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 2021  טובראוק 01
 ף " תש וג' בכסל

 

 (ZOOM)ב  21.80.23אשכול, מיום מועצה אזורית ועדת שימור , 3ה מס' ישיב פרוטוקול

 נוכחים:  

 ;, יו"ר הוועדהראש המועצה גדי ירקוני

  ;דקלה קצוני אזרד מנהלת אגף אסטרטגיה

 אגף הנדסה;  תחום תכנון  טמיר,-כורםדליה 

 רותם בוקסבאום;  נוגה ראב"ד, אוליאל, בעז קרצ'מר,  חברי מליאה ונציגי ציבור: עמי

 ; של הוועדה המחוזית מחוז דרום השימור יועצת , עדי סלע

   המועצה לשימור אתרים;דרום מנהלת מחוז  מריה מצרפי, 

   ;האסטרטגיגף א ,הוועדהאשרה גבאי, רכזת 

 

 מטרת הישיבה 

 רשימת השימור המועצתית. לקדם אישור 

שנת  ב  שנעשה הסקר ל בסיסע ם,ם ובשטחים הפתוחיבישובי לשימוררים ת אשימור כוללת רשימת ה

   הישובים. חלק מן שנעשו על ידי  השלמותו ן עדכוניםוכ, יכל מימר אדרעל ידי  2018

 

 יותיה הרכב ועדת השימור וסמכו

 : סוכם

 ה., אחראית תחום תכנון במועצטמיר-כורםדליה   –בענייני תכנון ובנייה חבר ועדה הבקיא  .1

,  מחוז דרום המועצה לשימור אתריםשירותיה של מריה מצרפי, מנהלת ל נודה –  ימורש ץיוע .2

 . כחברת ועדה קבועה

טכנולוגיים,  אדריכליים, ערכים היסטוריים, ) קביעת קריטריונים להערכת אתרים בעלי חשיבותלעניין  .3

סלע יועצת   ידבעניתן להסתייע  ים,אתרהקביעת דרגת השימור של ל ( וכןתכנוניים ועודחברתיים, 

 השימור של הוועדה המחוזית, וכן במריה מצרפי. 

על ידי ועדת מורשת מועצתית רחבה  יקודמו   –יתוח בתחום ופעילות קהילתית היבטים של חינוך, פ .4

"ל, רט"ג, ועוד  קקיגי המועצה לשימור אתרים, רשות העתיקות, יהיו חברים נצ( ובה )לא סטטוטורית

הן  נים, מורשת ההתיישבות באזור על גלגוליה השו נושא מי אוליאלעל ידי ע מודגש]  כפי שיוחלט.

ים  מהוו  היאחזות דקלה ועודר, , נווה יאימעון צורכגון אתרים . בט החינוכיבהי ןבהיבט השימורי וה

 [ ה לכך.דוגמ
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 אתרים לשימור  טבלת

 . יחסויות הישובים י התכן על ו 2018הוצגה טבלת אתרים לשימור, המבוססת על סקר אתרים משנת 

 : והמלצות התייחסויות

תשמש ו המחוזיתומקומית הת התכנון והיא תועבר לוועד לאחר אישור הרשימה על ידי ועדת השימור, -

 להן ככלי תכנוני.

 יש להוסיף לטבלה עמודה של בעלויות ובעלי זכויות בקרקע. - 

 יחסויות הישובים. יתפוי פערים ביחס לסקר וביחס להיש להוסיף לטבלה עמודה של מי - 

פרטים  בה לעדכן כן ו לאשר אותה בחלקיםית רשאית שימור המועצתועדת ההרשימה היא גמישה,  -

 הנמקה לתוספת או לגריעה.רוט  פי, תוך שכבר הועברו

 ,התכנית ץ השימור שלובהובלת יוע למועצה כוללניתהכנת תכנית מתאר במסגרת עקרוני,  באופן - 

 " גדרת בינייםה" קבלים לא חלה עליהם תכנית מאושרת לשימור, מועצה, שבמרחב המ אתרים לשימור

 .  שמטרתם בחינת ערכי האתר יחסות שימוריתות והתיהכוללת הנחי

אנדרטת אוגדה , דהאנדרטת אוגדת הפל, תקירות ימי את האתרים הבאים:מוצע להוסיף לרשימה  - 

 .  גבעת האירוסים, בעין הבשור 46

  שאילתאת הביטחון במבטחים אינו נגיש לקהל ולא ברור מצבו. יש להפנות אתר לאומי מוכרז בי - 

 יו בנושא. סמכויות לבירור ,"ס האמון על אתרים אלהלמשרד להגנ 

 

 סוכם: 

 הרשימה תאושר בחלקים., דום אישור הרשימהלקילפחות אחת לחציון ועדת השימור תתכנס . 1

 ערים. פוי פ ות הסקר, לטובת מיצאתייחסו לתופנייה נוספת לישובים שלא התיעשה . 2

 אתרים שחסרים בה.ת כולל תוספ שניתנו, . הטבלה תורחב על פי ההמלצות3

 .ן הבא לנושא השימור במושביםיחס בדיו . יש להתי4

 

 . םתרומתהשתתפותם ו על מינהל התכנון  יולנציגלנציגי הציבור והמליאה,  םאנו מודי

 

 ה: אשרה רשמ

 

 העתק:

 נוכחים 

 חברי ועדת שימור 

 lDrorAs@iplan.gov.iן אשכול דרור אסולין, ראש צוות מרחב תכנו
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