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   שימור מבני  ואתרי 
 תקציר

ארכיטקטוני מעיד על יחסה של  ויסטוריה, רבותי תר  עבעלי שימור מבני  ואתרי 
, החברה לעברה ולערכיה המוצהרי  ותוא  את העקרונות של פיתוח בר קיימא

אבד  . שמטרתו להבטיח שמירת משאבי  חומריי  ורוחניי  ג  לדורות הבאי 
לדל את מטע  הזיכרו  הקולקטיבי ולכ  מ  הראוי אתרי  ומבני  היסטוריי  מד

 .לעשות לשימור 
, משרד מבקר המדינה בדק את נושא שימור המבני  והאתרי  באמצעות שאלו 

בדיקה מורחבת יותר נעשתה בתשע .  רשויות מקומיות בישראל229 שנשלח ל
, שפרע , צפת, פתח תקווה, טבריה, חיפה, באר שבע, ירושלי (רשויות מקומיות 

בדיקות השלמה ). מא והמועצה האזוריות הגליל התחתו כהמועצה המקומית כפר 
התרבות והספורט , משרד החינו ,  משרד הפני  נעשו במספר משרדי ממשלה 

במינהל ; המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבינוי והשיכו , ) משרד החינו  להל  (
 מבני  ואתרי התיישבות לרבות המועצה לשימור, מקרקעי ישראל ובגופי  ציבוריי 

 ).  המועצה לשימור להל  (
 1972ו משנת " לאשרר את אמנת אונסק1999ממשלת ישראל החליטה באוגוסט 

הוועדה ).  האמנה להל  (להגנה על מורשת התרבות ומורשת הטבע של העול  
מגופי  ומרשויות ציבוריות , שבה חברי  נציגי  ממשרדי ממשלה, הישראלית

וועדה הישראלית קידמה את השימור ה. אחראית ליישומה, יי וממוסדות אקדמ
 . אול  פעילותה איננה נובעת ממדיניות שימור ממלכתית, בישראל

 ל עופקדי  משראורשויות שלטוניות  משלה משרדי מעורבי  מימור שתהליכיב
   פני  השרד מ:שימור התחו  לנוגעות הוראות הבה  שאמנות ווקי  חיצועב
, וק העתיקות חתוק'מ   חינו  השרדמ; 1965 ה"תשכה, הבניה ונו תכ הוק ח'קתומ

, משרד החינו  אחראי ג ; 1989 ט"התשמ, וחוק רשות העתיקות, 1978 ח"התשל
 משרדה; ו"ונסק אמנות אישו יל, ו"בהתא  לתקנו  הוועד הישראלי לאונסק

ואתרי אתרי  לאומיי  , שמורות טבע, חוק גני  לאומיי  תוק'מ   סביבה האיכותל
 מתוק' חוק שיפו+ בתי   משרד הבינוי והשיכו  ; 1998 ח"התשנ, הנצחה

פקודת ,  מתוק' פקודת העיריות הרשויות המקומיות ; 1980  "התש, ואחזקת 
וצו המועצות , 1950 א"התשי, )א(צו המועצות המקומיות , המועצות המקומיות

מיות מוסמכות לחוקק הרשויות המקו. 1958 ח"התשי, )מועצות אזוריות(המקומיות 
מינהל מקרקעי ; חוקי עזר ולהתקי  תקנות בדבר שמירת המראה של חזיתות הבתי 

 .1960  "התש, נהל מקרקעי ישראלי מתוק' חוק מ )  המינהל להל  (ישראל 
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 ;ר  קיימת לישראלקו, שימור למועצההובה  , גורמי  נוספי  מעורבי  בשימור
 תכנני מ, גורמי  פרטיי  ובה  יזמי ; ציותראו חוזיותמ, קומיות מכנו  תעדותו

 .רכזית בתחו  מדיניות מואי  ,שלו מטרות משימור במי שעוסק כלל. מבצעי  וגופי 
ריבוי החוקי  והגופי  המעורבי  בשימור מבני  ואתרי  מקשה על , מהצד האחד

למרות , ומ  הצד האחר, הגורמי  השוני  את התיאו  בעניי  ואת ביצוע השימור
 . וי החוקי  ה  אינ  כוללי  את כל התחומי  שהשימור נוגע לה ריב

ביזור הסמכויות בעניי  זה וריבוי הגופי  העוסקי  בשימור והעובדה שטר  נקבע 
תרבותי והטבעי  שיאפשר לישראל להציג את המגוו  הרב, אינדקס ממלכתי לאתרי 

, והמקומיובהתא  לצורכי השימור הממלכתי , מחד גיסא, שלה על פי האמנה
 .ַמקשי  על נקיטת פעולות שימור בישראל, מאיד  גיסא

 ישו  יועל מורשת לזיקה העל הטמעת ,חינו  היפוח טל עמופקד חינו  השרדמ
 מועצה הפעילות לת' שוהואו, הטבע ותרבות המירת שתחו ו ב"ונסק אמנתא
לי תכניות ונוה, דיניות מוגדרת מי אנמצא כי למשרד . ורשות העתיקות שימורל

 . חשיבות של שימור מבני  ואתרי  הלהטמעת פעולה באשר
מסדירה , )חוק ה  הל ל (1965 ה"תשכה, הבניה ותכנו  הוקחהתוספת הרביעית ל

, יתר הי ב, אותה ישמו יעטות משויות רקר א  ,את נושא שימור המבני  והאתרי 
טיביי  ובהיעדר כלי  אפק מורשיה בנושא הוראותיו בכ  שהחוק אינו מרחיב שלב

  .להגנה על מבני  ואתרי  הראויי  לשימור
ניכר במיוחד כאשר בוחני  אותו בהשוואה לחוקי מדינות  חוק היישו  בקושיה

, דרכי מימו  השימור לרבות ניוד זכויות: שיש בה  הוראות בענייני  אלה ,אחרות
; הלוואות ומת  תמריצי  כספיי  לבעלי הנכסי  בגי  תחזוקה ושימור של הנכסי 

 . אמצעי אכיפה ועונשי  למי שפוגעי  במבני  או בשימור 
 ידי בשאיר מוא ה  א,הנחיות וכלי  מסוימי  מקומיות הרשויות הידי בות  נחוקה
 סגת לה  למאפשר החב רתח פלבנייה ותכנו  למקומית הוועדה הבידי ושימור העדתו
קובעות מה הרשויות המקומיות ה  ש. בעו קצמ  עה  שורמשי ההנחיות מת עכלב

וההוצאות מוטלות לעתי  על הרשויות המקומיות ועל הוועדות , לשמר בתחומ 
 . המקומיות

כנית מתאר ארצית היא תכנית סטטוטורית הכוללת נושאי  בעלי חשיבות לאומית ת
בשנות השישי  של המאה העשרי  הוכנה . שמציגה את המדיניות באות  נושאי 

 אתרי  ומבני  206 שכללה  י התיישבות  תכנית לאתר  9תכנית מתאר ארצית 
 לבי  קו  המדינה המשקפי  את הפעילות 19 מהתקופה שבי  ראשית המאה ה

. התכנית הטילה מגבלות על בנייה באתרי  ועל שימוש בה . הציונית באר+ ישראל
, אול  היא לא אושרה, התכנית נדונה בוועדות התכנו  והגיעה לשלבי  סופיי 

דבר שפגע , וטלה כל מגבלה על הבנייה ועל השימוש במבני  אלהוכתוצאה מכ  לא ה
 .באפשרות לשמר 

שהיא תכנית לאתרי , 21 אישרה הממשלה את תכנית מתאר ארצית 1982בשנת 
 אתרי  שחשיבות  הלאומית הוכרה וה  מיועדי  119מלחמת העצמאות הכוללת 

א' לא אחד , 2005ני יו, מצא כי ממועד אישור התכנית ועד סיו  הביקורתנ. לשימור
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הכרזה על האתרי  והיעדר  אי. מהאתרי  הללו הוכרז על ידי שר הפני  אתר לאומי
לא אפשרו להקנות לה  את מעמד  , י הטבעתרבמיוחד לא, תכניות מפורטות

 .להג  עליה  ולשמר אות , המיוחד
וק ח אתרי  כאתרי  לאומיי  מתוק' 18 הכריזו שרי הפני  על 2000 1979בשני  

, שמורות טבע, וחוק גני  לאומיי , 1963 ג"התשכ, גני  לאומיי  ושמורות טבע
1998 ח"התשנ, אתרי  לאומיי  ואתרי הנצחה

1
במגמה למנוע פגיעה בה  ולאפשר , 

 . האתרי  הוכרזו בלא שנקבעו לכ  אמות מידה ברורות. את שימור 
, ומיי שהוא המשרד האחראי ליישו  חוק גני  לא, המשרד לאיכות הסביבה

בדק לראשונה , 1998 ח"התשנ, אתרי  לאומיי  ואתרי הנצחה, שמורות טבע
.  את מצב  הפיזי של האתרי  ואת האחריות להפעלת  ולתחזוקת 2005בפברואר 

ולא היה מידע על , הבדיקה העלתה כי אתרי  אלה חלק  טופלו בידי גופי  שוני 
 .13 אתרי  שומרו 18 מ. תחזוקת  ועל האחריות לכ 

 אתרי ההתיישבות 50 החליטה ממשלת ישראל לשק  2005  ו2001, 1998בשני  
מצא כי החלטות הממשלה לא יושמו נ). 1998במחירי (ח " מיליו  ש75 בעלות של כ

 מ  40%  הועברו לגופי  המופקדי  על השימור והשיקו  רק כ2005עד יוני  .במלוא 
 .התקציב המובטח

קרקעי מ להקי  ועדת שימור במינהל 1988 מועצת מקרקעי ישראל החליטה בשנת
שבה יהיו חברי  ג  נציגי המועצה לשימור ונציגי קר  )  המינהל להל  (ישראל 

על הוועדה הוטל לגבש את עמדת המינהל בנושא שימור מבני  . קיימת לישראל
הוועדה לא מילאה את . ואתרי התיישבות בכלל ולהמלי+ על דרכי פעולה בנושא

 . דו לההתפקידי  שיוע
בידי מינהל נכסי הדיור הממשלתי שבמשרד האוצר ובידי הרשויות המקומיות אי  

 .מידע לגבי מבני  המיועדי  לשימור שהמדינה מחזיקה
+ ה  שלושה "בניי  מנדלבאו  ומתח  מע, )בניי  הכנסת לשעבר(בית פרומי  

ינה מתחמי  המיועדי  לשימור בירושלי  אשר הוחזקו במש  שני  על ידי המד
 . בלא ששוקמו ובלא ששומרו א' על פי שהוכרו כמיועדי  לשימור

נכס שנעשה בידי אד  , בי  היתר, עתיקה היא, 1978 ח"התשל, לפי חוק העתיקות
 לספירה 1700ונכס שנעשה בידי אד  החל בשנת ,  לספירה הכללית1700לפני שנת 

ות דומה הייתה סמכ. והוא בעל ער  היסטורי והשר הכריז שהוא עתיקה, הכללית
רשות העתיקות מטפלת בעיקר באתרי  . לשר על פי פקודת העתיקות שקדמה לחוק

מבלי , אול  ג  באתרי  מסוימי  מתקופות מאוחרות יותר, 1700מלפני שנת 
חלוקת . 1978 ח"התשל, לפי משמעות  בחוק העתיקות, שהכריזה עליה  כעתיקות

שימור ובי  לבי  המועצה , יקותהסמכויות בעניי  שימור אתרי  בי  רשות העת
 .1888 1700במיוחד לגבי אתרי  מהתקופה , הרשויות המקומיות אינה ברורה

__________________ 

שנכנס , 1992 ב"התשנ, אתרי  לאומיי  ואתרי הנצחה, שמורות טבע, קד  לו חוק גני  לאומיי  1
 .1992שנת בלתוק  
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אחת הדרכי  לשמירה על חזות  החיצונית של מבני  ובי  היתר של מבני  
וק שיפו+ בתי  ח. המיועדי  לשימור היא שיפו+ ותחזוקה נאותה של חזיתותיה 

רשויות המקומיות לשמר מבני  ולמנוע את אפשר ל מ,1980  "התש, ואחזקת 
נמצא כי משרד הבינוי והשיכו  והרשויות . הידרדרות  הפיזית באמצעות שיפו+

 .המקומיות לא עשו שימוש בחוק
משו בכלי  העומדי  לרשות  וחוקקו בשני  ת הרשויות המקומיות הש255  מ49רק 

 .י  ושמירה עליה  חוקי עזר המאפשרי  אכיפת שיפו+ של חזיתות בת2000 1958
 רשויות הכל באלכי  ולהעבעניי  יישו  התוספת הרביעית לחוק  הממצאי מ
 חלק מהוועדות שהוקמו לא היו; כנדרש בחוק, ימור שעדות ווקמו המקומיותה
 עדות וקמת הל עיקח פא לפני  השרדמ. עילות והרכב  לא תא  את הוראות החוקפ
 .מעודכ  א  הוקמו ידע מוידי בולא היה, מקומיות הרשויות בשימורה

ר הוועדה המקומית " איוש תפקיד יו כי יש צור  בשינוי הרכב ועדת שימור , נמצא
מאחר , ותו אד  טומ  בחובו בעייתיותאר ועדת השימור ב"לתכנו  ולבנייה ויו

ר ועדה מקומית נוגדי  לעתי  את אלה של "שהשיקולי  העומדי  לנגד עיניו של יו
ר הוועדה המקומית הוא מתמקד במכלול השיקולי  "כובעו כיוב: ר ועדת שימור"יו

ר ועדת השימור "ואילו בכובעו כיו,  העיר ולפיתוחה בהווה ובעתידו הקשורי  לתכנ
על . הוא מחויב לשימור מורשת העבר ולשמירה על האינטרס הציבורי בהקשר זה

 . בעיה זו הצביע ג  מהנדס עיריית ירושלי 
 מה  18 ורק ב, ת הוכנה רשימת אתרי  מיועדי  לשימור רשויות מקומיו58 רק ב

 רשויות 50 נמצא כי רק ב, כמו כ . כללה הרשימה את כל הפירוט הנדרש בחוק
 . מקומיות נקבעו אמות מידה להכנת הרשימה

לא נית  להג  על מבני  ואתרי  ולשמר  ללא רשימות אתרי  מאושרות המעוגנות 
ויות מקומיות ועדת השימור אישרה את רשימת  רש35 רק ב. בתכניות סטטוטוריות

 . רשויות אישרה הוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה את הרשימה10 ורק ב, האתרי 
 השימור ואת תרק ברשויות מקומיות אחדות הוכ  נוהל המסדיר את עבודת ועד

 .עבודת היחידות השונות שלה  נגיעה לכ 
 על הצבת שלטי  1986ינואר בד החליטה עו ועדת השרי  לענייני סמלי  וטקסי 

היסטורית והטילה על המועצה לשימור לעשות  באתרי  בעלי משמעות חינוכית
ל פי נתוני המועצה לשימור משנת ע. סקר ולקבוע מה  האתרי  הראויי  לשילוט

