ישיבת ועד מנהל
 32ביולי 3102
מקווה ישראל
 .1אישור פרוטוקול
הפרוטוקול מאושר.
 .2ליפתא ,עין כרם – דיון בהתפתחויות ובתפקידה של איקומוס
כרגע שני האתרים נמצאים ברשימה הטנטטיבית כסיריאל נומיניישן .הועדה שהוקמה
שמה לה למטרה להציל את ליפתא ובמסגרתה נערך יום עיון .לצערנו ,במהלך יום העיון
חלק מהמשתתפים הסיטו את הדיון לכיון פוליטי ,התעלמה משני סקרים שנעשו באזור
( רשות העתיקות ועוד) ומטרתם הייתה להראות את חשיבות ליפתא כריאה ירוקה ופארק
עירוני באזור.
ההתנגדות משתלבת עם ניסיון לכוון את התוכניות של עיריית ירושלים שיש לגביה
התנגדות .לשמר חלק מליפתא כחלק פתוח ,אבל רק מעט מתוכו .חלק מהבתים שיעברו
תהליך שימור .וכל השאר יעבור תהליך מחודש של תכנון ,עם בינוי של שכונה חדשה.
בתוך השכונה יונחו כבישים ,תשתיות וכל פני הכפר ישתנו מקצה לקצה( .התוכנית הזו
גובשה יחד עם הועד להצלת ליפתא) התוכנית הזו יצרה לחץ פוליטי להכריז על ליפתא
כאתר בסיכון.
כעת האתר נמצא ברשימה טנטטיבית ,מתוך כוונה להפוך אותו לאתר מורשת עולם .כרגע
ליפתא ועין כרם מוצגת בנפרד בתוך רשימה בסיכון.
ישראל התבקשה להגיב.

 .3יחסי איקומוס ישראל ואונסקו ישראל-
לאור בקשה של דלית – תערך פגישה בין גלית גיא גידי ועירית .גידי כנציג של איקומוס
העולמי ,עירית כנציגת איקומוס ישראל ,גיא כראש הועדה למורשת עולמית ודלית
כאונסקו .הוחלט כי יש להכין את הקרקע ולסייע למדינה לתת מענה מול החלטות שיעביר
הצד הפלסטיני.
החשש הוא שישראל לא תרצה לממן ולתמוך בארגון איקומוס .כרגע פעילות איקומוס לא
תלויה באונסק"ו ,בפעילות חו"ל ובועדה למורשת עולמית .העמותה המקומית פעילה בלי
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קשר להחלטות של הועדה למורשת עולמית ואם לא תתקיים פעילות העמותה לא יהיה מי
שייגן ויעריך אתרים אלה וישמיע עמדה אם האתר לא יפעל כראוי .עלינו להציג את
הפעילות המבורכת של איקומוס בהיבט החינוכי ,בהחזקת נציגות פעילה כלפי העולם
ולהכין מענה לדרישה עתידית לסיים את עבודתה של איקומוס ישראל על מנת שדלית
תוכל להצדיק את קיום העמותה מול המדינה.
 .4נציג איקומוס צעירים לאיקומוס העולמי
כל מדינה קובעת נציג מטעמה ואצלנו הוחלט ברוב קולות להציע את המינוי לאסף בן חיים,
חבר צעיר ופעיל.
החלטה :מינויו של אסף בן חיים אושר.
 .5דיון בנושא ערב איקומוס צעירים עכו (ערן)
מתוכנן ערב במרכז הצעירים של עכו סביב פעילותה של קייט ,המשתלמת מארה"ב.
ערן ידווח על הפעילות בישיבה הבאה.
 .6סטודנטים וצעירים אחרים
איך מקדמים ומחזקים את הצטרפות העתודה הצעירה לאיקומוס ישראל?
מספר כיוונים שעלו בישיבה:
-

עריכת שיחת ציפיות עם מצטרפים פוטנציאלים – מה הציפיות שלהם מחברות
באיקומוס ישראל?

-

פנייה אישית לסטודנטים מובילים בחוגי שימור ברחבי הארץ

-

גיבוש הזהות המקצועית של איקומוס ישראל כהצעת מצע למצטרפים פוטנציאלים.
איקומוס כתבה את הזהות והקודים האתיים והמקצועיים של השימור בישראל.

-

הבנה כי עיצוב צורת הפעילות של הקבוצה הצעירה הבינלאומית הם הצעירים עצמם.

-

הקמת מסלול חניכה :הקניית כלים שמקדמים את הקריירה המקצועית של המשמר
הצעיר

 .2נטישת חברים \\ חידוש חברות
יש להכניס לתוכנית העבודה דרכים לשמירה על קשר רציף עם חברים שלא חידשו את
חברותם בשנים עברו.

 .8תערוכה וכנס לשימור מבנים (תמר טוכלר) -התערוכה תיערך ב 02 -לספטמבר בבימה
בתל אביב .יופץ לינק לרישום מוקדם עבור חברי איקומוס.
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קרן מטרני היא קרן מטרני היא נציגת איקומוס ישראל בועדת ההיגוי .בגיבוש התערוכה
נעשתה פנייה לאנשי מקצוע מתוך כוונה להציג את הנושא שלהם בכנס עצמו  +מאמר
בניוזלטר .תמר תדווח על תוצאות הכנס בישיבת הועד הבאה.
 .9השתתפות איקומוס בכנס מורשת  ,4תל אביב אוקטובר – 3108
ההשתתפות אושרה בגובה  3111ש"ח.
 .11לוח פעילות לשנה הקרובה – הצעות שעל הפרק ורעיונות חדשים
-

פעילויות משותפות של המועצה ואיקומוס

-

יעל – דיווח על הסיור בקולומביה .מעוניינות לקדם ערב עיון על מורשת מקומות אחרים
בעולם .נעמה זיצלר ,הילה קרן שטיינמץ על סלוביקה.

-

מסע בשרון בעקבות ההתיישבות העובדת – מוזיאון הטרקטורים .אורי אור.

-

יום פתוח משותף במאי.

 .00הצגה ודיון בהצעה לפעילות ועדת התיעוד
מפגש של מרצים במסלולי הכשרה של שימור .יש לתאם מועד .המשך פעילויות מול
משתמשים שונים – דו שיח ,מהו תיעוד ,מה הסטנדרטים לתיעוד.
הצעה – רשימת מתעדים – לעלות לאתר?
 .12שונות
א .סיור מקבלי החלטות לפורטוגל ייצא במאי  .31108הכנה בפברואר 3108
ב .פרויקט רמפאר – בניגוד לשנים עברו הוחלט לערוך  3-2מחנות בלבד בנושא שימור
ללא מחנות שימור .מחנות הקיץ לשנת  3102כבר מאוישים ותמר תדווח על הפרויקט
בישיבה הבאה.
ג.

עושים  3-2מחנות ולא מתפרשים על פני הרבה מחנות .מחנות שימור ובלי סדנאות
שימור .מחנות הקיץ השנה כבר מאוישים.

ד .קורס – סיור לימודי ברומא .לא נוכל לאשר את חברות הצעירים באיקומוס .הוחלט לא
לתמוך בחברות הסטודנטים של רונה.
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