פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מיום  -90.8.01ירושלים
נוכחים :גדעון קורן ,תמר טוכלר ,שמוליק גרואג ,עירית עמית כהן
נעדרים :טל איל
מוזמנים :חומי נובנשטרן ,אריה סיוון ,הילה.
 .9דיווח מהפגישה בסיבליה -ישיבת מורשת עולמית
התקבל דיווח מפגישת הועדה למורשת עולמית בסיבליה שבה נידון מעמד איקומוס במועצה
למורשת עולמית.
הוחלט כי יש להראות נוכחות גבוהה יותר של נציגי איקומוס ישראל בפגישות עתידיות.
 .2פרויקט רמפאר
גב' טוכלר עידכנה כי קיבלנו את כל התקציב המיועד מהשגרירות הצרפתית ( )₪ 09,000וכרגע
נבדקת האפשרות כי השגרירות תסייע לתרגם לצרפתית את החוברת שהפרויקט מוציא בסוף כל
קיץ .במידה וזה לא יתאפשר ,תצא חוברת הפרוייקט רק באנגלית.
המשלחת השנה גדלה לעומת שנים עברו ויצאו  28שליחים .שניים ביטלו את השתתפותם בשל
בעיות משפחותיות .כמו כן מספר בוגרים של הפרויקט בשנים עברו ביקשו להצטרף גם השנה
ולקבל השתתפות במימון ,בטענתם כי בוגר פרוייקט מסוגל להעניק יותר למשלחת בשל הידע
והניסיון שצבר ועל כן יש לממן את נסיעתו באחוזים גבוהים יותר.
גברת טוכלר סיפרה כי זו לא החלטה שצריכה להעשות על ידי איקומוס ישראל.
השנה לא היו מספיק דוברי צרפתית במחנות ועל כן רוב השליחים נשלחו למחנות שבהם לא דיברו
רק צרפתית.
יום העיון שנערך בנושא קשרי תרבות בשגרירות צרפת בישראל היה מוצלח.
סיכום הפרוייקט לאורך השנים:
במהלך קיומו ,השתתפו בפרוייקט ,כולל עכו ,יותר מ 900-שליחים .כעת מדובר על אפשרות לשדרג
את הפרויקט ולפנות הן לרמפאר והן לאיחוד האירופאי במטרה לערוך פרויקט ארוך בבורדו ,צרפת.
כרגע עוד אין תשובה ולקראת דצמבר תעשה פנייה נוספת לרמפאר.
גב' טוכלר ביקשה לציין לשבח השנה את האיכות הגבוהה של הסטודנטים שיצאו למשלחות והן
את האחוזים הגבוהים של השליחים העוסקים בלימודי שימור ואדריכלות.
השנה נפתחו שני מחנות של האיחוד האירופאי והנציגים שנשלחו לשם הודרכו שהם מייצגים הן את
איקומוס והן את ישראל .הם התבקשו לתעד את ביקורם במחנות הנ"ל.
כל המשתתפים קיבלו סבסוד בשווי  200דולרים אמריקאיים ושילמו  ₪ 050דמי רישום ,ביטוח
לרמפאר וכו' .בעת הרישום הובהר למשתתפים כי לאיקומוס אין אחריות ביטוחית עליהם.
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 .0כינוס הועדה המייעצת במלטה
היו" ר קורן ביקש לציין כי לפני חודש הופצה הרפורמה שנערכה בעבודות הועדות המדעיות והוא
מבקש לקבל את התייחסות חברי הועד המנהל לרפורמה הנוכחית ולדו"ח הפעילות של הועדות
המדעיות.
הנושא האיראני :היו"ר קורן ציין כי יש התקדמות בניסיונות ישראל לשנות את מיקום האסיפה
הכללית לשנת  2090מאיראן למדינה יותר אוהדת ,אך המשימה טרם הושלמה .הוא סיפר כי לא
הסתייע לטפל בזה בישיבה שנערכה בקוויבק .נוצר מצב שהבעיה הזו לא מוצגת כבעיה של
איקומוס אלא בעיה פרטנית של ישראל .כרגע סוכם שהאסיפה עדיין תתקיים באיראן ובעוד שנה
נעלה לבחון את זה שוב .היו"ר קורן ציין בפני הועדה המייעצת במלטה כי איראן לא עומדת בשני
קריטריונים שעל המדינה המארחת לעמוד בהם :כניסה חופשית של כל נציגי כל המדינות
המשתתפות ולהציג שנתיים מראש תוכנית מפורטת .היו"ר קורן ביקש מהמדינות להחליט עכשיו
האם איראן עומדת בקריטריונים וציין כי יש להפנים כי איראן מצהירה על רצונה בהשמדת מדינה
אחרת (לא עניין של זכויות אדם ,אלא השמדת מדינה).
המדינות שהוצעו כאלטרנטיבה :אוסטרליה ,אירלנד ,פרו ובוליביה יחדיו.
גב' טוכלר ציינה כי היכולת של משרד החוץ להשקיע באיקומוס היא אפסית ,במיוחד בנושא
האיראני ,אבל הוא ישמח לשמוע דיווחים.
היו"ר קורן ביקש את אישור חברי הועד המנהל לצרף את גב' עירית כהן-עמית לועדה מייעצת
במלטה .היו"ר קורן יישב שם בתפקיד יו"ר הועדה המשפטית הבינ"ל ותפקיד יו"ר ישראל פנוי.