 מבני  ואתרי  המיועדי  לשימור 10,000  מכ1,000 הותקנו שלטי  בכ, 2005
 . י האר+בברח

שימור  ל שכלכלי הפוטנציאל הנבחנו מקומיות הלק מהרשויותחברק  י כמצאנ
המבני  והאתרי  וההשפעות התכנוניות הישירות והעקיפות שלו על המערכת 

 . העירונית
ברוב הרשויות המקומיות לא נעשו אומדני  ובדיקות לגבי עלויות השיפו+ של מבני  

 .המיועדי  לשימור ולא הוכנו תכניות לשיפו+ המבני  הללו
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בחקיקה נקבעו כמה מקורות כספיי  למימו  ולתמרו+ של פעולות לשימור מבני  
מת  זכויות בנייה נוספות , שינוי השימוש המותר במבנה, היטל השבחה: ואתרי 

נמצא כי רק רשויות מעטות . וניוד זכויות בהתא  למגבלות ולתנאי  הספציפיי 
  המשאבי  הדרושי  למימו  ורוב  ציינו כי אי  לה, פועלות למימוש מקורות אלה

 . שימור המבני  והאתרי 
לאומית הראויי    אתרי  בעלי חשיבות לאומית ובי 3,000 בירושלי  יש יותר מ

 ). מלבד האתרי  בעיר העתיקה(לשימור 
א  בהיעדר , עיריית ירושלי  הגבירה בראשית שנות האלפיי  את פעילותה בנושא

  עיר מרבית האתרי  המיועדי  לשימור כרטסת מאושרת ומעוגנת בתכניות בניי
 מכינה העירייה תכנית מתאר 2004מאפריל . בעיר נותרו ללא הגנה סטטוטורית

אול  עד כה לא עצרו הליכי התכנו  את הריסת המבני  , ת רחביהחדשה לשכונ
  .הנעשית בהיתר, בשכונה

 כמה ,יות באישור ועדות התכנו  העירונ,היטלבבבשני  האחרונות נהרסו ברחביה ו
 .9 ארלוזרוב ' והבית ברחבית פונר, בית בס   בכרטסת השימור  הרשומי מבני  

נוס' על כ  המליצה ועדת השימור העירונית להרוס שני מבני  הרשומי  בכרטסת 
ההחלטות על . 14אב  עזרא '  ומבנה ברח19 17אב  שפרוט '  מבנה ברח השימור 

,  העיר ולהמלצת צוות היועצי  לשימורהריסת המבני  ניתנו בניגוד לדעת מהנדס
 .ולא נומקו ולא פורטו בה  השיקולי  לקבלת 

כמו המושבה הגרמנית והמושבה , בשכונות שיש לה  תכניות הכוללות הנחיות שימור
נעשות לעתי  פעולות כמו מת  אישור לתוספות בנייה הפוגעות באופי , היוונית

 .ה נעשות בשל זכויות בנייה מוקנותפעולות אל.  במרק  השכונההמבני  ופוגמות
מרבית  ;  ראויי  לשימור300  אתרי  מוכרזי  לשימור ועוד כ110 בבאר שבע כ

 קידמה עיריית באר שבע הליכי 2005 2004בשני  . נמצאי  בשטח העיר העתיקה
אול  הזנחה . תכנו  סטטוטורי לכמה אתרי  בעיר כגו  פארק המדע ואתר קצי  העיר

  י  גרמה לנזקי  שעלות תיקונ  גבוהה באתרי  הלאומיי  ממושכת של אתר
 . וזירזה הריסת אתרי  אחרי  תחנת הרכבת הטורקית ובית אשל 

עיריית באר שבע מקדמת בשני  האחרונות כמה תכניות סטטוטוריות נקודתיות 
יש חשיבות לתפיסת , ע  זאת לפי תכנית האב לעיר העתיקה, בשטח העיר העתיקה

. ולפיכ  לש  פיתוחו ולשימורו דרוש ג  תכנו  מרכזי וכולל שלו, דהשטח כאתר אח
תכניות , בשיתו' עיריית באר שבע,  החל משרד הבינוי והשיכו  לקד 2002בשנת 

נמצא שהעירייה .  משטחה40%פיתוח ושימור לשני מתחמי  בעיר העתיקה ששטח  
  .העיר העתיקה הנותרי  של 60% לא קידמה תכנו  מרכזי וכולל לשימור אתרי  ב

בעיר בוצעו עבודות לשימור בפרויקטי  . בחיפה נשמרו מבני  היסטוריי  רבי 
כגו  , אול  יש מבני  מיועדי  לשימור אשר לא טופלו ומצב  הפיזי הידרדר, שוני 

בכמה מבני  המיועדי  לשימור בוצעו . אדה'בית אמיל תומא ובית הנג, בית רוזנפלד
 .וכתוצאה מכ  נגר  נזק למרק  הבנייני  ולייחוד , השינויי  ונבנו תוספות בניי

 יש בעיר , על פי הערכה של ועדת השימור והוועדה המקומית בעיריית פתח תקווה
ממצאי הביקורת מצביעי  על אזלת יד קשה של .  אתרי  הראויי  לשימור60 כ
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יותר מעשרה , לעומת זאת.  האתרי  שומרו60 רק שניי  מ. העירייה בשימור 
רי  נשרפו או נהרסו עד כדי כ  שבחלק מה  היה צור  להכריז על המבנה כמבנה את

 מבני  נמצאי  במצב של הזנחה מחמירה 15 יותר מ. מסוכ  או להרוס אותו לחלוטי 
 . והולכת

העירייה לא טיפלה בה  א' על פי .  מבני  ואתרי  המיועדי  לשימור86 בטבריה כ
חלק מ  המבני  .  תכנית אב לשימור לעיר להכנת1988שהייתה שותפה עוד בשנת 

בית "בית אלישבע וב למשל במלו  גינוסר, נהרסו או ננטשו ורבה בה  העזובה
 . בשכונת מימוניה" אלומות

בשחזור ובשימור של בית , בשיתו' המועצה לשימור, בכפר כמא החלה המועצה
תרי  הא. רקסית ובשימור גרעי  הכפר'שאמי כמרכז עולמי למורשת העדה הצ

 .האחרי  נשארו נטושי  והרוסי 
המועצה ביצעה .  אתרי  המיועדי  לשימור110 במועצה האזורית הגליל התחתו  כ

. עבודות שימור בתוואי הרחוב הראשי באילניה א  לא שימרה את כל המתח 
אחד מה  הוא מבנה בית הספר , במושבה מצפה ארבעה אתרי  המיועדי  לשימור

 .רז מבנה מסוכ היש  שנמצא נטוש והוכ
, חלק  הרוסי . בתי מגורי  ובתי כנסת:  אתרי  ומבני  היסטוריי 350 בצפת כ

ולחלק  , העירייה לא טיפלה במבני  ובאתרי  ולא שימרה אות . מוזנחי  ונטושי 
 . שמבניו נטושי  ומתפוררי , כגו  מתח  בית בוסל, נגר  נזק בלתי הפי 

במצודה .  ביניה  הוא מצודת שפרע בעיר שפרע  אתרי  היסטוריי  שהבולט
קירותיה מטי  לנפול והיא , א  היא נותרה שוממת ומוזנחת, בוצעו שיפוצי  חלקיי 

  .מסוכנת לציבור
♦   

 מטרותיו ושימור מבני  ואתרי 
, רבותי תר  עה  ליש שאתרי  ובני  מל שיומ  קמש  ההבטחת לפעולה כוגדרמ" ימורש" .1
תח  משל  ימורשיש . 2לערכיה המוצהרי  ברה החל שחסה יל עעיד מאהו ו,ארכיטקטוני ויסטוריה

השחתה והריסה של , זה האחרו  מכוו  למנוע הזנחה. 3 מורשת הבינוישל ימורשאו מבנה ויש 

__________________ 

˙¯ÁÓÏ Â¯Ó˘ÏÂ ¯·Ú· ˙Ú‚Ï ,Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘‡ ÌÈ¯ תו ב, למע  עתידו של עברנו, נובנשטר ' ראו ח 2
 ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰-ÌÈÈÎÂ ÈÁ ÌÈË·È‰  ,משרד החינו  והתרבות, ה לשימור מבני  ואתרי התיישבותמועצה ,

 .11' עמ, 1991, החברה להגנת הטבע
חשוב לשמר . תרבותי או חברתי, קבוצת מבני  בעלי מכנה משות  ארכיטקטוני או היסטורי   מתח  3

 בשימור המתח  נותני . את אופי המתח  ולכ  לא נית  לשנות את הבנייני  שבו או להוסי  עליה 
ÂÓÈ¯ ˘בתו  , מונחי יסוד בשימור מורשת הבינוי, סולר' אדריכל ג, טרנר' אדריכל מ, שבייד' י' פרופ  .ש , נובנשטר ' ראו ח. הכלכליי  והפוליטיי  הנוגעי  אליו, את הדעת ג  לגורמי  החברתיי 

ÌÈÈËÙ˘ÓÂ ÌÈÈÎ¯Ú ÌÈË·È‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰ È¯˙‡Â ÌÈ ·Ó, עצה לשימור מבני  ואתרי התיישבותוהמ ,
 .1995 ה"התשנ, ירושלי ,  הטכניו  חיפה מרכז מחקר למורשת הארכיטקטורה , החברה להגנת הטבע
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 היה ש,4עול  בבות רדינותמ. הסתרתו ופגיעה בדמותו על ידי תוספות בנייה, האתר ושינוי דמותו
 ל שרס הנגד כגנה המבטיחי  היוחדי  מוקיי ח שפטיי  מלי כ צרוי, בר עכסי נשמר לעניי  ה ל
 . בנויה העבר הורשתמ
 כנוניותת, ינוכיותח, תיותד, אומיות לטרות מהיות לשויות עתיישבות האתרי ובני  משימורל
   עהזדהות וצרי, רכיה עה  מלמדמ, עבר ה  עחברה הל שיכרות האפשר מואה. תיירותיותו
 זורי  פשראל ימדינתב. 5יחיד הל שעצמי הדימוי הת אמעצבולו  ייכותש הגש רת אגבירמ, מקו ה
 ת אהקנות לית  נבאמצעות ו, אר  בהתיישבות הולדות תל עמלמדי  שני במ ותרי א, ישובי י
 ל שתרבותית המורשת הל עהג  ל  גאפשר מיסטורי הר  עעלי באתרי  ובני  מימורש. ורשתהמ
 .הדתי ותרבותי היחוד  ידגשת הו  תלישרא במתגוררות היעוטי  מוכלוסיותא
, א"כפי שנעשה בבית ביאליק ובבית רוקח בת, ש הדוגלי  בשימור ובשיקו  מלאי  של מבני י

ויש המצדדי  בתיעוד ובשחזור של אלמנטי  , י  ובמקומות נוספי  באר לבטחנת הרוח בירוש
 חשיבות ארכיטקטונית שנחשב בעל ,6ארכיטקטוניי  בודדי  כמו במתח  טליתא קומי בירושלי 

 . והיסטורית ממדרגה ראשונה
 יפו ש, יקו ת, חזוקה תל שקטיבית אעילות פ  גלא אעשייה מימנעות הק רא לורש דרשימוה
 כנוני תכלי   גהוא בני  מימורש. העתיד והווה ה,עבר הי  במקשר הומריח יזי פדב  נחיזוקו
החלטה על שימור מבנה ככלי  .7י המגור ויירותתה, סחרמה פיתוח למנו  ותחמי  משיקו ל

אלא באמות מידה גמישות , לשמירת המורשת הבנויה אינה מחייבת עמידה באמות מידה ברורות
וחשיבות המבנה איננה חייבת לבוא לידי ביטוי בייחוד האדריכלי ברמה , ומשתנות ממקו  למקו 

י להעניק לו מעמד של די בעצ  העובדה שהוא חלק מהמורשת הבנויה המקומית כד. לאומית הבי 
 סגנו  לו אתקופה לשייכי  המבני  הל כת אשמר לפשרי או אצוי רה זי א. מבנה מיועד לשימור

 .ועל כ  שימור  חלקי, לשה  כרכיטקטוניא
אבל הוא כרו  לעתי  ג  בנזקי  , תיירותיי  וכלכליי , חברתיי , לשימור יתרונות תרבותיי  .2

 איזו  הת אמצוא לשיעל כ  . המבני  ולבעלי מבני  סמוכי שריי  לבעלי הקרקע ופכלכליי  א
 .כלל הינטרס אבי  ופרט הל שקניי  הכויות זי  בנכו ה
בדק משרד מבקר המדינה את נושא שימור המבני   2005 יוני   2004חודשי  אוקטובר ב .3

בדיקה . 8 רשויות מקומיות בישראל229 הבדיקה כללה סקר באמצעות שאלו  שנשלח ל. והאתרי 
, ÌÈÏ˘Â¯È ,Ú·˘ ¯‡· ,‰ÙÈÁ ,‰È¯·Ë ,‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù  מורחבת יותר נעשתה בתשע רשויות מקומיות 

˙Ùˆ ,ÌÚ¯Ù˘ , ¯ÙÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰Î‡ÓÂ ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ . בדיקות השלמה
 משרד  להל  (משרד החינו  התרבות והספורט ,  משרד הפני  נעשו במספר משרדי ממשלה 

__________________ 

פינלנד , גרמניה, שוודיה, בלגיה, מקסיקו, יפ , הונגריה, קרואטיה, אנגליה, ארצות הברית: למשל 4
 .ובולגריה

, Á ˜ ÈÏÈËÈÒ ˙¯·- Î˙ ¯‡˙Ó ıÂÚÈÂ È ·¯Â‡ ÔÂ ÈÏÎÏÎ, ירו ' ח, חינקיס' ש, דניס' ק, פרנקל' ר א"ד 5
·È·‡ Ï˙· ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘ Ï˘ ˙ÂÈÏÎÏÎ Â¯˜‡Ó‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰ ¯Â˙È‡ ,69' עמ. 

