פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מיום :00.6.11
נוכחים :גדעון קורן ,תמר טוכלר ,טל אייל
נעדרים :עירית עמית כהן ,שמוליק גרואג
מוזמנים :חומי נובנשטרן ,הילה
 .0ברכות
ברכות לחברת הועד המנהל גב' טל אייל שזו פגישת הועד הראשונה שבה היא משתתפת וכן
ברכות על הצטרפותה לועד המנהל.
 -saving the stones .2תוכנית אקדמית בשיתוף המרכז לשימור עכו
גב' אן פלג ,שהוזמנה להסביר על הפרויקט לחברי הועד ,נעדרה מהפגישה בשל נסיבות אישיות.
הפרויקט אושר באופן עקרוני ,בכפוף לעריכת תוכנית אדקמית ראויה .כרגע אין דיווח על
ההתקדמות במישור האקדמי .גב' עמית כהן וד"ר גרואג אמורים להיפגש עם גב' אן פלג ב 01-ליוני
ולדווח לועד המנהל על ההתקדמות בפגישה הבאה.
היו"ר קורן הביע את דאגתו מקצב התקדמות הפרויקט .איקומוס ישראל שיתפה פעולה עם המרכז
לשימור עכו הן ברמת רשת הקשרים העומדת לרשותה והן מבחינת עריכת פגישות עם בכירים
באיקומוס הבינ"ל על מנת לסייע.
גב' פלג דיווחה בפברואר השנה כי לתוכנית תהיה חסות אקדמית של ויצ"ו חיפה אך לא ברור האם
קיבלה אותה.
הוועד המנהל קיווה לקבל עוד מידע הן מגב' פלג והן מנציגיו בצוות ההיגוי האקדמי של התוכנית
בישיבה הבאה.
 .0פרויקט רמפאר
גב' טוכלר פירטה את התקציב ,לרבות הכנסות והוצאות צפויות (רצ"ב נספח לפרוטוקול) .
בנושא החוברת הסיכום שמדפיסה איקומוס ישראל לאחר סיום המחנות הודגש כי על התוכן
השנה להיות יסודי על מנת שלא תהיה חפיפה עם החוברת שמוציאים רכזי הפרוייקט
הבינלאומי בפריז .גב' טוכלר הציעה כי החוברת השנה תסכם את כל פרויקט רמפאר בשש
השנים האחרונות ועלותה תהיה בין  ₪ 0,111-01,111מתקציב איקומוס ישראל לפרויקט.
מצב הפרויקט:
נערך יום מיונים לפרוייקט .מתוך מאות פניות נבחרו  01מועמדים ,מתוכם שני בוגרי המחנות של
שנים עברו אשר אינם זכאים לסבסוד מאיקומוס ישראל .השנה כל מי שמשתתף בפרויקט הגיע
דרך איקומוס ישראל ,בניגוד לשנה שעברה ,שהיו מספר משתתפות שהגיעו עצמאית.

ת.ד 01201 .ירושלים 20012
טלפקס12- 0222221:

P.O.Box 10270 Jerusalem 91102 Israel
Telefax: 972-2-5632220
icomos@netvision.net.il

אמורים להיות שמונה מחנות ,מאמצע יולי עד אמצע ספטמבר.
ב 01 -ליולי תהיה השתלמות בצרפתית לנוסעים בשגרירות צרפת בתל אביב.
המשכורת לליונל דרמון ,רכז הפרויקט הועברה עבור חודשים אפריל ומאי .2111
 .4שיתוף פעולה עם משרד החוץ וחטיבת ארבל
על פי עדכונו של היו"ר קורן שערך פגישה עם משרד החוץ לפני שבועיים בשיתוף דני בראלי
ממשרד החוץ ,הושג שיתוף פעולה עם משרד החוץ הן בנושא ישיבת הועד הכללית של
איקומוס הבינלאומי עוד שנתיים באיראן.
הוסכם כי יתקיים שיתוף פעולה הן בצד התעמולתי והן בהפעלת לחץ על מדינות ידידותיות
להסכים לארח את ישיבת הועד הכללית במקום איראן.
השת"פ יעשה מול חטיבת ארבל ,קשרי חוץ תרבותיים ,הדסק האיראני במשרד החוץ ודוברות
משרד החוץ.
 .5לוח תוכניות
ראשי הועדות המדעיות מסרו את תוכניות הפעילות שלהם לקראת השנה הנוכחית.
היו"ר קורן ביקש מגב' טוכלר לחדש את תפקידה כרכזת הפעילויות בסיוע הילה.
 .6עדכון לקראת ועד מנהל איקומוס הבינלאומי  -מדריד
היו"ר קורן עדכן כי הכיסוי התקציבי לנסיעות חברי ועד מנהל לישיבות ועד מנהל איקומוס
הבינלאומי בחו"ל גדל מ 21-אלף יורו ל 01 -אלף יורו ,אך הוא עדיין לא מכסה את כל הוצאות
הנסיעה להשתתפות בטקסים.
היו"ר קורן ביקש להביע את מחאתו על כך שאין בקרה על ההוצאות הקשורות לנסיעותיו,
במיוחד בהשוואה להתנהלות איקומוס במדינות אחרות.
הוסכם ,כפי שנהוג במדינות אחרות ,יועבר דו"ח הנסיעות של היו"ר קורן לועדת הביקורת.
 .0ישיבת מורשת עולמית בסיבליה – עדכון
המשלחת הישראלית שתיסע השנה לישיבה היא משלחת גדולה ,מה שייתן לנו משקל
להעברת החלטות יוזמות בניטור.
הסימולציה בנושא הניטור נקבעה לצערה של איקומוס ישראל ללא שיתוף הפעולה שלה או
השתתפותה.
זו תהיה הישיבה האחרונה שבה מייק טרנר מאונסקו ישראל משמש כנציג ישראל.
 .8ישיבת הועדה המייעצת – איקומוס הבינלאומי
עודכן כי גזבר איקומוס הבינלאומי ,הנציג הקראוטי ,התפטר
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כי הועד המנהל של איקומוס הבינ"ל הקים צוותי עבודה חדשים.
היו"ר קורן ביקש לנצל את הפרצה המאפשר שלועדה המייעצת יתייצבו גם יו"ר ועדות מדעיות
וגם יו"ר ועדות מדינתיות – יו"ר או נציגו ,מה שמאפשר לאיקומוס ישראל להביא נציג נוסף
כנציגו של היו"ר .השתתפות בישיבה זו ,שתיערך ב 6-01 -לאוקטובר  2111היא חיונית לאיקומוס
ישראל הן מבחינת ייצוג האינטרסים שלה והן מבחינת אפשרות הגדלת הנטוורקינג המקצועי
והאישי שייסיע לנו במקרה האיראני.
 .1תיקי התכנות – עדכון סטטוס.
תיק היתכנות המסגד הלבן הועבר לבדיקה של חברת הועד המנהל טל אייל
תיק היתכנות נצרת העתיקה הועבר לבדיקה של היו"ר קורן.
 .01קבלת חברים חדשים
האדריכלית היידי ארד התקבלה כחברה באיקומוס ישראל.

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