הועד אישר את הבקשה.
 -saving the stones .4תוכנית אקדמית בשיתוף המרכז לשימור עכו
גב' עמית כהן ,המלווה האקדמית מטעם איקומוס עידכנה על הפגישה שערכה עם גב' אן פלג,
רכזת הפרויקט מטעם המרכז לשימור עכו.
ויצ" ו חיפה משכו את ידם מהפרויקט וסגרו את נושא השימור מבחינה אקדמית .הפתרון שהוצע על
מנת לשמר את הפרויקט הוא לרתום אותו לטובת פרוייקט תגלית של משרד החוץ ,מה שמבטל את
החזות האקדמית.
לאחר שבחנה את התוכנית המוצעת ,קובעת גב' עמית-כהן כי התוכנית לא עומדת בשום קריטריון
תוכן שהולם מסגרת אקדמית .מכיוון שנושא שיתוף הפעולה של איקומוס ישראל בתוכנית הסתמך
על כך שתהיה מסגרת אקדמית הולמת ,שאיננה מתקיימת ,מציעה גב' טוכלר למשוך את ידיה של
איקומוס ממעורבות בפרוייקט.
הוחלט להוציא מכתב לגב' אן פלג להסיר את הלוגו של איקומוס מהפרוייקט.
 .5תיקוני חוק התיכנון והבנייה – תיקון 10
מר גרואג טען כי על איקומוס ישראל ליזום יום עיון על מנת לעלות את הנושא ,תחת הועדה
המדעית-משפטית של איקומוס ישראל ובשיתוף עם המועצה לשימור.
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גב' נוברשטרן מסרה כי ההצעה לתיקון עושה כעת סבב משרדי ממשלה ועל המועצה לגבשת את
דעתה באופן מסודר.
מר גרואג ציין כי חשוב לערוך את הבניית הרשימה ולקבוע מהו אתר ומה תהיה הסמכות של
המועצה לאחר שהאתר יוכרז .היו"ר קורן ענה בתגובה כי זהו לא דיון משפטי אל דיון של אנשי שטח
ואדריכלים שיוכלו לציין באופן הברור ביותר מה ייעל את תהליכי התיכנות ומהו המחיר של כל
מהלך.
מר גרואג סיכם כי יש להגדיר את הרשימה ,לערוך סקרי שימור מעמיקים יותר ולהגדיר מהו אתר
שימור.
הוחלט כי יערך יום עיון של אנשי שטח ,בשיתוף נציג העוסק בנושא מעיריית תל אביב.
 .6פגישת  CIVIברומניה
מר סיוון עידכן את הנוכחים בהתרשמותו מפגישת  CIVIשנערכה ברומניה .הוא ביקש ,בהסכמת
היו"ר קורן ,לערוך ב 2092-ישיבה של ה CIVI -בארץ ולבחון את האדריכלות הוונקולרית גם במגזר
הערבי ,תוך כדי שיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית.
מר סיוון פועל להרחבת הועדה הישראלית המקומית משום שהוא רואה בכך חשיבות רבה.
היו"ר קורן ציין בפניו כי לאירוח בארץ עלול לגרור בעיות תקציביות שיש להתחשב בהן ,אבל הוא
מברך על היוזמה.
 .7הועדה המדעית הבינלאומית לניהול סיכונים
יו" ר הועדה יגיע לארץ בנובמבר ולישראל אין נציג בועדה הבינלאומית או נציגים כלל בועדה
המקומית.
סוכם כי התפקיד יוצע לעופר כהן ע"י הגב' טוכלר.
במקביל נעשתה פנייה למר רענן כסלו.
 .8בקשת נהלית מועדת בוקרות לגבי ייצוג בחו"ל ונהלים לפעולה
הועד המנהל מבקש מועדת הביקורת להמליץ האם ייצוג בחו"ל של חברי איקומוס וראשי ועדות
מדעיות יהיה אידיבידואלי או ארגוני ולשקול את ההשלכות של הבחירה.
גב' טוכלר ציינה כי לאחרונה נוצר צור לייצר קו\אמירה\אתיקה עבור חברי איקומוס שינחה אותם
לפעול על פי הכללים .וכי מי שירצה להציג את מועמדותו בועדה מדעית בינלאומית יתבקש לדווח
על כך לועד המנהל.
סוכם כי ועדת הביקורת ,בעקבות בקשת הועד המנהל ,תמליץ על נוהל התנהגות בחו"ל.
 .1תוכנית מבטחים
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גב' נוברשטרן עידכנה כי המועצה לשימור אתרים הגישה ערר לועדה המקומית והערר התקבל ,כי
ההחלטה איננה בסמכותה של הועדה המקומית .הדיון הועבר לועדה המחוזית ונושא השימור עדיין
לא עלה לדיון.
ההחלטה של המועצה לשימור אתרים היא להתחיל בפעילות ציבורית כדי לעורר את דעת הקהל
וכן לפנות לשר החינוך דרך אונסקו (מייק טרנר).
 .90קבלת חברים חדשים
נורית ליסובסקי התקבלה כחברה באיקומוס ישראל.

הנני מאשר את הפרוטוקול הנ"ל
_________________________
עו"ד גדעון קורן ,יו"ר איקומוס ישראל
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