ישיבת ועד מנהל 11.61.62
נוכחים :גידי קורן – יו"ר ,עירית עמית כהן ,טל איל ,תמר טוכלר ,שמוליק גרואג.
מוזמנים :הילה
 .6אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.
בהתייחסות לסעיף ה HUL -סוכם כי שמוליק גרואג יגבש את המסקנות בנושא ויעביר למזכירות
לצורך עריכת מסמך תגובה.
 .1סיכום האסיפה הכללית
באסיפה נכחו יותר משליש מהחברים.
במהלכה נידונו מסקנות סקר החברים שהועבר במייל בין חברי העמותה .עקב ההיענות המועטה
לסקר (כ 61-חברים) הוחלט להפיץ שוב את סקר החברים שנית בין החברים ולרכז את עריכת
המסקנות בידי תמר טוכלר.
 .3פרויקט תיקי התיעוד
טל איל דיווחה כי נערכה פגישה עם יעל פורמן ,אחראית פעילות עכו במרכז הבינלאומי ונידונו
שלושה אפיקי פעולה :שיתוף פעולה עם המרכז הבינלאומי ,שיתוף פעולה עם רשות העתיקות או
עריכת הפרויקט באופן עצמאי ולקבל מהמרכז מידע מוכן שכבר נמצא בידיהם.
כמו כן הוחלט כי על אתר האינטרנט של איקומוס ירוכזו כל תיקי התיעוד שברשותינו.
המשך דיון בנושא נדחה לישיבה הבאה.
 .4סיכום הנסיעה לצרפת
תמר טוכלר דיווחה כי כנס שימור צרפת התקיים במוזיאון הלובר בחברת אנשי שימור ומוסדות
שימור בצרפת והוא נערך במשך ארבעה ימים שכללו פאנלים וסדנאות שונות.
רמפאר זכו באות הארגון בנושא שיתוף פעולה בענייני שימור (רמפאר משתפת פעולה עם ארבע
מדינות בחו"ל -ישראל ,מלטה ,מרוקו ורומניה) .כמו כן תמר הציגה את תחום השימור בישראל
בנוכחות נספח התרבות של שגרירות ישראל מר זיו קולמן.
שיתוף פעולה עם מועצת סאן דני:
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יש רצון לקיים שיתוף פעולה עם המועצה ,רמפאר ואיקומוס .לאחר פגישה עם אנטואן הובהר כי
רמאפר מעדיפים לקיים שיתוף פעולה עם מוסדות מסודרים ,עדיפות למוסדות אקדמאיים וכן
בחסות אונסק"ו.
עקב כך נערכה פנייה לאוניברסיטה של לובן בבלגיה ונבדקת אפשרות לשיתוף פעולה עם
האוניברסיטה :החלפת משלחות סטודנטים ,טיולים לימודיים לישראל והבאת מומחים בלגיים
לישראל לעריכת הרצאות בנושא השימור.
הוחלט שתעשה פנייה למייק טרנר מהועד הישראלי לאונסק"ו על מנת לבדוק אפשרות של שיתוף
פעולה שכזה וכן תבחן האפשרות לערוך במאי יום עיון על טכנולוגיות בנייה בשיתוף מומחים
מאוניברסיטת לובן.
פרויקט רמפאר:
הוקצבו  61,222אירו ממועצת סאן דני בתנאי שהפרויקט יתקיים בעכו ודרך רמפאר ויכלול הגעתם
של צעירים מהמועצה לפרויקט בארץ.
בסוף ינואר יגיע סבריס ומשלחת צרפתית כדי לדון בפרויקט.
הוחלט כי לאור גודל והיקף הפרויקט יש לשכור מנהל אדמינסרטיבי לפרויקט בעלות של 0222-
.₪ 0222
הועד המנהל הסכים עקרונית על קיום הפרויקט ומבקש לקבל דיווחים בפגישת הועד הבאה אודות
רמת הנכונות של עיריית עכו באירוח הפרויקט וכן רמת התמיכה של רשות העתיקות והרשות
לפיתוח הגליל.
יש להגיש לקראת פגישת הועד המנהל הבאה תקציב כולל לפרויקט.
 .1פרויקט צוות עקרונות שימור
הוחלט כי הבקשה תועבר שוב במייל לחברי הועד המנהל וכי עליהם להגיב אליה תוך שבוע.
 .1אירוע לזכרו של אריה סיון
ב 9-לינואר יערך אירוע באקדמיה לעיצוב בצלאל בירושלים אירוע לזכרו של אריה סיון בהשתתפות
איקומוס ישראל.
במסגרת האירוע התבקשה איקומוס ישראל על ידי הועד הישראלי לאונסק"ו לשאת בעלות האירוח
( )₪ 122של אחד המרצים מחו"ל .הבקשה אושרה על ידי חברי הועד המנהל.
 .0פרויקט איקומוס בינלאומי – רשימת אתרים בסיכון
איקומוס ישר אל סבורה שהדרך שבה מוגשים כיום דוחות של אתרי מורשת עולמית איננה נכונה
נכונה והטיפול בהם אינו מתאים.
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איקומוס ישראל מבקשת להציע את תל אביב – העיר הלבנה כאתר מורשת עולמי ואף קיבלה את
אישורו של הועד הישראלי לאונסק"ו .לשם כך הוחלט כי יש לקחת איש מקצוע בשכר על מנת
שיבנה את ההצעה ואת הדוחות הרלוונטיים.
הוחלט כי תמר טוכלר ועירית עמית כהן יפנו לאנשים הרלוונטים לדעתם.
 .0קבלת חברים חדשים
אושרה חברותם של:
קארין הלוי-אלכוויתי
מיכל דוקרסקי
 .9שונות
הועד המנהל ציין לשבח את עבודתה של טל איל בנושא היכל התרבות.

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

 .6סיכום הנסיעה לצרפת
 .1מחנה שימור בעכו
 .3תוכנית עבודה – ועדת ביקורת
 .4חברות חדשה
 .1שונות
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