הש  לקוח מ  הברית .  ושימש בעת הקמתו כבית חינו  לנערות1868 מוסד פרוטסטנטי שהוק  ב 6
ויחזק ביד הנערה ויאמר טליתא קומי אשר יאמר נערה אני אומר  "  ) 41מרקוס פרק ה פסוק (החדשה 
. 183' עמ, 1979, ד ב  צביי, Ú· ¯È¯‰ÙÂ˜˙‰ È‡ ,‰˙È˘‡¯· ‰˘„Á‰ ÌÈÏ˘Â¯È, אריה ב ' י". ל  קומי

שכלל שלושה אלמנטי  ארכיטקטוניי  אשר פורקו " מימדי תיעוד תלת"שימורו נעשה באמצעות 
 .  ונבנו זה על יד זה על בסיס מוגָ/-1980מקורי שנהרס בשנת  המהבניי 

 .1' ש  עמ, ירו ' ח, חינקיס' ש, ניסד' ק, פרנקל' ר א"ד 7
ע ושתיי  ה  מועצות מקומיות " מה  ביש24,  רשויות מקומיות255במועד הביקורת היו בישראל  8

 .תעשייתיות שעליה  לא חלי  החוקי  הנוגעי  לשימור
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 במינהל מקרקעי ישראל  משרד הבינוי והשיכו  והמשרד לאיכות הסביבה ,  האוצרמשרד, )החינו 
 ).  המועצה לשימור להל  (ובגופי  ציבוריי  לרבות המועצה לשימור מבני  ואתרי התיישבות 

 ליה  עתומה חישראל שלאומיות י  באמנות בעובנק שהכלי  וכללי  הסקרו נביקורת המסגרתב
 תרי א50 ב, אומיי  לאתרי  בשימור ליישו  אחראי  הגופי  העולות פבחנו נ.ישראלי הבדי ו
 נגרמו שזקי נ, ימור שוראות הבה  שכניות תבדקו נ  כמוכ. חדי  אבמתחמי  ובמבני  ותיישבותה
   . כ  למריצי  תמת  ושימור הימו מל רכי  דמו כוספי  נענייני  וימורש אימ

 שימור מבני  ואתרי  בישראל הלכה למעשה
 גדרתה, יתוח נ, תוני  ניסו  א  תיעוד וקרס ) א( : יקריי  עלבי  שלושה שולל כשימורה .1
 זמי  מורכיצלפי  כנו ת ) ב(  . ארכיטקטוני של המבנה או האתר הו אהיסטוריה, תרבותי הער ה
 גדרת ה;ימור שכנית תיתוח פ;מבנה הל שיזי הפהמצב ורשותו לעומדי  האמצעי ה, שימורה
  נעשה במבני  ואתרי  שהוקמו משנת רישימור מבני  ואת .יצוע השימורב ) ג(   .העבודה הלי ת

 .  ואיל 1700
 יצוע בל עופקדי  משראורשויות שלטוניות  משלה משרדי מעורבי  מימור שתהליכיב .2
 תכנו  הוק ח קתומ   פני  השרד מ:שימור התחו  לנוגעות הוראות הבה  שאמנות ווקי ח
וחוק רשות , 1978 ח"התשל, וק העתיקותח תוק מ   חינו  השרדמ; 1965 ה"תשכה, הבניהו

, ו"בהתא  לתקנו  הוועד הישראלי לאונסק, משרד החינו  אחראי ג ; 1989 ט"התשמ, העתיקות
, שמורות טבע, חוק גני  לאומיי  תוק מ   סביבה האיכות למשרדה; ו"ונסק אמנות אישו יל

 מתוק  חוק שיפו  בתי   משרד הבינוי והשיכו  ; 1998 ח"התשנ, אתרי  לאומיי  ואתרי הנצחה
פקודת המועצות , מתוק  פקודת העיריות  הרשויות המקומיות ; 1980  "התש, ואחזקת 
מועצות (וצו המועצות המקומיות , 1950 א"התשי, )א(צו המועצות המקומיות , המקומיות
 עזר ולהתקי  תקנות בדבר הרשויות המקומיות מוסמכות לחוקק חוקי. 1958 ח"התשי, )אזוריות

נהל י מתוק  חוק מ )  המינהל להל  (מינהל מקרקעי ישראל ; שמירת המראה של חזיתות הבתי 
 .1960  "התש, מקרקעי ישראל

 כנו  תעדות ו;ר  קיימת לישראלקו, שימור למועצההובה  , גורמי  נוספי  מעורבי  בשימור
מי  כלל. מבצעי  וגופי  תכנני מ,   יזמי גורמי  פרטיי  ובה; רציותאו חוזיותמ, קומיותמ

 .רכזית בתחו  מדיניות מאי  ,שלו מטרות משימור בשעוסק
ריבוי החוקי  והגופי  המעורבי  בשימור מבני  ואתרי  מקשה על הגורמי  , מהצד האחד

ה  אינ  כוללי  , למרות ריבוי החוקי , ומ  הצד האחר, השוני  את התיאו  בעניי  ואת ביצועו
 ). ראו בהמש (ל התחומי  שהשימור נוגע לה  את כ

במושבה הגרמנית : לדוגמה, מהל  השני  נעשו פעולות שימור ושחזור לא מעטותב .3
; בימי  משה ובנחלת שבעה בירושלי ; בנווה צדק ובמתח  לב תל אביב בתל אביב; בחיפה

 136מו כ  הוקמו כ. בגדרה ובמזכרת בתיה, בראשו  לציו , בזיכרו  יעקב, בכינרת, במטולה
 .מוזאוני  ואתרי ביקור בכל רחבי האר 

המועצה .  המועצה לשימור1984בעקבות המלצת ועדת החינו  של הכנסת הוקמה בשנת  .4
והיא מחלקה , רי מקצועי שאי  לו מעמד וביטוי בחוקי  התומכי  בשימורולשימור היא גו  ציב
מטרותיה ה  מניעת .   ואקדמיי  חברי  בהממלכתיי,  ארגוני  ציבוריי 35. בחברה להגנת הטבע
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ייזו  שימור מבני  ברחבי האר  והקניית ערכי  חינוכיי  המדגישי  את , הרס מבני  היסטוריי 
תפקידה לאתר את המבני  הראויי  לשימור ולסייע . חשיבות שימור המורשת הבנויה באר 

ועדת , עלי  רכז מטע  המועצהבכל אזור פו. ויות המקומיות ולוועדות השימור בה רשולייע  ל
המועצה לשימור רשאית לייזו  תכניות לשימור אתרי  בכל רחבי . מומחי  ציבורית ומתנדבי 

 לתוספת 3 מתוק  סמכותו לפי סעי  1992האר  בהתא  לצו שהוציא שר הפני  בפברואר 
   .הרביעית לחוק

  לאומיות י  בימור שמנות אישו י
הגנה ולשימור של אתרי מורשת תרבות ומורשת טבע בכל רחבי ל, פועל לזיהוי 9ו"אונסק .1

בנובמבר , ו"למטרה זו אימצה הוועידה הכללית של אונסק. העול  הנחשבי  לבעלי ער  מיוחד
שנכנסה לתוק  , את האמנה להגנה על מורשת התרבות ועל מורשת הטבע של העול , 1972

 בה לזהות את האתרי  הפוטנציאליי  אמנה קובעת את חובת המדינות החברותה. 1975בדצמבר 
 לאשרר את 1999ממשלת ישראל החליטה באוגוסט . ואת תפקידיה  להג  עליה  ולשמר אות 

היינו מצהירה , מאחר שהאמנה היא דקלרטיבית. 2000והיא חלה על ישראל החל מינואר , האמנה
 השימור המקובלות אמנות. אשרורה בממשלה הופ  אותה לחלק מ  הדי  המקומי, על מנהג קיי 

 . 10בעול  מהוות את הבסיס שלפיו כל מדינה יוצקת את דפוסי חוקי השימור
ושר החו   שר החינו , 1952שאושר בשנת  11ו"בהתא  לתקנו  הוועד הישראלי לאונסק .2

 לחוק 99כמו כ  ג  על פי סעי  . והאחריות המיניסטריאלית חלה על שר החינו , אחראיי  לוועד
חלה על מגיש התכנית חובת התייעצות ע  שר החינו  בנוגע לכל , 1965 ה"תשכה, ההבני ותכנו ה

הוראה בתכנית מתאר מחוזית או מקומית בדבר שמירה על בנייני  או אתרי  בעלי חשיבות 
 . היסטורית או ארכאולוגית
ו אחראי ליישו  האמנה באמצעות הוועדה הישראלית למורשת העולמית "הוועד הישראלי לאונסק

של משרד , ת חברי  נציגי  של משרד החינו יוועדה הישראלב).  הוועדה הישראלית להל  (
נציגי  של מינהל ; של המשרד לאיכות הסביבה ושל משרד התיירות, של משרד החו , הפני 

ביניה  המועצה (של גופי  ציבוריי  לא ממשלתיי  , של גופי  מייעצי , מקרקעי ישראל
רשות העתיקות (ל רשויות  ש,)אדריכלי  ומתכנני  סביבתיי (עיי  של גופי  מקצו, )לשימור

. ושל מוסדות אקדמיי , של מרכז השלטו  המקומי, של קר  קיימת לישראל, )ורשות הטבע והגני 
ה  באמצעות החוק ה  , כנו התהוועדה הישראלית פועלת להטמעת עקרונות האמנה במערכת 

  .באמצעות גיוס תמיכה ציבורית ומקצועית
__________________ 

9 Scientific and Cultural Organization ,United Nations Educational ) התרבות המדע ו, ארגו  החינו
 ).2005נכו  למרס ,  מדינות180חברות בו ;  "האו של

˘ÌÈÈÎ¯Ú ÌÈË·È‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰ È¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ  בתו , " שימור אתרי  היסטוריי תאמנ", הכה ' א 10

ÌÈÈËÙ˘ÓÂ ,מרכז מחקר למורשת , החברה להגנת הטבע, המועצה לשימור מבני  ואתרי התיישבות
 .1995 ה"התשנ, י ירושל,  הטכניו  חיפה הארכיטקטורה 

, חברי הוועד ה  נציגי  של משרדי ממשלה.  על ידי שר החינו  ושר החו19492הוועד הוק  בשנת  11
הוועד פרס  במש  השני  . ו"של גופי  ציבוריי  ושל אנשי מקצוע בתחומי  שבה  עוסק אונסק

 .  האמנהותפעוליות וכלליות לייש, הנחיות אופרטיביות
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‰ÔÈ·‰ ‰ Ó‡‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ Û˜Â˙Ó ¯ÂÓÈ˘‰ ÌÂ„È˜Ï ˙ÏÚÂÙ ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰„ÚÂÂ-˙ÈÓÂ‡Ï ,
 Â¯È„‚‰Â ÂÚ·˜ ¯ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈ¯˘‰ Â‡ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ‡Ï· ˙È˘Ú  ‰˙ÂÏÈÚÙ ÌÏÂ‡

Â‚‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒÂ ˙Â·ÂÁ‰ Â¯„‚Â‰Â ÂÚ·˜ ˘ ÈÏ·Â ÍÎÏ ˙Â Â¯˜ÚÙ ÌÈ
ÏÈÚÏ Â ÈÂˆ˘ . 

ÓÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ ,‰ Ó‡‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ
‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ ‰Á È˘. 

משמעות "האמנה קובעת כי על כל מדינה שאשררה אותה להכי  רשימת אתרי  בעלי  .3
ולהטמיע אמצעי  לשימור המורשת התרבותית והטבעית של , "אוניברסאלית יוצאת מהכלל

 . להציג  ולהבטיח את קיו  מאפייניה  המשמעותיי ,להג  עליה , האתרי  המצויי  בתחומה
וועדה הישראלית הכינה רשימה ראשונית של אתרי  הראויי  להיכלל ברשימת המורשת ה

 היא הגישה לוועדת המורשת 2000בדצמבר . העולמית בהתא  לאמות המידה שנקבעו באמנה
: חמישה מה  הוכרו. ית אתרי  המועמדי  להכרזה כאתרי מורשת עולמ23ו "העולמית של אונסק

  העיר הלבנה (הוכרה תל אביב  2003י ביול, )העיר העתיקה( הוכרו מצדה ועכו 2001בדצמבר 
 חצור   הוכרו דר  הבשמי  בנגב ושלושה תלי  מקראיי  2005וביולי , )12בתי הבאוהאוס

 אתר קיבלה מעמד) העיר העתיקה של ירושלי  והחומות(ירושלי  . מגידו ובאר שבע, )בגליל(
 . 1981מורשת עולמית כבר בשנת 

כי נציג מינהל התכנו  במשרד , 2005שרד הפני  ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט מ
ו ולקח חלק פעיל בגיבוש הרשימה "הפני  הוא חבר פעיל בוועדות של הוועד הישראלי לאונסק

 . וביישו  ההכרזות על האתרי 
ו באתר " צוי  כי ההכרה של אונסק2005 המדינה מאוגוסט תשובת רשות העתיקות למשרד מבקרב

. אבל אי  מטפלי  באתרי  שהוכרו טיפול מתאי , כאתר מורשת עולמית מעניקה כבוד והכרה
ללא טיפול מטע  המדינה יהיה קשה בעתיד . חלק מהאתרי  מצב  קשה וה  אתרי  בסיכו 

 .לשמור עליה 
 דוח שכלל את פירוט הפעולות הנעשות ליישו   הכינה הוועדה הישראלית2004אוגוסט ב .4

היא קבעה שהבעיה בתחו  זה היא ביזור סמכויות השימור והיעדר . אמנת המורשת העולמית
הוועדה החליטה לבחו  את האפשרות להקי  רשות ממלכתית למורשת . לאומית מדיניות ארצית
חבריה התרשמו כי יש לפתח , שתסייע לפעילות כל הגופי  העוסקי  בשימור באר , תרבות וטבע
 . תרבותי והטבעי שלה כתי לאתרי  שיאפשר לישראל להציג את המגוו  הרבלאינדקס ממ

  È ÂÈ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ2005ÁÂ„· ÂË¯ÂÙ˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ˘ÓÓ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÂË˜   ‡Ï  . 
Ó„¯˘‰ ÍÂ ÈÁ „˜ÙÂÓÚ ÏË ÁÂÙÈ‰ ÍÂ ÈÁ ,ÏÚ ˙ÚÓË‰‰ ‰˜ÈÊÏ ˙˘¯ÂÓÂ ÏÚÈ ÌÂ˘È‡ ˙ Ó 
‡˜Ò Â"· ÂÂÁ˙Ì˘ ˙¯ÈÓ‰ ˙Â·¯˙Â Ú·Ë‰,Â ‡Â‰Â˘ Û˙Ï ˙ÂÏÈÚÙ‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÂÓÈ˘,‡ ÌÏÂ 

 ÈÎ ‡ˆÓ ‡ÔÈÏ ÂÓ ˙ÂÈ È„ ,˙˙ÂÈ Î Â ÈÏ‰ÂÙ ‰ÏÂÚ· ÌÂÁ˙‰ ¯ÂÓÈ˘ . 
__________________ 

קווי  גיאומטריי  פשוטי  ונקיי  , שמאפייניה  ה  עיצוב פונקציונלי, ריכלותאסכולה וסגנו  באד  12
הסגנו  פותח בבית ספר לארכיטקטורה ולעיצוב שייסד וולטר ; ושאיפה לביטוי באמצעי  מינימליי 

בשנות השלושי  והארבעי  של המאה העשרי  נבנו רבי  מבתיה של תל . 1919 גרופיוס בגרמניה ב
 .והאוסאביב בסגנו  הבא
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ובגי  ,  כי דוח הוועדה הוא דוח ביניי 2005משרד החינו  מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 
שראלית החלה בפיתוח אינדקס המשרד ציי  כי הוועדה הי. מחסור במשאבי  הוא מבוצע חלקית

