פרוטוקול ישיבת ועד מנהל 09.9.7
נוכחים :גידי קורן – יו"ר ,עירית עמית-כהן ,שמוליק גרואג ,טל איל
מוזמנים :חומי נוברשטרן ,הילה
 9.הרמת כוסית לשנה החדשה
נערכה סקירה כללית של היו"ר של פעילויות השנה הקודמת והתוכניות העתידיות לשנה שתבוא9
 92אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת9
 93קוד אתי חדש – איקומוס הבינלאומי
צוות שהוקם על ידי הועד המנהל הבינלאומי של איקומוס החליט לבחון מחדש את הקוד האתי
משנת  92772ההחלטה התקבלה גם בעקבות ביקורת שהתקבלה מחברים בועדה למורשת עולמית9
כחלק מהתהליך הצוות שהוקם העביר שאלון לכל הועדים המדינתיים 9היו"ר ,המזכירות וועדת
הביקורת הכינו טיוטא להתייחסות הועד המנהל כתשובה לשאלון 9במרכז ההתייחסות שתי הצעות
לתוספות הקוד הקיים:
א 9יש צורך בקוד אתי משמעותי אשר יבטיח הפרדה מוחלטת בין ההחלטות שבסיסן מקצועי-
אקדמי כמו ,החלטות על אתרים לשימור ,ובין האינטרסים הכלכליים שיש לאותם חברים
שמעניקים ייעוץ על בסיס עסקי -מסחרי9
ב 9יש לתת תשומת לב מעמיקה ולנקוט זהירות מירבית על מנת לגבש כלים אשר יגרמו
לנטרול מוחלט של החשש לניגוד עניינים של בעלי התפקידים השונים בארגון המעורבים
בקבלת החלטות בתחום המורשת העולמית9
טיוטת התשובה אושרה בועד המנהל ותועבר למזכירות איקומוס הבינלאומי9
 94תחרות מגדלי המים
הועד המנהל עודכן כי נכון להיום נרשמו לתחרות יותר ממאה איש9
הוחלט כי תיערך סדנת צילום ותיעוד למשתתפי התחרות וכי היא תוצע בתשלום9
 95אסיפה כללית
מועד האסיפה הכללית נקבע ליום  ,.79..9.7והוחלט כי ההרצאה המרכזית תינתן על ידי אחד
האורחים שיגיעו לרגל חגיגות יום ההולדת של יו"ר הועדה הישראלית למורשת עולמית – פרופסור
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מייק טרנר 9איקומוס שותפה לכינוס וחברים יוזמנו להשתתף בחלקים ממנו לאחר שתקבע התוכנית
הסופית9
המרצה ייבחר מבין האורחים על בסיס זמינותו ביום המיועד והתוכניות לכנס בתאריכים ..-.2
לנובמבר927.7 ,
 96הערות לנוהל ניטור
הועדה למורשת עולמית הקימה ועדת ניטור שמקבלת דו"חות מאיקומוס ישראל 9יו"ר הועדה הוא
חבר איקומוס גיא קו-נקי9
נוהל הניטור הועבר במייל לחברי הועד ועליהם להעביר הערות לגביו עד ל .2-לספטמבר9
 90היכל התרבות
הוגשה טיוטא של חוות הדעת של איקומוס בנושא לוועד הישראלי לאונסק"ו שהעיר את הערותיו
בהתייחס למסמך וביקש מספר הבהרות9
גב' טל איל עדכנה כי עיריית תל אביב מחויבת לתת לתשובה לוועד הישראלי לאונסק"ו בנושא
היכל התרבות עד ה 6-לנובמבר 927.7
הוחלט כי המסמך יתוקן בהתאם לבקשות של הועד הישראלי לאונסק"ו ויוגש להם בשנית9
 98תיקון תקנון בעקבות עקרונות ולטה – דוברובניק
בעקבות קבלת עקרונות ולטה –דוברובניק העוסקות בהתנהלות הועדים המדינתיים של איקומוס יש
צורך בהתאמת תקנון העמותה לכללים החדשים 9היו"ר יכין טיוטא לתיקון התקנון שלאחר אישור
החברים תופץ לקראת האסיפה הכללית9
 9 9.המלצות אונסק"ו – HUL
הועדה למורשת עולמית קיבלה טיוטא של המלצות בעניין 9)Historic Urban Landscapes( HUL
פרופ' מייק טרנר ביקש לקבל התייחסות לטיוטא מאיקומוס ישראל על מנת לכלול אותה בתגובה
שתגיש הועדה הישראלית למורשת עולמית לאונסק"ו9
הוחלט כי:
יש להעביר את הטיוטא שנכתבה בנושא לחברי איקומוס לחברי איקומוס ישראל ולבקש את
התייחסותם המקצועית 9כל ההערות הרלוונטיות ירוכזו על ידי איקומוס ישראל ויועברו לפרופסור
מייק טרנר9
בעקבות ההמלצות שיעוברו ייערך מסמך תגובה שיועבר לאישור חברי הועד המנהל במייל9
מר שמוליק גרואג יהיה אחראי על הנושא מטעם הועד המנהל9
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הנני מאשר את הפרוטוקול הנ"ל
_________________________
עו"ד גדעון קורן ,יו"ר איקומוס ישראל
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