סדר יום
– ישיבת ועד מנהל –
7....2.8
רשות העתיקות ,קיסריה
משתתפים :ענת ,תמר ,יעל ,ערן ,רם ,עירו ,עירית ( 6חברי וועד); ועדת ביקורת  -שרי
נעדרים :גידי קורן
אורחים :יעל פרומן ועדי סלע-וינר
 .1אישור פרוטוקול
הפרוטוקול של ישיבת הוועד –.......2.6אושר
 .2אתיקה בשימור המורשת הבנויה.
יעל פרומן ועדי וינר סלע הציגו.
הפעילות בנושא החלה בשנת  ,.2.2בסדנאות ומפגשים שכללו אנשי מקצוע מכול קשת
העוסקים בשימור לרבות מוסדות תכנון וארגונים המייצגים השימור בארץ .גובש מסמך
מקצועי לקידום נושאי האתיקה בשימור .המסמך הוגש לאישור אונסק"ו שכעת 'חונה' אצלם
לתרגום ,עריכה ואישור – לקראת הפצתו .התפתח דיון ,מה חלקה של איקומוס בהפצת
המסמך –
אולי ועדת אתיקה שתתכנס פעם פעמיים בשנה? כל גוף יטמיע בדרכו שלו? האם תהייה
הטמעה מרכזית?
 .3אירוח אירועי איקומוס ישראל
תמר טוכלר עדכנה כי הגיעה לסיכום עם מוזיאון הרצלילנבלום המוכן לתת אכסניה
לפעילויות איקומוס עתידיות.
 .2סיור לאתרי הבהאים ( 3למרץ (.2.8
יעל אלף עדכנה כי ימסרו פרטים במייל נפרד.
 .5הוועדה המדעית לתיעוד – CIPA
יעל סיכמה את המפגש שהתקיים בביתה של טל הוברמן .עירית מיידעת שנקבעה פגישה
עם צבי אלחייני ,נציגי המועצה לשימור ,ואילן כוהן מנכ"ל מוז"א ,על מנת לקדם את
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האפשרות לאחסן את הארכיון אא"י אצלם .מאידך ,בספריה הלאומית [פינסקי] יש מקום
לכך .תמר הציעה את אופציה להעביר את ארכיון לבית שרת ברמת-גן.
 .6פרויקט רמפאר
תמר מדווחת .3 :שנה לקיום פרויקט רמפאר "בין אתר לטירה" 022[ .בוגרים] הנושא:
הפרויקט לאן – דגש על היבט המימון להצעה חדשה לאתר אתר אחר לפעילות מצומצמת
של קבוצה בת  .2משתתפים .מבקשה שאיקומוס ישתתפו ב ₪ .022 -לממן הבדיקה
המקדימה.
עירית :התנאי הוא שיהיו חברי איקומוס בפרויקט אז תהיה הצדקה למימון איקומוס למחנה
הקרוב.
החלטה :לאור העיכוב בתקציב  .2.8ייבדק מצב הכספים לשנה הקרובה כדי לקבוע את
גובה המימון מצד איקומוס.
 .7יום פתוח בנושא איקומוס
תמר הציעה לקיים רעיון ליום פתוח להזמנת קהל פוטנציאלי של איקומוס ,בנושאי :טיח,
סיתות אבן וכו' .מציעה שאירוע זה יפתח את שבוע האתרים המועצה לשימור  ..באפריל
..2.8
 .8איקומוס צעירים
המפגש הבא יתקיים בחיפה ,תואם טלפונית עם איה בזמן הישיבה.
המועד נסגר  .7 -פברואר  ..2.8ייצא מייל נפרד.
 .9שונות
-

ערן ביקש כי דוח ועדת הביקורת השנתית יישלח במייל

-

ענת דיווחה על פעילות הועדה לאדריכלות ורנקולרית:

כנס בנושא הטרסות וסדנאות בליפתא יתקיים בין הימים  32-.2במרס  ..2.8מרצה מוניקה
לואנגו .ענת מבקשת השתתפות איקומוס ב  .₪ .,222שליש מהסך הכול בו ישתתף גם
רט"ג ובצלאל.
החלטה :עירית תעדכן לאחר בדיקת התקציב ל.2.8
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