פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מיום 7.3.10
נוכחים :גדעון קורן -יו"ר ,תמר טוכלר ,טל איל ,עירית עמית כהן ,שמוליק גרואג
מוזמנים :חומי נובנשטרן ,הילה.
 .1דיווח על פגישה עם רשות העתיקות
במסגרת קידום היחסים עם רשות העתיקות נפגש גדעון קורן עם רענן כסלו ,מנהל תחום שימור
ברשות העתיקות על מנת לדון בהמשך שיתוף הפעולה בין איקומוס ישראל לפרויקט מסע
שמפעילה רשות העתיקות.
כזכור ,איקומוס ישראל התנתה בזמנו את השתתפותה בפרויקט בכך שהוא יתקיים ברמה אקדמאית
נאותה ובמסגרת אקדמאית הולמת.
לרשות העתיקות כרגע אין מסגרת אקדמית ולכן בהמשך להחלטת איקומוס בישיבת הועד המנהל
הקודמת הוחלט כי בשלב זה לא נשתתף בפרויקט.
צוין כי אם יימצא שותף אקדמאי ,איקומוס תשמח לשתף פעולה בפרויקט.
הוחלט כי:


ד"ר עירית עמית –כהן מאוניברסיטת בר אילן ומר שמואל גרואג מבצלאל ,שניהם חברי
הועד המנהל של איקומוס ישראל ,ייצגו את העמותה בפרויקט ויפקחו על רמת ואיכות
התוכן.



על נציגי איקומוס להציג לפני הועד המנהל על שינויים שנערכים בפרויקט בייחוד אם
יתקיים פיתוח תוכנית אקדמית.



שני הצדדים ינסו לקיים ימי עיון משותפים בין רשות העתיקות לאיקומוס ישראל.



יש לפנות לועדות המד עיות שיעלו יוזמות ספציפיות לשיתוף פעולה עם רשות העתיקות.

 .2הקמת רשות השימור
א .בפני הועד המנהל הוצגו עיקרי הדיונים שהתקיימו בוועדה ברשות נירה פרץ ,ראש צוות
עקרונות שימור .דיונים אלו לא הניבו שום תוצאות.
ב .קיימת האפרות שאיקומוס תצטרך להכין חוות דעת בנושא .אם כן ,יהווה מהלך זה חיזוק
למעמדה של איקומוס ישראל כיועצת לוועדה למרושת העולמית.
 .3כינוס ואירוח ד"ר כריסטופר יאנג.
הוצגה תוכנית הביקור והן תקציב הביקור של ד"ר כריסטופר יאנג.
תוכנית הביקור ותקציב הביקור אושרו.
נקבעו חלקי הביקור בהן ילווה ד"ר יאנג על ידי חברי הועד המנהל.
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לאחר סקירה של תוכנית האירוח של ד"ר כריסטופר יאנג ע"י מזכירות איקומוס ישראל הוחלט כי
חברי הועד המנהל ילוו את מר יאנג במהלך שהייתו בתל אביב.
 .4פרויקט רמפאר
א .התפרסמה כתבה על פרויקט רמפאר בעיתון השגרירות הצרפתי .הכתבה הועלתה
בסריקה לאתר והעותק הקשיח נמצא בספריית איקומוס לעיון.
ב .לאור העלייה המשמעותית בהיקף שעות העבודה של רכזי פרויקט רמפאר ,ליונל ורותם
דרמון ,התבקש הועד המנהל לדון בהעלאת תקציב השכר מ ₪ 11,111-ל.₪ 10,111-
ג.

העלאת התקציב אושרה בכפוף להעברת פירוט שעות חודשי שיוגש לאחראית מטעם הועד
המנהל על פרויקט רמפאר – גב' טוכלר.

ד .תיבדק אפשרות לעלות את העלות למשתתפים.
ה .אושרה נסיעתה של גב' טוכלר לכנס שיתקיים במאי בצרפת בנושא מחנות רמפאר.
ו.

תיבדק האפשרות להוזיל את כרטיסי הטיסה המרוכזים למשתתפי פרויקט רמפאר על ידי
פנייה לחברות נסיעות המתמחות בתחום.

 .0שיתוף פעולה בימי עיון
לאור טענות שהועלו על ידי חברי הועד המנהל ,נדון שיתוף הפעולה של איקומוס עם מארגני ימי
עיון וכינוסים.
התקיים דיון עקרוני במעורבות איקומוס בכינוסים מסוג זה וכן הוצגו מספר דוגמאות לכינוסים בהם
הוצגה איקומוס כשותפה בתקופה האחרונה.
הוחלט כי שיתוף פעולה של איקומוס ומכאן והלאה יעשה בתנאים הבאים:
א .פנייה לאיקומוס ישראל תעשה לפחות חודש מראש.
ב .נציג מטעם איקומוס יהיה מעורב בגיבוש התכנים ו\או בתוכנית הפעילות המשותפת
ואישורה.
ג.

יימסר דיווח על תכני הפעילות לוועד המנהל.

ד .הרשאה לשימוש בשם ובלוגו של איקומוס ישראל תתקיים רק לאחר התקיימות שלושת
התנאים לעיל.
 .6שיתוף פעולה עם המועצה לשימור אתרים
בהמשך לדיווח קודם בנושא אי קיום הסכם שיתוף הפעולה עם המועצה לשימור אתרים ,התקיימה
פגישת יו"ר איקומוס עם נציגי המועצה.
בפגישה סוכם כי על המועצה לשימור אתרים להודיע את עמדתם ביחס לשיתוף הפעולה
וכשתתקבל עמדתם תעביר איקומוס ישראל אופציות לשיתוף פעולה נוסף.
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 .7איקומוס והתוכנית לאתרי מורשת עולמית
הוצגו עיקרי התוכנית לשימור אתרי מורשת עולמית.
במהלך הכנת רשימת האתרים לא פנה אף גורם רשמי-ממשלתי לאיקומוס ישראל על מנת שתתן
את חוות דעתה בנושא.
הוחלט כי יש להוציא מסמך בעניין לוועדה למורשת עולמית (עבור פרופסור מייק טרנר) ולציין כי
בנושא זה מתבקש לערוך דיון מעמיק יותר בקריטריונים המקצועיים.
 .8חברות
אושרה חברותן של


נעמי איריס עשת רוזנצויג



טאוז ויטליה

 .9שונות
א .תיק ההיתכנות נצרת:
חוות הדעת על תיק ההיתכנות תשלח בימים הקרובים והעתק ממנה יועבר לחברי הועד המנהל.
ב .הרפורמה בחוק תכנון ובנייה:
הועלתה השאלה כיצד על איקומוס להתייחס לנשוא.
הועלו הצעות ליזום יום עיון עם הועדה למורשת עולמית.
הנושא יובא לדיון בישיבת הועד המנהל הבאה.

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