טיפול  הראוי לרכז את, לדעת משרד החינו . לאומי בשיתו  פעולה ע  כל גורמי השימור באר 
 . שתעסוק בחינו  ובהטמעה באופ  כולל, "רשות מורשת ישראל", בנושא ברשות מרכזית

Ó„¯˘Ó ¯˜·‰ ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÏ „¯˘Ó‰ ÍÂ ÈÁÎ ÈÓ Ô‰ ÈÂ‡¯˘ ÏÚÙÈ ˘Â·È‚Ï  ˙ÂÈ È„Ó
˙ÎÏÓÓÂ ˙ÈÚ¯ÂÓÈ˘ ˙Â Â¯˜ ÌÈ¯˙‡ÏÂ ÌÈ ·ÓÏ‰ ÌÈ„ÚÂÈÓÏ ¯ÂÓÈ˘· Ï‡¯˘È  ÈÙÏÒÈ¯„ 

Ú·˜È˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú.   
  שימור במסגרת חוק התכנו  והבנייה

 פי ל:)חוק ה  הל ל (1965 ה"תשכה, הבניה ותכנו  הוק חוא השימור בעוסק ההעיקרי חוקה .1
 ניי  בל כל עמירהש,   היתרבי היות לכולותישל תכנית מתאר מקומית  טרותיהמ,  לחוק61 עי ס
 י כקובע חוקל) 5(69 עי ס. ב"כיו ורכיאולוגיתא, יסטוריתה, דריכלית אשיבות חה  ליש שדברו
 ניי  עכל לוראות הפורטת מתכנית בקבוע לותרמ, תאר מתכנית בתאימות מוראות הי  אוד עלכ"
 ענייני  בוראות ההב קבוע לותר מכ ו, 63 עי  ספי לקומית מתאר מתכנית לושא נהיות ליכולש
, תיתד, אומית לשיבות חה  ליש שחרי  אדברי  ובני מ, קומות מל עמירהש ) 5 ( : ...להא
 ".סתיטית או אדעיתמ, רכיאולוגיתא, יסטוריתה

 תוספת הוראות החולו יתרי  אשימור לכנית תל עכיא 76 עי סב  תוק  החוק ונקבע1991בשנת 
עד אז לא הייתה בחוק התייחסות מיוחדת וממוקדת  .וחוקקה התוספת האמורה, חוק לרביעיתה

ולמעט פרק שעסק , למעט מספר סעיפי  בחוק התכנו  והבנייה שעסקו בשימור, למבני  ואתרי 
 196313 ג"התשכ, לחוק הגני  לאומיי  ושמורות טבע 1974שהוס  בשנת " אומיי  לתרי א"ב
, אתרי  לאומיי  ואתרי הנצחה, שמורות טבע, חוק שתוק  מאוחר יותר לחוק גני  לאומיי (

 ).1998 ח"התשנ
 מבני  הימור את שסדירהמהיא  .ואצי  מיתוח פהליכי תל שתקופה בוקקה חרביעית התוספתה
בצור   יתחשב המתכנ  שדיכ, ישראל בפיזי הפיתוח בעוסק ה,הבנייה ותכנו  הבחוק האתרי ו

 .לשמר את מורשת העבר
בייזו  השימור של מבני   מיות מעמד ותפקיד נכבדי תוספת הרביעית העניקה לרשויות המקוה

 ת אליה  עהטילההיא . ואתרי  היסטוריי  וביישומו וכלי  תחיקתיי  בסיסיי  להתמודד עמו
 מוה כתרי  אשימור לכנית ת,תוספתהלפי . חוק היישו  לעיקרית האחריות האת וסמכויותה
 עמדה מבחוק הוגדרו ;תרי  אשימורל עדה והקי  לקומית משות רל כלעו ,קומית מתאר מתכניתכ
 תוספת הוסקת עודע. שימור לבני  משימת רהכי  לוועדה הל עי כקבע נ,יתר הי ב. תפקידיהו
 התאמתב; שימור לכנית תהפקדתב; תכנית הכנת התקופת בשימורלהמיועד  תר אמעמד ברביעיתה
 וצאותה, שבחהל היטה, יצויי פ (תרי  אימור שתכנית ימו מב; שימור התכנית לנכס בפעילותה
 .רר עבהגשתו) מס בהקלות ופקעותה, לשיפוצו ואתר התחזוקת לעבודות בכרוכותה

__________________ 

ההיבט , )1991 א"תשנ, תכנית לשימור אתרי ) (31' תיקו  מס(חוק התכנו  והבנייה ", סולודר' ע 13
המועצה לשימור  ,‰Â·˘ÈÈ˙‰ È¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ ,ÌÈÈËÙ˘ÓÂ ÌÈÈÎ¯Ú ÌÈË·È˙˘בתו   ,"הפורמלי

  מרכז מחקר למורשת הארכיטקטורה , החברה להגנת הטבע, ירושלי , מבני  ואתרי התיישבות
 .1995 ה"התשנ, הטכניו  חיפה
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, 1991 מ  השני ל "נכ מחוזריב). משרד ה  הל ל (פני  השרד מוא החוק היצוע בל עמופקד שימ
 רטמפ הבודה עוהלל נ"מנכ החוזרי בורס  פ  כמו כ.בעניי  נחי  מווי קפרס  המשרד  1999  ו1995

 .שימור להמועצה ותכנו  השויות רבי  ובינה יחסי  הערכת מאת וסמכויותיה ווועדה הפקידי תתא
·ÛÂÏÁ 15˘ ÌÈ Ó ‰˜È˜Á‰Ú ‰ÏÂÓ È‡ˆÓÓ‰ ˙¯Â˜È·· ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó) ÎÈÙ˘ ÂË¯ÂÙÈ 
·Í˘Ó‰ (ÎÈ¯ ˜¯ ˙ÂÈÂ˘Ó ˙ÂËÚÈ ÂÓ˘È‡ ˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ˜ÂÁ ,·ÔÈ‰ ¯˙È ,·Ï˘Ó ¯ÂÒÁ· ˙Â‡¯Â‰ 

˙Â„„ÂÚÓ˘È˘ ¯ÂÓ,· ÏÏ‚¯„ÚÈ‰ ˙ ˙Â ˜‡ Â‰ ˙ÂÈÁ ‡ ˙ÂÈ·ÈË¯ÙÂÓ ˙ÂË¯ÂÙ·  ˙ÓÁÓÂ ‡˘Â 
 ¯„ÚÈ‰ÎÈÏ ÌÌÈÏÈÚÈÏ ‰ ‚‰Ú ÏÓ ÌÈ ·Â ÌÈ¯˙‡ ÏÚ  ÌÈ„ÚÂÈÓ‰Ï¯ÂÓÈ˘. 
‰˘ÚÓÏ ,˜ÂÁ‰ ÂÏ ¯˘Ù‡ÓÂ˙„Ú‰ ¯ÂÓÈ˘ ‰„ÚÂÂÏÂ‰ ˙ÈÓÂ˜ÓÏ ÔÂ Î˙Â ‰ÈÈ ·Ï ) ÔÏ‰Ï- 

‰Â˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂ (Ï˙‚Ò· ÏÎÚ ˙Ó ˙ÂÈÁ ‰‰ È˘Ó¯Â˘ Ô‰Ú ÔÓˆ˜ ÂÚ· . 
Ï„Ó È˜ÂÁ ˙ÓÂÚ˙Â¯Á‡ ˙Â È , ÌÈÈÙÒÎ ÌÈˆÈ¯Ó˙ Ô˙Ó· ËÚÓÎ ˙Â˜ÒÂÚ Ô È‡ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰

 ÔÂÓÈÓÏ Í¯„Î ˙ÂÈÂÎÊ „ÂÈ  ÔÂ‚Î Ì˙Â‡ ¯Ó˘ÏÂ Ì‰ÈÒÎ  ˙‡ ˜ÊÁ˙Ï ÌÈÒÎ ‰ ÈÏÚ· ÔÂ·¯„ Ì˘Ï
ÈÂˆÈÙÂ ,ÓÓ ÌÈ Â ‚ Ó ˙Ó˜‰˘ÈÂÒÈÓ· ˙Â·Ë‰ Ô˙Ó Â‡ ˙Â‡ÂÂÏ‰Â ÌÈ˜ ÚÓ Ô˙ÓÏ ÌÈÈ˙Ï .

¯Ó˘Ï ‰Ó ˙ÂÚ·Â˜˘ Ô‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ,˙Â‡ˆÂ‰Â ÏÚ ÌÈ˙ÚÏ ˙ÂÏËÂÓ ¯ÂÓÈ˘‰ 
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÏÚÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ . 

Ï ‰¯„‚‰ ˜ÂÁ· ÔÈ‡"‰ ·Ó ¯ÂÓÈ˘" ,Âˆ ·ÂÏÈ˘Ï ‰˘È¯„ Â· ÔÈ‡ÂÂ ‰„ÚÂÂ· ÌÈ ÂÈ„· ÈÚÂˆ˜Ó ˙
¯ÂÚ¯Ú‰ ˙Â„ÚÂÂ·Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ .ÔÈ· ˙Â Ó‡ ÈÙ ÏÚ ¯Ó˘Ï ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ÏÏÂÎ Â È‡ ˜ÂÁ‰-

˙ÂÈÓÂ‡Ï , Â‡ ¯ÂÓÈ˘· ÒÂÏÎ‡ ¯˙È‰ ‰ ˙Ó Â È‡ ‡Â‰ÌÂ˜È˘· , ‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆÓ‡ Ú·Â˜ Â È‡Â
Ì¯ÂÓÈ˘· Â‡ ÌÈ ·Ó· ÂÚ‚ÙÈ˘ ÈÓ ÏÚ ÂÏËÂÈ˘ ÌÈ˘ ÂÚÂ . 

 ינואר בתרי  אשימור למועצה היוזמת בכנסת להוגש שרטית פוק חבמסמ  המגבש הצעת .2
 תוספת בחסר שמה לתייחסות השי, פוי  תל אביביריית עמכינה שוק חבטיוטת הצעתו, 2005

 ימור שנושא בקצועיי  מורמי  ג  עתייעצות המחייב הער  מביעתק: לאלה עיקרבו, רביעיתה
 עידוד, ותר ייציבות וותר ימקצועיות שימור העדות והפיכת ושימור העדת ומכויות סחיזוק, תרי א
 אכיפה ההגברת וספיי  כפיצויי  ללופי חיצוי פנגנוני מקביעת, ימור שעולות פעשות לכסי  נעליב
 מניעת ושימור ליוביי  חמריצי  תיצירת, שימור לנועדו שמבני  לתנגרמו הגיעות פשל בהענישהו
 והיא, 2005 מאי בקיקה חענייני לשרי  הוועדת בדונה נפרטית החוק הצעתה. ליליי  שמריצי ת
 ציגי  נבהשתתפות ופני  השרד מציג נראשות בוות צי כוקבעה בה דיו  הת אדחות לחליטהה

 ציעי מ  עדברי  בבוא יממשרד התיירות והשיכו  וינויבממשרד ה, סביבה היכותאמהמשרד ל
 . כנסת בוקד  מדיו לההצעה  ועלה תטר  בחוקה

 ÁÎÂ‰ ˙ÂÚˆ‰ ˜ÂÁ˘ Â¯ÎÊÂ‰Ï ÏÈÚ, ÓÔ‰ ÈÂ‡¯˘ „¯˘Ó‰ ÌÈ ÙÈ ÔÁ·‡ ˙‰ ÌÈÎ¯„  ˙Â„ÓÂÚ‰
·ÈÁ¯‰Ï ÂÈ Ù·‡ ˙‰ ÌÈÏÎ‰ ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡Ï ‰ ‚‰Ú ÏÓ ÌÈ ·Â ÌÈ¯˙‡ ÏÚ  Â„ÚÂ ˘Ï¯ÂÓÈ˘,Ï Ï˘Ó 

 È„È ÏÚ‡ıÂÓÈ‰ ‡¯Â˙Â ˙ÂÓÂ„Ï ÂÏ‡‰ ˙ÂÏÂÏÎ· ˜ÂÁ‰ ˙Â˜È˙Ú‡ Â  È„È ÏÚÁ˙˜È˜Á ˜Â ÔÈÈ Ú· 
‰˘¯ÂÓÈ, ¯˘Ù‡È˘Ó Ô˙Ó „ÓÚ¯ ÈÂ‡Ï ÌÈ¯˙‡  ÌÈ„ÚÂÈÓ˘Ï¯ÂÓÈ˘Â ÛÂ‚Ï˘ ÏÙËÈ· ‡˘Â . 
3.  ÛÈÚÒ109 ÈÎ Ú·Â˜ ˜ÂÁÏ "˙È Î˙ „È˜Ù‰Ï ÔÂ Î˙ „ÒÂÓ ËÈÏÁ‰ , ˙È Î˙‰ ˙‡ ¯È·ÚÈ

Â˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ÌÈ Ù‰ ¯˘ Ï˘ Â ÂÈÚÏ ,Â¯Â‰Ï È‡˘¯ ¯˘‰˙ ... ‰ ÂÚË ˙È Î˙‰ ÈÎ
Â¯Â˘È‡ ."Ó„¯˘Ó ¯˜·‰ ‰ È„Ó Ï ¯ÈÚ‰Ó„¯˘‰ ÌÈ Ù ÏÂ˜˘È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎÏ ˘Ó˙˘‰ 

·Â˙ÂÎÓÒ ÂÊÂ ÚÈ„Â‰ÏÎ È˙ ˙È Î  ÁË˘Ï˘˘È· ÂÓ ‰ ·‡ Â‡ ¯˙  ÌÈ„ÚÂÈÓ˘Ï¯ÂÓÈ˘ ,Ë‰ ÂÚ 
‡¯Â˘È‰ ¯˘ . 
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 ינהל מז  י"אחרונהל" י כפני  השרד מהודיע 2005 אוגוסט ממדינה הבקר ממשרד לתשובתוב
 ל עשר הישור אטעונות התכניות הבדיקת לקריטריוני  הדכו  על שהל  מפני  המשרד בתכנו ה
 ינהל מיכעוד השיב המשרד . אתרי  ובני  מימורשוייכללו בה  קריטריוני  בעניי  , 109 עי  סיפ
כי הצעת החוק ו ,ימור שבעניי  קיקה חינויי שקד  למטרתה שעילות פרכז מבמשרד תכנו ה

בתשובת . ר סעיפי  שמטרת  הוספת כלי  לשימור מבני  ומתחמי יתללת בי  ההמתגבשת כו
האחידות בחוקי  גורמת   צוי  כי אי2005רשות העתיקות למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 

