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 2019  דצמבר 01
 ף " תש וג' בכסל

 

 1909.08.ל ועדת שימור אתרי מורשת באשכול, מיום ש  2ה מס' סיכום ישיב

 נוכחים:  

   ;המועצהמהנדס  בוריס נמירובסקי

 חוז דרום;  לשכת התכנון מ חגית אלמוג,

 , אדר' שימור, יועצת ללשכת התכנון המחוזית;תמר דה לה זרדה

  עופר יוגב המועצה לשימור אתרים;

 רותם בוקסבאום;  חברי מליאה ונציגי ציבור: עמי אוליאל, בעז קרצ'מר,  

 אגף הנדסה;  תחום תכנון  טמיר,-כורםדליה 

   ;האסטרטגיגף א ,הוועדהאשרה גבאי, רכזת 

 

 :  מטרת הישיבה

 .מורשת באשכול הצגת עקרונות לתכנית אב בנושא שימור אתרי. 1

פעולות  עבור ף תיעדוה לייצר שימור, במטר דרגות לקביעתריונים ומשקלות ריטה לקגת הצעהצ. 2

 מורשת. שימור ופיתוח אתרי

 

  :ברמה הסטטוטוריתמן הוועדה  השלבים הנדרשים וחגית הדגישו את  תמר

השלמות ניתן לעדכן , שנעשה  הסקר ל בסיסע איכל המצ  שתכלול אתלשימור יש לייצר רשימת אתרים 

 ו"ר הוועדה )ראש המועצה או סגנו(.ישור יכולל א, מורת הוועדה לשימליאהרשימה תאושר בבהמשך. 

 לוועדה המחוזית, לתושבים ועוד.  -רשימה ניתן לפרסם את הלאחר אישור זה 

 .מומלץ לצרף לוועדה יועץ שימור

 

 :הוחלט

o מהשטח יס הסקר והשלמותעל בס ,אשרה תכין טבלת האתרים לשימור. 

o ורדרגות שימפרמטרים לקביעת חמישה בלה יופיעו בט: 

 ( אזורי/לאומי/מקומיערך , סטוריההי פורהסי,  מורשת)סטורי הי. ערך 1

 תטי(אס ,ניטקטו)ארכי . ערך אדריכלי 2

 )חברה, קהילה, לאום( ציבורי ערך . 3

 אורבני, נצפות, נגישות( נופי, . ערך סביבתי )4

מצב השתמרות. 5
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o  לוש דרגות חשיבות:  שבכל פרמטר לדרג ניתן 

 . (שימור חוץ ופנים ל) ריכלית/היסטוריתדופן מבחינה אדי  יוצאאלמנטים , גבוה  – 1

 . (יהבהם תוספות בני ניתן להוסיף)חשובים אלמנטים , בינוני  – 2

 לבד(. )לציון באמצעות שלט ב בדרגת חשיבות נמוכהאלמנטים , נמוך  – 3

o סופי.  אישורמליאת הוועדה לותידון בוקדם, הטבלה תעבור לחברי הוועדה לעיון מ 

o ר המליאה יועלו כל האתרים לשכבת ר אישולאחGIS  אסטרטגי של המועצה-תכנונילצורך שימוש 

 . ושל הוועדה המקומית

 

 לתפקידה הסטטוטורי של הוועדה: בנוסףו מועצתי-םפני

שיקולי  ו  נוספים פרמטרים קללשישתיעדוף ן הוועדה תכי אתרי מורשת, לפיתוחגיוס משאבים לטובת 

 (. טנציאל חינוכי ועודפו , ילותוטי תיירותפוטנציאל  ,ביותקטיראט) בתחומים שונים היתכנות

 

 רצ"ב:

 חברי הוועדה מוקדם של לעיון  –טבלת אתרים ופרמטרים לדרגות שימור 

 "עקרונות לתכנית אב בנושא שימור אתרי מורשת באשכול" מסמך 

 

 .על תרומתן לתהליךולנציגות מינהל התכנון לנציגי הציבור והמליאה,  אנו מודים

 

 ה: אשרה רשמ

 

 

 העתק:

 נוכחים 
 עצהגדי ירקוני ראש המו

 רננה יעקב אגף אסטרטגי
 חברי הוועדה 
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