שסוכם בפרוטוקול ישיבת ועד מנהל מאפריל  ,9002נקבע כי יערכו בחירות עם מעטפות
הצבעה כפולות בכל ועדה שבה ישנם יותר מחמישה חברים ויותר ממועמד אחד לראשות הועדה.
הבחירות הללו יפוקחו על ידי חבר ועדת הביקורת מר אריה סיוון.
חברי איקומוס אשר יבקשו להיבחר לראשות ועדה מדעית אשר מונה פחות מחמישה חברים או
שאין אדם נוסף המתמודד נגדם על ראשות הועדה ,יתבקשו להגיש הצעה לתוכנית פעילות עבור
הועדה לידי הועד המנהל שיאשר או ישלול בעקבותיה את ראשות הועדה.
בישיבת הועד נספרו שוב מעטפות הבחירה של חברי הועדה לערים היסטוריות וחברי הועדה
לתיירות תרבות אשר ענו על הקריטריונים הנ"ל ואשר נבדקו על ידי יו"ר ועדת הביקורת אריה סיוון.
כמו כן ,נבחרו על פי הועד ואושרו בהצבעתו ראשי שאר הועדות המדעיות.
להלן תוצאות הבחירות:
הועדה ההנדסית למבנים – יעקב שפר
הועדה לערים היסטוריות – גיורא סולר
הועדה לדרכי תרבות – אבי שקת
הועדה לתיירות תרבות – אהובה גנור
הועדה לאבן – ז'ק נגר
הועדה להכשרה – אמנון בר אור
הועדה לתיכנון וניהול מורשת ארכיאולוגית – רענן כסלו
הועדה לציורי קיר – שי פרקש
הועדה למורשת המאה ה – 90 -יוסי קליין
הועדה לתיעוד בשימור – תמר טוכלר
הועדה המשפטית – גידי קורן
הועדה לארכיטקטורה וורנקולרית של האיזור – אריה סיוון
הועדה לפרשנות ותצוגה – שמוליק גרואג
הועדה לנופי תרבות – גנים היסטורים – ציפי רון
הועדה לכלכלה של השימור – דורון קאופמן
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הועדה לתיאוריה ופילוסופיה של שימור – מייק טרנר
 .9סיכון אתרי שימור
התקיים דיון בנושא אתרים לשימור אשר נמצאים בסיכון.
מר כסלו ציין כי מתוכנן כנס בנושא בחודשי הקיץ .היו"ר קורן ,בשם איקומוס ,הביע את רצון
המועצה להשתתף בכנס כזה ,הן כנותני חסות והן לקחת חלק פעיל בתוכנית האומנותית.
בנוסף ,הוזכר כי קיימת ועדה מדעית המיוחדת לנושא זה בחו"ל ודובר על האפשרות להקים
ועדה מקבילה בישראל.
 .3דיון על יום האמנה
הועברו רשמים על יום הדיון באמנה שהתרחש בבצלאל בחודש שעבר ועל הנוכחות הדלה
מטעם חברי איקומוס בכנס.
הועלו לדיון תנאי הניטור המחמירים והמקצועיים שקיימים בחו"ל ועל הקושי להכיל אותם על
אתרים בארץ ,במסגרת התקציבית המצומצמת של איקומוס ישראל.
הוסכם שכרגע ,עם כל הרצון הטוב ,ניאלץ להמשיך לפעול בתנאי הניטור הקיימים בשל
המצוקה הכלכלית והתקציב המוגבל שברשות איקומו ישראל.
 .4פרויקט רמפר
היו"ר קורן ביקש לדחות את הדיון בנושא עד לבואה של גברת טוכלר ,האחראית מטעם
איקומוס ישראל על הנושא וכן לאשר באופן טנטנטיבי את מסגרת התקציב לפרויקט ,כפי
שהייתה שנה שעברה ובכפוף להתחייבות התמיכה של השגרירות הצרפתית בפרויקט ,כפי
שהיה בעבר.
סוכם כי בפגישת ועד מנהל הבאה תציג גברת טוכלר את התקציב ואת ההתקדמות בנושא
מטעם איקומוס ישראל.
אושרו באופן טנטנטיבי המסגרת התקציבית למשכורות עבור רותם וליונל דרמון ,רכזי הפרויקט
מטעם איקומוס ישראל ,כפי שהיו שנה שעברה.
 .5שיתוף פעולה עם מרכז לשימור עכו וגב' שלי אן פלג בנושא התוכנית האקדמית – saving
the stones
היו"ר קורן עידכן את הנוכחים בהתקדמותה של גב' אן פלג במסע השיווק שלה בארצות
הברית .סוכם כי המלווים האקדמיים של התוכנית מטעם איקומוס יהיו רענן כסלו ועירית עמית
כהן וכי השניים יפגשו עם גב' אן פלג וידווחו לועד המנהל על התקדמות התוכנית.
 100 .6שנה לתל אביב
הועלתה האפשרות לערוך לחברי איקומוס סיור בתחנת הרכבת הישנה של תל אביב או לשלב
בסיור את תערוכת הצילומים שריכזה גב' נובנשטרן .לבסוף הוחלט ,שלאור התאריך המאוחר,
והעובדה שרוב חברי איקומוס ממילא הוזמנו לפתיחת התערוכה ו\או לסיור בתחנה ,לא יתקיים
סיור מיוחד לחברי איקומוס.
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הנני מאשר את הפרוטוקול הנ"ל
_________________________
עו"ד גדעון קורן ,יו"ר איקומוס ישראל
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