 .ואי  גו  שמרכז את כל הפעילות בנידו , להיעדר הגנה על אתרי המורשת
 כניתת שמטרת  הכללת 14ספות בעניי  שימורהצעות חוק נו כנסתר ה"ו ליהוגשו 2005 יוני וביוליב
 שימור העולות פימו מלבנייה ו ותכנו  למקומית הוועדה הל שתכנוניות הדרישות בשימורל
   .פני  השרדמשתנוהל ב שימורלארצית  ר  קקמת הדי יל עומיותקמ הרשויותב
  הרמה הלאומית חלטות בעניי  שימור ויישומ  ה
 כניות מתאר ארציותת
ת לתכנו  ולבנייה רשאית להורות על הכנת תכניות מתאר ארציות יהמועצה הארצ, קל פי החוע

מאושרת על ידי ) א" תמ להל  (תכנית מתאר ארצית . שנועדו לקבוע את עקרונות התכנו  הלאומי
 .הממשלה

במסגרת רעיו  להחיל שימור ג  על אתרי  , באמצע שנות השישי  של המאה העשרי  .1
עשה אג  התכנו  במשרד הפני  סקר , ")אתרי ציונות("ציונית בישראל המתולדות ההתיישבות 
 אתרי  ומבני  206היא כללה . שהיא תכנית לאתרי התיישבות, 9א "שהיה בסיס להכנת תמ

שמשקפי  את הפעילות הציונית באר  ,  לבי  קו  המדינה19 מהתקופה שבי  ראשית המאה ה
היא אוסרת לחולל שינוי : על השימוש באתרי  אלההתכנית מטילה הגבלות על הבנייה ו. ישראל

כיטקטוני של המבנה ובסביבתו הקרובה ולהוסי  בו תוספות ארבצורתו החיצונית ובאופיו ה
א לגבי כל אתר ומטילה הגבלות על "היא מגבילה את השימוש בו למטרה המצוינת בתמ, בנייה

כ  היא קובעת חובת שילוט בכל כמו ; התכנית קובעת חמש דרגות שיפו  ושיקו . שינויי  בו
 .אתר
 עולה כי התכנית נדונה בוועדות התכנו  1984מינהל התכנו  במשרד הפני  משנת  מסמכימ

ככל הנראה בשל החשש מתביעות פיצויי  שיגישו , א  הוקפאה, השונות והגיעה לשלבי  סופיי 
 .בעלי קרקעות פרטיות ובגלל עלויות נוספות הכרוכות בביצועה

 לא אושרה 9א " צוי  כי תמ2005עצה לשימור למשרד מבקר המדינה מאוגוסט והמתשובת ב
 ".60 עקב חוסר הידע והמודעות בתחו  השימור בשנות ה"
. תרי מלחמת העצמאותאשהיא תכנית ל, 21א " אושרה תמ1982בהחלטת ממשלה מנובמבר  .2

בהוראות . שרש באילתבצפו  ועד או  ר) נבי יושע(ח "ממצודת כ,  אתרי 119התכנית מפרטת 
טיפול באתר לפי התכנית יבוצע רק לאחר שהאתר ה. התכנית נקבעו שלוש דרגות לטיפול באתרי 

__________________ 

, והצעת חוק מימו  שימור אתרי , 2005 ה"התשס, ) תכנית שימור תיקו  (הצעת חוק התכנו  והבניה  14
 .2005 ה"התשס, תרבות ומורשת
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. 1963 ג"התשכ, לפי חוק גני  לאומיי  ושמורות טבע, 15יוכרז אתר לאומי או אתר הנצחה
 . בהוראות התכנית נרש  כי המדינה תישא בהוצאות הטיפול

 È Î˙‰ ¯Â˘È‡ „ÚÂÓÓ ÈÎ ‡ˆÓ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂ ˙ , È ÂÈ2005 ,Ó „Á‡ ‡Ï Û‡-119 
ÈÓÂ‡Ï ¯˙‡ ÌÈ Ù‰ ¯˘ È„È ÏÚ Ê¯ÎÂ‰ ÌÈ¯˙‡‰ , ¯˙‡Ï „ÚÂÈ˘ ÏÂÙÈË‰ ÂÏ Ô˙È  ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ

‰ÊÎ .ÌÈ¯˙‡‰Ó ˜ÏÁ ¯Â·Ú ˜¯ ‰ Î‰ È·Ï˘· ‰˙ÈÈ‰ Â‡ ‰ ÎÂ‰ ˙Ë¯ÂÙÓ ¯‡˙Ó ˙È Î˙ .
 ÌÈ¯˙‡‰ ÔÁË˘·˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È ÏÚ Â ÎÂ‰ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÈ Î˙‰)Ó‰ ¯‡·· „‚Ò

˙ÏÈ‡· ˘¯˘¯ ÌÂ‡Â Ú·˘( , ¯ÂÓÈ˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ È„È ÏÚ) ÌÈÏÚÂÙ‰ ‰ ÁÓ Ï˘ ÌÈ ·Ó‰ È„È¯˘
ÌÂ„Ò· ÁÏÓ‰ ÌÈ ÈÏÚÙÓ Ï˘ ÌÈ ˘È‰ ‰Ï‰ Ó‰ ÔÈÈ ·Â , ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÈÈ ·Â ÌÈ ˆÈ · ¯ÚÂ ‰ ¯ÙÎ

 ¯˙‡ÂÓ‰¯˘‚· Ô˘È‰ ˜˘ ( Ï‡¯˘ÈÏ ˙ÓÈÈ˜ Ô¯˜ È„È ÏÚÂ)Ï˘‡ ˙È· .( 
 סקר אתרי מלחמת העצמאות על 1999בדצמבר יישו  התכנית עשתה המועצה לשימור  קב איע

,  מ  האתרי  המבוני  היו במצב טוב יחסית46נקבע כי .  האתרי 119מנת לבחו  את מצב  של 
בניי  טאנוס , בית חורי בחיפה למשל( אתרי  לא היו קיימי  עוד 12,  אתרי  נדרש שיקו 35 ב

 אתרי  במצב  19טבעיי  נותרו  האתרי  ה26 מ). בירושלי  וחדר האוכל של קיבו  רמת רחל
 . המקורי

 ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ ÌÈ¯˙‡ ˙ÏÏÂÎ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ˙ÓÁÏÓ È¯˙‡Ï ˙Èˆ¯‡‰ ¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙
‰¯ÎÂ‰ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ Ì˙Â·È˘Á˘ ,È‡ Ï˘· ÌÏÂ‡-È‡Â Ì‰ÈÏÚ ‰Ê¯Î‰- ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰

Ì‰È·‚Ï ,‡Ï „ÁÂÈÓ·¯˙˙ÈÊÈÙ ÌÈÓÁÂ˙Ó Ì È‡˘ ÌÈÈÚ·Ë‰ ÌÈ , „ÓÚÓ Ì‰Ï ˙Â ˜‰Ï ¯˘Ù‡ È‡
„ÁÂÈÓ.  

Ó˙· ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈ¯˙‡‰ ÏÚ ÊÈ¯ÎÈ ÌÈ Ù‰ ¯˘˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ‡21 È¯˙‡ Â‡ ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈ¯˙‡ 
‰Áˆ ‰ .‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ,¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙ ˙‡ ‰¯˘È‡˘ , ÌÈ„¯˘Ó‰Â

 ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰-ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó  , ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰Â ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó- ÈÎ Â‡„ÂÂÈ 
ÂÏ‡‰ ÌÈ¯˙‡‰ ˙‡ ÌÈ¯Ó˘Ó ,ÍÎÏ Âˆ˜Â‰ÂÌÈˆÂÁ ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰  . 

 המליצה המועצה הארצית לתכנו  2005 צוי  כי בינואר 2005תשובת משרד הפני  מאוגוסט ב
והדיו  , לפיתוח ולשימור, א משולבת לבנייה"שהיא תמ, 35א "ובנייה לממשלה לאשר את תמ

  ".בקרוב"בממשלה לצור  אישור התכנית צפוי 
 אתרי  לאומיי   18

 ח"התשנ, אתרי  לאומיי  ואתרי הנצחה, שמורות טבע, ני  לאומיי  נחקק חוק ג1998בשנת 
, שהסמי  את שר הפני , 1963 ג"התשכ, וק גני  לאומיי  שמורות טבעחבמקו  , 1998

אתר "להכריז על אתר , שמורות טבע ואתרי  לאומיי , צה לגני  לאומיי עבהתייעצות ע  המו

__________________ 

שנתנו נפש  על הבטחת , הגנה לישראל ומערכת הביטחו   אתר להנצחת לוחמי צבא אתר הנצחה  15
לוחמי מערכות ישראל שנפלו למע  תקומת ישראל ולהנצחת חללי להנצחת , קיומה של מדינת ישראל

 .שהוכרז כאתר הנצחה, פגיעות איבה
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 ב"התשנ, אתרי  לאומיי  ואתרי הנצחה, בעשמורות ט, ובמקו  חוק גני  לאומיי  ,16"לאומי
כמו כ  . לשר לאיכות הסביבה) פרט לסמכות ההכרזה(סמכויות שר פני  הועברו . שבוטל, 1992

 בהסכמת שר הפני  ושר  רשאי השר לאיכות הסביבה , נקבע כי א  לאתר לאומי יש ער  מיוחד
 . ה הוא נמצא להטיל בצו את ניהול האתר על הרשות המקומית שבתחומ האוצר 

 ˙ ˘Ó1979 ÏÚ ÌÈ Ù‰ È¯˘ ÂÊÈ¯Î‰ ÍÏÈ‡Â 18ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈ¯˙‡Î ÌÈ¯˙‡ 17 ; ÔÂ¯Á‡‰ ¯˙‡‰
 ˙ ˘· Ê¯ÎÂ‰2000 . Â‡ ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÍÎÏ ÂÚ·˜ ˘ ‡Ï· ÂÊ¯ÎÂ‰ ÌÈ¯˙‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ 

Ì‰È È· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò . ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ‰Ó Ú·Â˜ Â È‡ ÌÈ Â˘‰ ÂÈÁÂÒÈ  ÏÚ ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈ ‚ ˜ÂÁ
‰Ê¯Î‰‰ Ï˘ ˙È˘ÚÓ‰;·‚‰‰ ÂÚ·˜  ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ Ï¯˙‡· ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ ˙ÂÏÁ˘ ˙Â , ÂË¯ÂÙ ‡Ï

 ¯Â˜Ó Ú·˜  ‡ÏÂ ¯˙‡ Ï˘ ¯ÂÓÈ˘· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰Â ¯˙‡ Ï˘ ÌÂ˜È˘· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰
‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙÏ ·Èˆ˜˙‰ . 

 ל בכיר"סמנכ. הסדרת  והגנת , המשרד לאיכות הסביבה לא בח  את סוגיית האתרי  הלאומיי 
 כי הסדרה 2005בה הודיע למשרד מבקר המדינה בפברואר לאכיפה במשרד לאיכות הסבי

מאחר שלדעתו לא , מושלמת של האתרי  אפשרית רק א  יוקדש לנושא תקציב מטע  המדינה
 .נית  למצוא גופי  אחרי  שיטפלו באתרי 

, "אתר לאומי"שהוכרזו , מועצה לשימור מסרה בתשובתה כי היא מנהלת בפועל שלושה אתרי ה
שמורות , היא הטעימה שיזמה תיקו  לחוק גני  לאומיי .  עליה את ניהול האתרבלי שהשר הטיל

עיקר התיקו  הוא . 2005 ה"התשס, ) הגנה וטיפול תיקו  (אתרי  לאומיי  ואתרי הנצחה , טבע
רשאי להטיל בצו על הרשות או על גופי  , בהסכמת שר האוצר,  אשר לפיה השר32לסעי   תוספת

 .טרות רווח לתחזק אתר לאומי ולהג  עליופרטיי  הפועלי  שלא למ
Ú ÌÈ¯˙‡Ï Ú‚Â · ˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÏÂÚÙÏ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï

‰Áˆ ‰ È¯˙‡Â ÌÈÈÓÂ‡Ï . ˙ÂÙÈÁ„· ÏÂÚÙÏ ÌÈ¯˙‡‰ ÔÓÂÁ˙·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ
Ì¯ÂÓÈ˘ÏÂ ÌÓÂ˜È˘Ï . 

 ע  הכרזת אתר כאתר כי, 2005המשרד לאיכות הסביבה השיב למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
הוא מסר כי הוא שוקל את הצור  בהתקנת תקנות מכוח סעי  . לאומי הוא מוג  ואסור לפגוע בו

 . השמירה עליו והטיפול בו, הגנתו,  לחוק לאיסור הפגיעה באתר לאומי ולהסדרת החזקתו39
__________________ 

מה  לרבות סביבת  הקרובה שה   מבנה או קבוצת מבני  או חלק"ב כ42אתר לאומי הוגדר בסעי#  16
 ".בעלי חשיבות לאומית היסטורית בהתפתחות היישוב באר%

בית , טחו  בצאלי יבית הב, בית הביטחו  במבטחי , בגבולותבית הביטחו  , בית אשל, או  רשרש 17
בריכת , בית עגנו , בית הפקידות של הברו  והחא  במזכרת בתיה, הספר הראשו  בזיכרו  יעקב

מושבות הראשוני  , חוות כינרת, החא  ומצודת הדרכי  בשער הגיא, הקסטל, החא  בחדרה, בנימי 
 ,פינת הנרייטה סאלד בלוד, מכו  איילו  ברחובות,  בעתליתמחנה המעפילי , וסביבותיה בראש פינה

 .חנת הרכבת הטורקית ומגדל המי  בבאר שבעת
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 ˜ÏÁ Ï˘ ÏÂÚÙ˙‰Â ‰˜ÂÊÁ˙‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÔÈ‡ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ È„È· ÈÎ ¯¯·˙‰
˙‡‰ÓÌÈ¯ . ¯‡Â¯·Ù· „¯˘Ó‰ ‰˘Ú˘ ‰˜È„·Ó2005  ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÏÙËÓ ÌÈ„Á‡· ÈÎ ‡ˆÓ 

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ,˙Â˙ÂÓÚ ,ÌÈ ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯Â ¯ÂÓÈ˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ .Ó ‰¯˘Ú-18 Â¯ÓÂ˘ ÌÈ¯˙‡ 
ÈÊÈÙ ¯ÂÓÈ˘ ,¯Â·ÈˆÏ ÌÈÁÂ˙ÙÂ ÌÈ Â‡ÊÂÓ ÌÈ˘Ó˘Ó Ì‰Â18 ,ıÚÂ ÔÂ¯ÎÈÊ ÁÂÏ ‡Â‰ „Á‡ ¯˙‡19 ,

Ï‰˜Ï ÌÈ¯Â‚Ò Ì‰ Í‡ Â¯ÓÂ˘ ÌÈ¯˙‡ È ˘20 ,ÈÓÁÂÁ ÊÂ‰ ÌÈ¯˙‡ ‰˘21. 
 : אתרי  שלא שומרו כלל וגמה לשנידלהל  

1. Ï ˘ ‡  ˙ È · לחמת מ ונהרס בבאר שבעמזרח ל מ מדרו "יישוב בנגב ששכ  כשני ק:  
היה אחד משלושת היישובי  הראשוני  שהוקמו בנגב , 1943 שהוק  ב, בית אשל. העצמאות
מוקפת חומה ) מחוברת(ה  עוצבו במתכונת אחידה ע  חצר קטורה . לושת המצפי שונקראו 

