סיכום דיון מתאריך:

3.2.16

הנושא:
נוכחים:

סימוכין:

סיכום ישיבה  -שימור במרחב הכפרי 3.2.16

שימור מבני ציבור בהתיישבות
ישראל נדיבי  ,דורון שידלוב ,עמיר ריטוב ,מילכה כרמל -מרכז המועצות האזוריות
ראובן פינסקי  -אגף שימור והנצחה ,משרד מורשת וירושלים
שי דותן  -הרשות לתכנון ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
זאב טמקין ,נעמה וייס דוידוביץ'  -תיק פרויקטים

העתקים :שמוליק ריפמן ,רותי פרום אריכא ,אדר' אסף שקד
מקום:

מרכז המועצות
האזוריות

רשמה:

מס'

נעמה וייס דוידוביץ'

תאריך הפצה:

14.2.16

החלטה/נושאים לטיפול

באחריות

.1

הוחלט בדיונים קודמים כי נושא שימור מבני ציבור במרחב הכפרי הינו נושא חשוב
ויש לסייע למועצות האזוריות וליישובים להתגבר על החסמים והמכשולים הקיימים
ולספק להם את הכלים המתאימים ליישום.
השותפים לתמיכה בפרויקט הם :מרכז המועצות האזורית ,אשר יוביל את המהלך,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ואגף מורשת והנצחה במשרד רוה"מ .יש לצרף גם את
המועצה לשימור אתרים.

לידיעה

.2

יש לאפשר מגוון רחב ככל שניתן של שימושים ציבוריים ועסקיים ,זאת כדי לשמר את
המבנה ,גם אם תכניו משתנים במקרים רבים .לשימושים כגון גלריות או מוזיאונים
אין את האמצעים לתחזק את המבנה הגדול .יש לפעול לכך שחלק המבנה או כולו
ישמר את הסיפור ההיסטורי והמורשת שלו בצורה "מוזיאלית" באמצעות שימוש
המניב הכנסות.

לידיעה

.3

מוצע לפתח מפת דרכים להתקדמות ושימור ולעבוד מול רמ"י ומינהל התכנון לייצר
את הכלים התכנוניים והקניינים וכן כלים מתחום השיווק ,המימון ועוד ..אשר
יאפשרו תיחזוק עבודות שימור לאורך שנים ,למשל ,על ידי הוספת שימושים
מסחריים ואחרים.

לידיעה

.4

לאחר פיתוח כלי היישום תבנה באופן יעיל יותר מערכת מענקי שימור של המדינה.

משרד מורשת

.5

הוצע – להתמקד תחילה במבנים הגדולים (כמו ,חדר אוכל קיבוצי) ,ולהציע כעשרה-
עשרים אירועי מבחן (פיילוטים) לשכפול.

.6

תתואם פגישה עם רשות מקרקעי ישראל ובה ידון נושא זה בלבד.

.7

בפגישה יוצג נייר עמדה המסביר את התהליך ואת החשיבות הרבה שיש למבנים הללו
והצורך לשמר אותם בין היתר באמצעות שימושים סחירים כמקור מימון לטובת
תחזוקה והפעלה ,המשרתים את המשך קיומו של המבנה.

.8

התוצר הסופי יהיה תכנית יישום המאושרת ע"י גורמי התכנון הרלוונטיים.

.9

תיק פרויקטים ישלח למרכז המועצות האזוריות הצעת מחיר מתוקנת עם פירוט
התוצרים הסופיים ואבני הדרך.
* מותנה בחתימה על חוזה העסקה
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