פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מיום  – 92.09.92רמת גן
נוכחים :גדעון קורן ,תמר טוכלר ,טל איל ,עירית עמית כהן
נעדרים :שמואל גרואג
מוזמנים :חומי נובנשטרן ,לאה שמיר ,הילה.
 .0דיווח מפגישת הועד המנהל במלטה
פורטו הישגי איקומוס ישראל בפגישת הועד המנהל של איקומוס העולמי אשר נערכה במלטה.
א .נאסר להוציא החלטות של הועד המנהל המגנות מדינות ללא אפשרות למתן תגובה או עיון
בנתונים של הועדה המדינתית( .בעקבות קובלנות ארגון  blue shieldבזמן עופרת יצוקה).
ב .הונהג נוהל עבודה של ועדות מדינתיות.
ג.

איראן – באופן רשמי הושגה הבנה כי איראן לא תוכל לארח את האסיפה הכללית של
איקומוס הבינלאומי ב.9909-

 .9פעילות הועדות המקצועיות
ועדת הביקורת קבלה על כך שלא מתקיימת פעילות בתדירות ורמה מספקת בקרב הועדות
המדעיות של איקומוס.
הועלתה ההצעה לערוך סקר חברים על פעילות הועדות.
הוחלט כי הנושא יועבר לבחינתה של ועדת הביקורת.
 .3נושא לאסיפה הכללית:
הוחלט כי הישיבה השנה תעסוק בשמאות ובכלכלת השימור .תעשה פנייה לאדר' צופיה סנטו
בבקשה לערוך הרצאה לחברי איקומוס .כמו כן סוכם כי תעשה פנייה למר דורון קאופמן ולגב'
נילי שחורי ,חברי איקומוס ,המתמחים בכלכלת השימור.
 .4סדרי עבודת הועד המנהל וחלוקת תפקידים  +נוהל ניטור
הוחלט על חלוקת עבודה פוקציונאלית בין כל חברי הועד.
 .5תוכנית ועדת ההכשרה
בעקבות פגישת הועדה המדעית להכשרה הוחלט כי יש להקים ועדה שתיזום קורסים בנושא
מורשת עולמית ותערוך ימי עיון בנושא ניטור.
 .6פרויקט רמפאר
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דווח כי אנשי פרויקט רמפאר מצרפת ,לאחר הניסיון המוצלח בטכניון ,הרבה יותר פתוחים
לשיתוף פעולה וכי צפויות להיערך סדנאות משותפות עם ישראל בנושא ויתהדק שיתוף
הפעולה בין ישראל לצרפת בעניין.
 .7פרוייקט saving the stones
בפגישה שנערכה בין יו"ר איקומוס ישראל לבין מר רענן כסלו מרשות העתיקות הובהר שוב
ששיתוף הפעולה של איקומוס ישראל עם הפרויקט יתקיים רק בתנאי שהתנאי המוקדם שקבע
הועד המנהל – תוכנית ברמה אקדמית בשיתוף מוסד אקדמי -אכן יתקיים .מאחר וכגע אין
מעורבות אקדמית בפרויקט ,מוקפאת מעורבות איקומוס ישראל בו.
הנני מאשר את הפרוטוקול הנ"ל
_________________________
עו"ד גדעון קורן ,יו"ר איקומוס ישראל
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