במלחמת העצמאות כותר . תפקיד  היה לבחו  א  אפשר לקיי  חקלאות בנגב. ומוגנת היטב
א  היישוב נהרס ונעזב , זיקו מעמדחהמגיני  ה. א המצרי וספג הפגזה קשההיישוב על ידי הצב
 . ע  כיבוש באר שבע

 
˙ ‰ ÂÓ1 :˘‡ ˙È·Ï -·ÂÊÚÂ Á ÊÂÓ ¯˙‡  

__________________ 

מושבת , חוות כינרת, הקסטל, החא  בחדרה, בית הספר הראשו  בזיכרו  יעקב, בית הביטחו  בגבולות 18
בית , ו  בירושלי בית עגנ, מכו  איילו , מחנה המעפילי  בעתלית, הראשוני  וסביבותיה בראש פינה

 .הפקידות של הברו  והחא  במזכרת בתיה
 .פינת הנרייטה סאלד 19
 .החא  ומצודת הדרכי  בשער הגיא, או  רשרש 20
תחנת הרכבת הטורקית ומגדל המי  בבאר , בית הביטחו  בצאלי , בית הביטחו  במבטחי , בית אשל 21

 .בריכת בנימי , שבע
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2. Ú · ˘  ¯ ‡ · ·  Ì È Ó ‰  Ï „ ‚ Ó Â  ˙ · Î ¯ ‰  ˙  Á תחנת הרכבת הטורקית בבאר : ˙
. יהייתה אחת מחמש התחנות העיקריות באר  והוכרזה אתר לאומ, 1915שנחנכה בשנת , שבע

בתחנה מגדל אב  של קומתיי  . אשר נבנו מאב  מיוחדת, באתר שלושה מבני  בסגנו  אחיד
 ). בעניי  זה ראו ג  בהמש ( 22הוא בנוי בסגנו  מבני התחנה האחרי . שנאגרו בו מי  לקטרי 

 ÂÙÏÁ˘ Û‡20Ï˘‡ ˙È· ÏÚ ‰Ê¯Î‰‰ Ê‡Ó ‰ ˘  ,Â-14 ˙·Î¯‰ ˙ Á˙ ÏÚ ‰Ê¯Î‰‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ 
˘ ¯‡·· ÌÈÓ‰ Ï„‚ÓÂÚ· ,ÂÓ˜Â˘ Ì¯ËÂ ÌÈÁ ÊÂÓ ÌÈ¯˙‡‰ . ˜Ê  Ì‰Ï Ì¯‚  ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î

ÍÈÙ‰ È˙Ï· ËÚÓÎ ,ÂÈÓ ‰ÏÂÚ Ì‰Ï˘ ıÂÙÈ˘‰Â ¯ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÏÚÂÌÌÂÈÏ  . 
Ì˙˜ÂÊÁ˙ÏÂ ÌÈÈÓÂ‡Ï‰ ÌÈ¯˙‡· ÏÂÙÈË‰ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ. 

) ג(41  נמסר כי המשרד הכי  צו מכוח סעי 2005בתשובת המשרד לאיכות הסביבה מאוקטובר 
א  , שר הפני  נת  את הסכמתו לכ . שיטיל את ניהול אתר בית אשל על עיריית באר שבע, לחוק

  .שר האוצר טר  נת  את אישורו
 אתרי התיישבות ותקומה ציונית  50

.  אתרי התיישבות ותקומה ציונית50 קיבלה ממשלת ישראל החלטה לשק  2001  ו1998בשני  
את התחייבותה של קר  קיימת " הממשלה רושמת לפניה " צוי  כי1998בהחלטה מדצמבר 

 . ח לשלוש שני " מיליו  ש75 לישראל לממ  מחצית מעלותו הכוללת של המיז  המוערכת בכ
ÓÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ ÍÂ˙· ÌÈÈ˙Ò‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ Â˙ ‰ , „Â‚È · ÌÏÂ‡

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï ,·Èˆ˜˙ ¯È·Ú‰Ï ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÓÚ ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Â ÂÓÈÓÏ ÌÈ
ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÂÓ· . ¯‡Â¯·Ù „Ú2005Î ˜¯ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ Â¯·ÚÂ‰ -40% ·Èˆ˜˙‰ ÏÎ ÍÒÓ 

ÁË·ÂÓ‰ ,‰Ó ÈÒÁÈ‰ ˜ÏÁ‰ ‰˘Ú  ÍÎÏ Ì‡˙‰·ÂÙ˙Â  ÎÂ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚ :Ó-50 ÌÈ¯˙‡‰ 
· ˜¯ ÌÂ˜È˘‰ ˙Â„Â·Ú ÂÓÈÈ˙Ò‰ Ë˜ÈÂ¯Ù·˘-13 ,11˙È˜ÏÁ ÂÓ˜Â˘  ,·Â-11 ÌÈÈ˙Ò‰ ÌÈ¯˙‡ 

ÔÂ Î˙‰ ;ÔÂ Î˙ È·Ï˘· ÂÈ‰ ÌÈ¯˙‡ ‰¯˘ÚÌÈ Â˘  ,ÏÂÙÈË‰ ‡Ù˜Â‰ ÌÈ¯˙‡ ‰˘ÈÓÁ·Â .
Ûˆ¯· ˙ÂÈ Î˙ Úˆ·Ï Ô˙È  ‡Ï˘ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ,¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ÌÂ˜È˘‰ ˙ÂÏÚ , ÌÈ˜Ê  ÌÈÓ¯‚ 

ÌÈ ·Ó‰ ˙Á Ê‰Ó ,ÌÈÈ˙Ò‰ ‡Ï Ì¯ÂÓÈ˘Â ÌÈ¯˙‡‰ ÌÂ˜È˘Â . ˙ËÏÁ‰˘ ‡È‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰
‰‡ÂÏÓ· ‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ÌÈ¯˙‡‰ ÌÂ˜È˘ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰. 

כי משרד , בהחלטה נקבע. גבי מימו  הפרויקט קיבלה הממשלה החלטה נוספת ל2005באפריל 
ות הממשלה פהאוצר יעביר לתקציב משרד החינו  את יתרת הסכו  הדרושה להשלמת השתת

כי ועדת היגוי בראשותו של חשב משרד החינו  , נקבע ג . 2008 2005בפרויקט לשני  
 לשימור קט באמצעות המועצהויובהשתתפות מנהל המועצה לשימור תעקוב אחר ביצוע הפר

  . ותאשר את התקציב שיועבר לכל אתר
__________________ 

 Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙ÚÈ„ÈÏ ˙Ú ·˙Î Ï‡È¯ ,79 80‡ ,"שבע ואתריהבאר , אתרי  בבאר שבע", גל פאר' א 22
 ).1990ירושלי  (
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 עורבות מינהל מקרקעי ישראל בשימורמ
החליטה מועצת מקרקעי , 1960  "התש,  לחוק מינהל מקרקעי ישראל3תוק  סמכותה לפי סעי  ב

 להקי  ועדת שימור במינהל שתפקידה לגבש את עמדת המינהל בנושא שימור 1988ישראל בשנת 
ואת עמדתו בנוגע לשימור מבני  ואתרי התיישבות שבבעלות , ת בכללמבני  ואתרי התיישבו

בהחלטה נקבע כי הוועדה . ולהמלי  על דרכי פעולה בנושא, המינהל או על אדמות המינהל בפרט
ומרכז הוועדה יהיה נציג , ר שלה יהיה נציג קר  קיימת לישראל"היו;  ריתמנה חמישה חב
לאתר מקומות שמומל  לשמר  , בי  היתר, דה רשאיתכמו כ  נקבע כי הווע. המועצה לשימור

 . ולהמלי  לרכש  או להמלי  על חילופי קרקע
ר ובי  בכירי  במינהל עולה כי הוועדה לא ול המועצה לשימ" בי  מנכ1997התכתבות בשנת מ

א  שבתקופה הנדונה קודמו יוזמות פיתוח שונות ה  על ידי המועצה ה  על ידי , התכנסה כלל
כתוצאה מהיעדר התיאו  נתגלעו מדי פע  בפע  חילוקי דעות בי  . ונדרש תיאו  ביניה , המינהל

למשל בנוגע למחנה , י  ומבני  לשימורתרהמועצה לשימור ובי  המינהל בכל הנוגע לפיתוח א
שבו היו חייבי  לשלב בי  צורכי הפיתוח והשימור של האתר ובי  צורכי , המעפילי  בעתלית
כשכל אחד מה  מקד  , שני הגופי  פעלו תחילה ללא שיתו  פעולה ביניה . הפיתוח של המקו 
 . את יוזמתו בנפרד

 אל מנהל המינהל וציי  כי יש למצוא מסגרת מתאימה רל המועצה לשימו" פנה מנכ2000שנת ב
למשל בדר  של הפעלת הוועדה בהתא  , לשיתו  פעולה בי  המועצה לשימור ובי  המינהל

 2005ומאז ועד פברואר , 2004ואול  הוועדה לא התכנסה עד אוגוסט . ללהחלטת מועצת המינה
 .היא קיימה שלוש ישיבות

  ‰ Â˘‡¯Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÒÂ ÈÎ „ÚÂ Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ Ï˘ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÌÂÈÓ ÈÎ ‡ˆÓ
Î Â¯·Ú-16ÌÈ ˘  .‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ . 

ÓÈÏÚ ÈÎ Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ ‰È˙ÂËÏÁ‰˘ ‡„ÂÂÏ ‰
˙ÂÓ˘ÂÈÓ . ÏÂ‰È Ï È‡¯Á‡ Ï‰ ÈÓ‰Â ÏÈ‡Â‰93%Ï‡¯˘È ˙ È„Ó ˙ÂÚ˜¯˜Ó  , „Â‡Ó ·Â˘Á

 ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ÌÈ¯Â¯· ˙ÂÈ È„Ó ÈÂÂ˜ÏÂ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜Ï Ì‡˙‰· ¯ÂÓÈ˘‰ ÌÂ„È˜Ï ÏÚÙÈ˘
¯ÂÓÈ˘· ˜ÒÂÚ‰ ¯Á‡ ÛÂ‚ ÏÎ ÌÚÂ ¯ÂÓÈ˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ . 
 קבעה מועצת מקרקעי 2005כי במאי , 2005מנהל המינהל השיב למשרד מבקר המדינה באוגוסט 

בכוונת מרכז הוועדה לכנסה . ישבותיישראל הרכב חדש לוועדה לשימור מבני  ואתרי הת
 התקיימו מספר פגישות בי  נציגי המינהל ובי  נציגי 2005מהתשובה עולה כי במהל  ". בקרוב"

  .המועצה לשימור בנוגע לשימור המבני  והאתרי  בדרו  האר 
 עלות המדינהכסי  בבנ
ל עבור המדינה נכסי  שהמדינה היא בעלת הינהל נכסי הדיור הממשלתי במשרד האוצר מנמ

 . אחדי  מה  מבני  המיועדי  לשימור. הזכויות בה  וא  המחזיקה בחלק מה 
 Ï ÈÎ ‡ˆÓÓ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ ·Ó È·‚Ï Ï‰Â  Â‡ Ú„ÈÓ ‰È‰ ‡Ï È˙Ï˘ÓÓ‰ ¯ÂÈ„‰ ÈÒÎ  Ï‰ È

ÏÚ· ‡È‰ ‰ È„Ó‰ ¯˘‡ ¯ÂÓÈ˘ÏÌ‰Ó ˜ÏÁ· ‰˜ÈÊÁÓ‰ Â‡ Ì‰· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙ . 
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למדינה אי  את כל המידע לגבי מבני  המיועדי  " כי 2005משרד האוצר מסר בתשובתו מנובמבר 
עוד צוי  כי הנתוני  ". הנושא לא נכלל במסגרת איסו  המידע בסקר הנכסי  שנער , לשימור

ובהיעדר נוהל להסדרת העברת , )ע" תב להל  (הקיימי  ה  אלו המופיעי  בתכנית בניי  עיר 
המידע מהרשויות המקומיות נבצר ממינהל נכסי הדיור הממשלתי להבטיח את קבלת המידע 

משרד האוצר ייער  לקבוע הסדרי  ע  הגורמי  הנוגעי  . הנדרש ולנקוט את הצעדי  המתחייבי 
מערכת בדבר ברשויות המקומיות וברשויות האחרות כדי לקבל את המידע הנדרש ולעדכנו ב

 . במידת הצור  המשרדי  יונחו באשר לאחריות . המידע
 Ì„˜‰· Â˘ÚÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‰· ‰˜ÈÊÁÓ‰ Â‡ Ì‰· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙ÏÚ· ‡È‰ ‰ È„Ó‰˘ ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ ·Ó‰ ÏÚ ¯˜Ò ,

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· Ï‰Â  Â ÈÎÈÂ Ì˙Â‡ ÂÙÓÈ. 
 :לוש דוגמאותהל  של
1.  Ô È Ó Â ¯ Ù  ˙ È ·)¯ · Ú ˘ Ï  ˙ Ò  Î ‰  Ô Î ˘ Ó (Ì È Ï ˘ Â ¯ È בית פרומי  היה : ·

הוא מיועד לשימור על פי רשימת אתרי  שהכינה ; 1966 ועד אוגוסט 1950משכ  הכנסת ממרס 
א  שהוא נועד לשימור לא שימרה אותו ). ראו בהמש  (1968 1967עיריית ירושלי  בשני  

 . שו בו שינויי  שפגעו בעיקר בחלקו הפנימישנה וא  נע 30 המדינה במש  כ
.  פרס  מינהל נכסי הדיור הממשלתי הזמנה לקבלת הצעה להחכרת בית פרומי 2001שנת ב

ויש כוונה לשמר אלמנטי  , במסמכי ההצעה צוי  במפורש כי המבנה בעל חשיבות היסטורית
 זכויות החכירה בנכס י בהערכת שוויכ צוי  2001בשומה להערכת שווי הנכס מנובמבר . ממנו

והעובדה שהשטח אינו זמי  לבנייה , כנדרש בתכנית, עלות השימור, בי  השאר, נלקחו בחשבו 
 . הוחכר הבניי  ליז  פרטי2002בשנת . מָידית ולכ  על היז  להשלי  את התכנו  החדש

תיה שמטרו, 5946' תכנית מס) המקומית והמחוזית( נדונה בוועדות התכנו  2002 1997שני  ב
, ל הבניי  מבניי  באזור מסחרי לבניי  באזור למלונאותששינוי הייעוד המקורי , בי  היתר, היו

קביעת הוראות שימור לחלק מהחזיתות וקביעת הוראות בדבר שחזור אול  , למשרדי  ולמגורי 
ובעקבות כ  החלו גורמי שימור , 2002פורסמה להפקדה ביוני  5946כנית ת". הכנסת הישנה"

