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 .4פעילות ללא תקציב – 5141
שנת  5141הייתה (עד כה) שנה מבורכת באיקומוס ישראל .הצטרפו הרבה חברים חדשים
ופעילים שנהנו ממספר רב של פעילויות מגוונות בתחומים שונים .עם זאת ,איקומוס
מתנהלת בחצי השנה האחרונה ללא תקציב מאונסק"ו .פניות חוזרות ונשנות לדלית
אטרקצי בנושא לא הניבו פתרון.
החלטה:
עד לקבלת התקציב השנה יוקפאו כל הפעילויות ,התמיכה בנסיעות ופרויקטים מיוחדים
(אתר אינטרנט) וזאת על מנת להמשיך את ההתנהלות היומיומית של העמותה לרמת
המינימום .עוד נקבע ,להפסיק כל פעילות מול הוועד הישראלי למורשת עולמית ולשלוח
מכתב ובו מפורטות החלטות אלה.

 .5רשימה טנטטיבית

לאחר דיון עם הועדה למורשת עולם הופנם כי הרשימה הנוכחית צריכה לעבור ביקורת
והערכה מחדש .איקומוס ישראל טוענת שיש לעדכן ולשפר את תהליך הבחינה של
האתרים ברשימה על מנת לגבש קריטריונים מקצועיים לבחינת אתרי מורשת.
אמנם הקריטריון העיקרי והמכריע הוא עמידה בתנאי  ,OUVאבל במהלך השנים נוספו
המלצות והערות שלאורן יש לבחור אתרים לרשימה ,כמו הרמוניזציה ,העדפה של סדרה
ונופי תרבות ,בכללה ברשימה לאור בחינה מאוזנת (לאיזה קריטריון אין עדין ביטוי
ברשימה ,איזו חברה או אזור לא מיוצגים ועוד)
בשנה הקודמת ,תשע"ד ( )5142441בעקבות פניה של אונסק"ו והוועד הישראלי למורשת
עולמית הגיעה ,נפתחה הרשימה וצורפו שני אתרים – עין כרם וליפתא .הבחירה בשני
האתרים חידדה את הצורך ב"בדק בית" ,ולכן פנתה הוועד הישראלי לאיקומוס לבחון את
הרשימה.
איקומוס מודעת לחשיבות הבחינה ,אבל ללא תקציב ייעודי לכך היא לא תוכל לעשות זאת.
הוחלט ,שאם לא תגיע תמיכה ,תסתפק איקומוס ישראל בהצגת רשימת הכללים על פיהם
יתבצע תהליך הבחירה של אתרים חדשים והכללתם ברשימה הטנטטיבית.
הוחלט שגם שלב זה שבעקבותיו אפשר יהיה לבחון את הרשימה ,לא יתבצע ,כל עוד לא
נכנס הכסף לפעילות השוטפת של איקומוס ישראל.
 הועד יקבל העתק של ההמלצות ויעיר בהתאם.

 .1אתר האינטרנט
מוקפא כרגע עד לקבלת התקציב.

 .6שונות

א .רשות הטבע והגנים – יש ליזום פנייה לרט"ג כדי לבדוק אפשרות לכיבוד כרטיס איקומוס ישראל
בכניסה לאתרי הרשות.
ב .הסטטוס הכספי של העמותה יועבר לחבירי הועד.
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