לתכנית הוגשה התנגדות של המועצה (ר את מודעות הציבור וחברי הכנסת לשימור הבניי  לעור
לוועדת הכספי  , משותפת לוועדת הפני  ואיכות הסביבה( הוקמה ועדה 2003בדצמבר ). לשימור

כדי למצוא פתרו  מָידי שתכליתו ) ה המשותפתעד הוו להל  (לנושא בית פרומי  ) ולוועדת החינו 
אשר קיימה מספר ישיבות ודנה בארבע הצעות חוק לשימור המבנה ולהקמת , י שימור הבני

ת אוחדו במהל  הדיוני  וגובשו עוההצ. מוזאו  לתולדות הדמוקרטיה והפרלמנטריז  הישראלי
 .200423 ה"התשס,  הצעת חוק מוזיאו  הכנסת להצעת חוק אחת 

 כי המשרד התנגד להצעות  עולה2004 יולי   2003מסמכי משרד האוצר מהתקופה אוגוסט מ
החוק ה  בשל הטבות המס הייחודיות המוצעות למוזאו  הכנסת כמוסד ציבור ה  בשל הנטל 

 . פעמיות והעתידיות התקציבי והעלויות החד
 ולא נקבע כיצד ימומנו חכירת,  לא נפתרה בעיית בית פרומי 2005עד מועד סיו  הביקורת ביוני 

 השתלשלות הענייני  בטיפול בבית פרומי  היא דוגמה .הקמת המוזאו  ותחזוקתו, המבנה
 .מובהקת להיעדר מדיניות שימור עירונית ולאומית

__________________ 

 .28.12.04 ה"ז טבת התשס"ט, 61 הכנסת  ח "הצ 23
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לצערנו בית פרומי  הינו דוגמה " כי 2005העירייה השיבה למשרד מבקר המדינה באוגוסט 
רס הפנימי של המבנה החל עוד כאשר משרד ממשלתי הה. להתייחסות המדינה לערכי השימור

 הודיעה המדינה לרשות המקומית כי אי  לה כל 2000 י  ולעת התחלת התכנו  בשנות השכ  בבני
 ". עניי  בנכס

2.   Ì Â ‡ · Ï „  Ó  Ô È È  ·)¯ · Ú ˘ Ï  ‰ „ Â · Ú Ï  È ˆ ¯ ‡ ‰  Ô È „ ‰  ˙ È · (
Ì È Ï ˘ Â ¯ È  מעבר הגבול היחיד בי  החלק 1967 1948מתח  מנדלבאו  היה בשני  : ·

. שהיה נתו  לשליטה ירדנית, חלק המזרחיובי  ה, שהיה נתו  לשליטה ישראלית, המערבי של העיר
. והוא בבעלות המדינה ובאחריות מינהל נכסי הדיור הממשלתי, המבנה הוא חלק מהמתח 

על פי תקנו  התכנית החלה . המבנה מיועד לשימור על פי רשימת אתרי  שהכינה עיריית ירושלי 
תר בנייה במבנה הוא י  התנאי למת. אסור להרוס את חזיתות המבנה או לפגוע בה , על האזור

 .תיעוד היסטורי ופיזי מלא שלו כולל מדידה בהתא  להנחיית המועצה לשימור
א  שהמבנה מיועד לשימור הדבר לא צוי  .  השכירה המדינה את המבנה לעמותה2005מרס ב

 .בחוזה השכירות
ת שני מבני  כולל חיזוק התקרה והצב,  עשו השוכרי  שינויי  פנימיי  בבניי 2005מאי  באפריל
יצוי  . א  שחתמו על הצהרה כי אי  בכוונת  לערו  שינויי  בבניי  והתחייבו לכ  בחוזה, ניידי 

כי קוד  השיפוצי  לא פנה מינהל נכסי הדיור הממשלתי לעיריית ירושלי  על מנת לוודא אילו 
 . הנתכניות או מגבלות חלות על המב

ה כי העבודות הופסקו לאחר פנייתה של רכזת  למשרד מבקר המדינ2005העמותה השיבה ביולי 
העמותה ציינה כי א  נעשתה עבודה שלא על פי ההנחיות הדבר . השימור של עיריית ירושלי 

וכל פעילות בעתיד תיעשה על פי הוראות הרשות המקומית או מי שהוסמ  על , נעשה בתו  לב
 . ידה

 ˙ÈÈ Ù ˙Â·˜Ú· Â˜ÒÙÂ‰ Â˘Ú ˘ ˙Â„Â·Ú‰Ó ˜ÏÁ ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ ¯ÂÓÈ˘‰ ˙ÊÎ¯ . ‡·Â‰˘ Û‡
‰¯Â‡ÎÏ ‰ÈÈ · ˙Â¯È·Ú ÂÚˆÂ· ‰ ·Ó· ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ,Ô˙˜ÒÙ‰Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï ‡È‰ .Ó „¯˘

 ÌÈÏÏÁÏ ¯˘‡· Ì‚ ¯ÂÓÈ˘ ˙ÂÈÁ ‰ Ô˙Ó ÏÂ˜˘˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
Ì„ÂÚÈ˙· ˜¯ ˜Ù˙Ò˙ ‡ÏÂ ˙È˙Ï˘ÓÓ ˙ÂÏÚ·· ÌÈ‡ˆÓ ‰ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈ ·Ó Ï˘ ÌÈÈÓÈ Ù , ÍÎ·Â

 Ú Ó˙‰ ·Ó‰ Ï˘ ÈÓÈ Ù‰ Â˜ÏÁ· ‰ÚÈ‚Ù . 
 כי בדר  כלל כשמדובר במבנה לשימור מדובר 2005העירייה השיבה למשרד מבקר המדינה מיולי 

 . אבל אולי ראוי להדגיש כי הכוונה ג  לה . על כל חלקיו לרבות החללי  הפנימיי 
3. Ú Ó  Ì Á ˙ Ó"Ì È Ï ˘ Â ¯ È ·  Ì È ‡ È ·  ‰  · Â Á ¯ ·  ı :  במתח  זה שלושה מבני

. א  לא פעלה לשימורו, 2004המדינה הייתה בעלת הזכויות במתח  עד . עדה לשימורשהעירייה יי
הועלה כי מאז נמכר . רובו נמכר ליזמי  פרטיי ,   פינתה את מבני המתח "לאחר שחברת מע

תו  פגיעה חמורה בבנייני  המיועדי   רק הולכת וגדלה והסביבה ני הידרדרות הבנייהמתח  
 פרטי אב  מקוריי  ונעקרו ,נשדדו אלמנטי  אדריכליי  מיוחדי  המרכזימהבניי  . לשימור

 .משקופי האב  סביב הפתחי מ
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 ‰ ÂÓ˙2 :ÚÓ ÌÁ˙Ó"ı 

ליחס " מאלפת"  הוא דוגמה " כי מתח  מע2005העירייה השיבה למשרד מבקר המדינה ביולי 
 . של המדינה ושל מוסדותיה למבני  הראויי  לשימור

˘ ¯„¯„ÈÓ‰ ÈÊÈÙ‰ Â·ˆÓ ¯Â‡ÏÂÓÂÈ˜Ï ‰ ÎÒ‰Â ‰ ·Ó‰ Ï , ¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ÒÎ ‰ ÈÏÚ·Ó ˘Â¯„˙Â Â·ˆÓ ¯·„· ¯ÈÚ‰ Ò„ ‰Ó Ï˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˘˜·˙ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘

Â¯ÂÓÈ˘Ï ÏÂÚÙÏÂ Â˙Â‡ ˜ÊÁ˙Ï , ˙‡ ·ÈÈÁ˙Â ‰ÓˆÚ· ˙Â„Â·Ú‰ Úˆ·˙ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â
˙Â‡ˆÂ‰· ÌÈÏÚ·‰. 
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 ‰ ÂÓ˙3 : ÈÓÈ Ù Ë·Ó)ÚÓ ÌÁ˙Ó· ÈÊÎ¯Ó‰ ‰ ·Ó‰"ı( 
 כי נושא המכירה או ההשכרה של הנכסי  המיועדי  2005משרד האוצר מסר בתשובתו מנובמבר 

את הערות משרד " ליישב"ומשרד האוצר יפעל בהתא  לכ  , לשימור ייבח  מהיבטיו השוני 

מיקו  אריחי 

 י שנעקרולפנ
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מבקר המדינה ולהבטיח שאכ  יינקטו הפעולות הנדרשות לשימור וייכללו בתנאי מכרזי  
רד האוצר ציי  כי שימור מבני  ותחזוקת  אינו זוכה לעדיפות בתקציב מש. ובמסמכי ההתקשרות

העובדה שאי  מסגרות תקציביות ראויות לא תאפשר את ההתמודדות הנדרשת ע  . שקובע המשרד
 . וא  יוזנחו תחומי  חיוניי  הקשורי  לתחזוקה שוטפת של מבני , הטיפול בנושא

 ‰Ú·˜  ˜ÂÁ·˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰·Â ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘ ˙·ÂÁ , ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÔÓ Ì‰Ï˘ Í˘Ó˙Ó‰ Ò¯‰‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏÂ Ì¯ÂÓÈ˘ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˙ Ó ÏÚ

 ÈÙÏ ÂÊ ‰·ÂÁ ˘ÂÓÈÓÏ ÌÈÓÏÂ‰ ÌÈ·‡˘Ó ˙Âˆ˜‰Ï Â˙Ú„ ˙‡ Ô˙ÈÈ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰
ÂÚ·˜ÈÈ˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò.  

✩  
ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘ ,È·˜ ÔÂ‚Î ˙ÂÏÂÚÙ ¯Á‡Ï ˜¯ È¯˘Ù‡ ÌÈÓÁ˙ÓÂ ÌÈ¯˙‡ ÌÈ‡¯Á‡ Ï˘ ÈÂ ÈÓÂ ‰Ú

¯ÂÓÈ˘Ï ,ÂÙÈÓÈÌÈÓÁ˙Ó‰Â ÌÈ¯˙‡‰  ,È Ë¯ÙÂ ÈÏÏÎ ÔÂ Î˙ ,ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈ¯˙‡ ÏÚ ‰Ê¯Î‰ ,
Úˆ·Ó‰ Ì¯Â‚‰ ˙Â‰Ê ÏÚ ‰ËÏÁ‰Â ÔÂÓÈÓ ˙Â¯Â˜Ó ˙ÚÈ·˜. 

 ‡ÏÏÂ „¯Ù · ÏÏÎ Í¯„· ÌÈ Â˘ ÌÈÙÂ‚ È„È· ÂÏ·˜˙‰ Ï‡¯˘È· ¯ÂÓÈ˘‰ ÌÂ„È˜Ï ˙ÂËÏÁ‰‰
Ì‰È È· ÌÂ‡È˙ .Ì‡˙Ó ÈÊÎ¯Ó ÛÂ‚ ¯„ÚÈ‰· ,˙È·¯Ó„·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÂÓ˘ÂÈ ˙ÂËÏÁ‰‰  .Ú „

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ , È ÂÈ2005 ,ÌÈÓÁ˙Ó‰ ÏÎ Â‚¯Â„ ‡ÏÂ ÂÙÂÓ ‡Ï ,·Ó‰Â ÌÈ¯˙‡‰  ÌÈ
ı¯‡‰ È·Á¯· ÌÈ¯ÂÊÙ‰ ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈÈÂ‡¯‰ .¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,

 ÈÏÚ· ÌÈÒ¯Ë È‡˘ È„Î ÌÈ¯˙‡‰ ˙‡ ˙ÂÙÓÏ Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏÂ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ
˙Â·È˘ÁÂÚ‚ÙÈÈ ‡Ï ˙ÈÓÂ‡Ï .   

  הרמה המקומית חלטות בעניי  שימור ויישומ  ה
רשות , 1989 ט"התשמ, וחוק רשות העתיקות, 1978 ח"התשל, לפי חוק העתיקות)  א( .1

החוק מגדיר מהי .  לספירה הכללית1700העתיקות מוסמכת לטפל באתרי  שהוקמו לפני שנת 
ונכס , 1700נכס שנעשה בידי אד  לפני שנת , רבי  הית, עתיקה היא, על פי ההגדרה. עתיקה

סמכות . והוא בעל ער  היסטורי והשר הכריז שהוא עתיקה, 1700שנעשה בידי אד  החל בשנת 
המועצה לשימור ובעקבותיה הרשויות . דומה הייתה לשר על פי פקודת העתיקות שקדמה לחוק

מכא  . 1888ו לאחר שנת המקומיות עוסקות בעיקר בשימור מבני  ואתרי התיישבות שהוקמ
 אינ  זוכי  להתייחסות ברמה שזוכי  1888 1700שאתרי  ראויי  לשימור שהוקמו בי  השני  

 .1888לה אתרי  שהוקמו לאחר שנת 
ÓÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ , Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯ÏÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ

 ÔÈ· ÂÓ˜Â‰˘ ÌÈ¯˙‡· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ „˜ÙÂÓ ÈÓ ¯È„‚‰Ï1700 Ï-1888 , ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰ ÈÁ·Ó
˙È ÂÓÈÓÂ . 
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כי שימור  של כל האתרי  מהשני  , 2005שרד הפני  השיב למשרד מבקר המדינה באוגוסט מ
 . הרשויות המקומיות  ואיל  מצוי בסמכות1700

¯ÂÓ‡Î ,ÓÂ˙·Â˘˙· ¯ÒÓ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ , ÌÂ˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÈÎ"Ï‡¯˘È ˙˘¯ÂÓ ˙Â˘¯ " ÏÎÂ˙˘
ÏÏÂÎ ÔÙÂ‡· ‡˘Â · ÏÙËÏ. 

קות השיבה למשרד מבקר המדינה כי היא פועלת לשינוי חוק העתיקות כ  שהוראותיו רשות העתי
 .1840יחולו לגבי עתיקות שהוקמו לפני שנת 

, 19 מועצה לשימור מסרה בתשובתה כי טיפלה באתרי  ובשכונות שנבנו בראשית המאה הה
 בתחו  19  ובמאה ה18 והניסיו  של רשות העתיקות להכליל את המבני  שנבנו במאה ה

עוד מסרה המועצה לשימור כי הענקת סמכות . המקצועי של רשות העתיקות אינו מקובל עליה
שלה הבכורה , לרשות העתיקות לעסוק בשימור תפגע בכושר התפקוד של המועצה לשימור

 . בתחו 
סמכותו על פי פקודת העתיקות להכריז על מבנה ברק בשלושה מקרי  השתמש השר  )ב(

בית חרושת , שנהרסה למרות ההכרזה, גימנסיה הרצליה:  כאתר היסטורי1700 שהוק  לאחר שנת
שהוכרז כאתר " ויי "בית הביל"הידוע כ" איוב בית אנטו "ו, שהוא הרוס ומוזנח, נור בעכו

בקצה הדרומי של , פו ובי  חולו י הבית שוכ  סמו  לגבול בי  תל אביב. 1964היסטורי בשנת 
. ויי " הגיעו אליו ראשוני הביל1882יסטורית נובעת מכ  שביולי חשיבותו הה. שכונת תל כביר
 2005מאז ועד יוני , ויי  הוכרז כאתר היסטורי בשנות השישי  של המאה הקודמת"א  שבית הביל

לא עשו משרד החינו  והמועצה לשימור או רשות העתיקות פעולות של ממש לשימורו או 
 .לשיקומו

ורשות , ו המועצה לשימור ורשות העתיקות בשיתו  פעולהכדי להבטיח את שימור המבנה עבד
בנה מוזנח והוא לא טופל בצורה מה, 2002לפי נתוני  מאוגוסט . העתיקות הכינה תיק תיעוד שלו

רשות . נדו  הטיפול בו" נתיבי איילו "מסגרת פיתוח דר  יגאל אלו  כחלק מפרויקט ב. נכונה
י אשר יאפשר את השארתו במקו  ואת חפירת הדר  הנדס כי יגובש פתרו  טכני העתיקות הציעה

 .מתחתיו
שרד מבקר המדינה כי היא יכולה להכריז שאתר פלוני הוא אתר מרשות העתיקות הודיעה ל

 2005משרד החינו  מסר בתשובתו מספטמבר . אבל אי  לה הכלי  לשמרו, היסטורי ראוי לשיקו 
שימור מחייב הקצאת ". אינ  מעשיי "ויי  "כי הכלי  שיש למשרד לטיפול נאות בבית הביל

 ". ולצערנו עדיי  לא הוגדרו מקורות המשאבי  לאחזקה ושימור של אתרי  בישראל", משאבי 
ÓÏÈ·‰ ˙È· Ê¯ÎÂ‰˘Ó ÈÎ ˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯ÏÂ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘" ÌÈÈÂ

 Â¯ÂÓÈ˘Ï ‚Â‡„Ï ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ ‰È‰ È¯ÂËÒÈ‰ ¯˙‡ÎÈÊÈÙ‰ . 
מסמי  את שר הבינוי והשיכו  להכריז בעקבות , 1980  "התש, וק שיפו  בתי  ואחזקת ח .2

 .24כי אזור בתחו  אותה רשות מקומית יהיה אזור שיפו , פנייה מראש הרשות המקומית
בהתייעצות ע  ראש הרשות הוא רשאי לקבוע לכל אזור את פרטי השיפו  ואת אופ  ביצועו 

__________________ 

 . לחוק1ות שיפו  הוגדרו בסעי  דעבו 24
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על השר לקבוע את שיעור השתתפותה של הממשלה . 25הבתי  ש  לעשותוולחייב את בעלי 
ובדירה המוחזקת על ידי דייר , 30% לגבי דירת מגורי  לא יפחת השיעור מ(בהוצאות השיפו  

והמימו  הנותר יחולק שווה בשווה בי  הדייר ובי  , )60% מוג  לא יפחת שיעור ההשתתפות מ
והוא מתייחס להיבט חיצוני בלבד של בתי  , ו בגדר שימוריש להבהיר כי השיפו  אינ. בעל הבית
 .א  נית  באמצעותו לשמר חזיתות מבני  הראויי  לשימור, פרטיי 

 ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙· ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„··2005 , ‡ˆÓ 
 ‰ ˜Ó˘ ÌÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú  ‡Ï ÈÎÁÌ˙˜ÊÁ‡Â ÌÈ˙· ıÂÙÈ˘ ˜Â ,˘˙‰"Ì-1980. 

 כי חוק שיפו  בתי  2005ה בספטמבר נ הודיע למשרד מבקר המדינוי והשיכו משרד הבי
כל פעולה בתחו  זה . עלות מימושו גבוהה מאוד; ואחזקת  אינו מיוש  מחוסר תקציב

במימו  או , על פי נהליו, המשרד אינו שות . לכשתגובש תהיה מתואמת ע  הרשויות המקומיות
 . וני אה  אתרי מורשת או מוזבשיקו  ובשחזור של מבני  ש, בביצוע

 ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ˘ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÏÂËÈ·Ï ‡È·‰Ï ÔÈÙÂÏÁÏÂ ˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó‰. 

 יפו ש (מקומיות הרשויות הוק חצעת ה  רטית פוק חצעת הכנסתר ה"יו לוגשה ה2005 יוליב
 נייני  בל שחיצונית החזותההיא שיפור  חוקהרת מט. 2005 ה"תשסה, )תחזוקת  ונייני ב
וק חיישומו של  חלופית לש  כ  בשל אי וקית חסגרת מוקביעת עירונית הסביבה בחצרותיה ו

 .1980  "התש, שיפו  בתי  ואחזקת 
א לפקודת העיריות לחייב בעלי בתי  251  ו250, )א13(249 ירייה מוסמכת על פי סעיפי ע .3

העירייה רשאית . ור על המראה של חזיתות הבתי  לרבות לסייד  ולשפצ ודיירי  מוגני  לשמ
סמכות דומה יש למועצה מקומית . לחוקק חוקי עזר ולהתקי  תקנות בדבר הוצאות השיפו 

 .ולמועצה אזורית
 ‡ˆÓ , ˜¯ ÈÎ49˘‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˙ Â˜˜ÂÁÂ Ô˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÏÎ· Â˘Ó

 ‰ÙÂ˜˙·1958-2000¯˘Ù‡Ó‰ ¯ÊÚ È˜ÂÁ Ô‰ÈÏÚ ‰¯ÈÓ˘Â ÌÈ˙· ˙Â˙ÈÊÁ ıÂÙÈ˘ ÌÈ26 .
‰Ó‚Â„Ï ,·ÌÈÏ˘Â¯È ,·‰ÙÈÁ ,·‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ,·ÌÚ¯Ù˘ ,·‡ÓÎ ¯ÙÎ·Â  ÏÈÏ‚‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ
ÔÂ˙Á˙‰‰Ï‡Î ¯ÊÚ È˜ÂÁ Â˜˜Á  ‡Ï  .·‰È¯·Ë ˙ ˘· ‡˘Â · ¯ÊÚ ˜ÂÁ ˜˜ÂÁ 1978 , ˜¯ ÌÏÂ‡

 ˙ÏÈÁ˙·2005 ÂÙÎ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÏÁ‰ )¯ÒÂ È‚ ÔÂÏÓ ˙ÈÊÁ ıÂÙÈ˘· Ï˘ÓÏ .(· ¯‡·Ú·˘ 
 ˙ ˘· ‡˘Â · ¯ÊÚ‰ ˜ÂÁ ˜˜Á 1982 ,·Â˙Ùˆ ˙ ˘· ‰ÓÂ„ ˜ÂÁ ˜˜Á  1983 , ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÌÏÂ‡

Ì¯ÂÓÈ˘Â ÌÈ ·Ó ıÂÙÈ˘ ˙·ÂËÏ Ì‰· Â˘Ó˙˘‰ ‡ÏÂ ÌÈ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÂÙÎ‡ ‡Ï. 
 כי ‰ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ הודיעה 2005בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 

חוק עזר על שמירת חזיתות הבתי  בהקד  בכוונתה להביא למליאת המועצה בקשה להכנת 
 .האפשרי

__________________ 

 .6, 4, 2סעיפי   25
 .www.pnim.gov.il: אתר האינטרנט של משרד הפני  26
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 מקומיות הרשויותבמבני  ואתרי   ימורש
 בני  מל ששימור היישו  במקומיות הרשויות הל שפקיד  תתא, אמורכ, ובעת קרביעית התוספתה
 .אתרי ו
ועל ידי בדיקה מורחבת  אלו  שאמצעות במדינה הבקר משרד מדק ב2005 יוני עד 2004 דצמברמ

 שויות ר229  לשלח נשאלו ה. רביעית התוספת הישו  יידת מתארשויות מקומיות בתשע 
, יריות ע59 (קומיות משויותר) 70.7 (162%  משובות תתקבלו ה2005 מאי דע; ישראל בקומיותמ
  ). זוריות אועצות מ36  וקומיות מועצות מ67
 תכנסותה המועדי ורכבה ה,שימור העדתו
   הל ל (תרי  אשימור לעדה והקי  לקומית משות רל כל עובה חוטלה התוספת ל10 סעי ב .1
 ). שימור העדתו
 רשויות האשי רל כל אכתבי  מאותה שנה ביוני ו2003 פברואר בלחשהפני   משרדל "נכמ
 פניית לנו עשר אקומיות משויות ר72 מ. חוק לרביעית התוספת  הישו ית אבחו  לדי כמקומיותה
 .שימור לתרי  אשימת רכינו השויות ר21 רקו, ימור שעדתו קימו השויות ר48 קר, ל"מנכה

 ‡ˆÓÎ ÈÓ „·ÏÙ ÌÂÒ¯Á È¯ÊÂÓ Î " Ï)·ÌÈ ˘ 1991 ,1995Â -1999 (Â˙ÁÈÏ˘‰ ÌÈ·˙ÎÓ 
·˙ ˘ 2003 ,‡ÏÙ Á˜È „¯˘Ó‰Ú Ï‰ ˙ÂÈÂ˘¯‡ Â‰ ÍÈ¯„‡ Ô˙Â·  ÚÈÔÈÈ ÌÂ˘È‰ ˙Â‡¯Â‰ 
‰˙ÂÚ‚Â Ï ¯ÂÓÈ˘Ó ÌÈ ·Â ÌÈ¯˙‡· È·Á¯‰ ı¯‡ ˙ÙÒÂ˙· ˙ÂÏÂÏÎ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯Ï ˜ÂÁ. 

) 52.5% (85  ביכעלה ,  רשויות מקומיות162 שהתקבלו מ, מניתוח התשובות לשאלו  .2
 עקבות בי כיינו צשויותר 30יצוי  כי . חוק בנדרש להתא  בורמי שעדת ווקמה הא לשויותרמה
 ייתה הא ליאה, עדה ווקמה ה  א ג, עתי ל. כוננו או יכוננו ועדה   המדינה הבקר משרד מדיקתב
נעשה הדבר בלא , ברשויות שבה  קבעה הרשות כי אי  מבני  הראויי  לשימור. עילהפ עדהו

 .בדיקה לפי אמות מידה כלשה 
Ó„¯˘Ó ¯˜·‰ ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÏ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈÓÂ˜ÓÎ È‡ È-‰ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ ¯ÂÓÈ˘ ˙„ÚÂ ˙Ó˜

 ÂÏËÂ‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ‡ÏÓÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯Ï ˙¯˘Ù‡Ó ‰ È‡Â ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„ ÌÚ
È Ú· ‰ÈÏÚÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘ ÔÈ . 

 וקמו הÈÌÈÏ˘Â¯,· Ú·˘ ¯‡· ,·Á‰ÙÈÂ ·‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù·, ורחבת מדיקה בנעשתה בה  שהרשויותמ
 ˘Î¯ÙÎ ‡Ó ,·ÌÚ¯Ù·; עילות פעדות וה  ו,תשעי  הנות של שראשונה המחצית בימור שעדותו

·Âˆ˙Ùהתאמה ב2002, 1999, 1994 שני  בעדות ווקמו ה ,·‰È¯·ËÂ ‰ˆÚÂÓ·‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ÏÈÏ‚ 
‰Â˙Á˙Ô2003 שנת בימור שעדות ווקמו ה. 
ועל , על הוועדה להתכנס לפחות פע  בשלושה חודשי , ל משרד הפני "על פי חוזרי מנכ .3
 .ר הוועדה או על המזכיר שלה לנהל פרוטוקול ישיבות על פי הנוהל המקובל ולשמרו בארכיב"יו
 פחות לשימור העדת ותכנסתמ) 20.6% (13  בקר, ה זניי  על עהשיבו שקומיות משויות ר63 מ
 וועדה השויותר) 14.3% (בתשע, משרדל ה"נכ מוזרי חהנחיות להתא  בודשי  חשלושה לחתא
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 וועדהה) 23.8% (15 בו, צור  להתא  בתכנסת מוועדהה) 41.3% (26 ב, נה שחצי לחת אתכנסתמ
 .עילה כלל פאינה

: ת הנדרשתהרשויות שבה  נעשתה בדיקה מורחבת לא התכנסה הוועדה בתכיפומבכמה 
·ÌÈÏ˘Â¯È היא התכנסה בתדירות 2004בשנת . 2003 התכנסה ועדת השימור פע  אחת בשנת 

ÙÈÁ‰ הוועדות של ; הוועדה התכנסה פע  אחת בלבד, סו  חודש יוני עד, 2005ובשנת , הדרושה
ÂÚ·˘ ¯‡·  פע  עד שלוש פעמי  בשנה) בהתאמה (2004 2002  ו2004 2001 התכנסו בשני ;

ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ·ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰ ˙È¯ ,‰È¯·Ë ,‡ÓÎ ¯ÙÎ ,˙ÙˆÂ ÌÚ¯Ù˘ יו הא לשימור העדותו 
 .ה  התכנסו פעמי  ספורות מאז הקמת  או שלא התכנסו כלל ;עילותפ

Ó ÈÎ ¯ÂÓÈ˘‰ ˙Â„ÚÂ ˘‡¯ È·˘ÂÈÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘
Î Ó ˙ÂÈÁ ‰Ï Ì‡˙‰· ‰„ÚÂÂ‰ ÒÂ ÈÎÏ ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ"Î ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï ‡ÏÓÏ ÏÎÂ˙˘ È„

˜ÂÁ· ‰Ï Â ˙È ˘ ˙ÂÈÂÎÓÒÏ Ì‡˙‰· ‰È„È˜Ù˙ ˙‡ . 
כינוס ועדת השימור בתדירות הנדרשת בשנת   כי איÌÈÏ˘Â¯È מסרה עיריית 2005בתשובתה מיולי 

היא הודיעה ג  כי בתחילת שנת .  נבע מהבחירות המוניציפליות ומהחלפת רכזת השימור2003
  עקב הרצו  להביא לה לאישור את רשימת האתרי   לא התכנסה ועדת השימור באופ  שוט2005

, ÙÈÁ‰עיריות .  רשימה של אתרי  לשימורÌÈÏ˘Â¯È·לשימור בשכונת רחביה ולאשר לראשונה 
‰È¯·ËÂ ˙Ùˆכנדרש,  מסרו כי בכוונת  להגביר את קצב התכנסות ועדת השימור . 

 מישה חונה מ,חוק ל18 עי  ספי לקומית מעדה והיאש, קומית מרשות בשימור העדתו .4
 ברשותו, לבנייה ותכנו  למשנהת העדר ו"ו יו אמקומית הרשות האש רוא הוועדהר ה"וי. ברי ח
 וס נ. סגניו מחד או אמקומית הרשות האש ר  חוק ל19 עי  ספי לכנו  תמרחב בנמצאת הקומיתמ
 אשרש וס  נחברו, רשות התבחר שרשות הועצת מחברי מלושה שוועדה בברי  חהיו י,  כלע
 שתת י, רגילי  החברי  הל  עוס נ.בנייה וכנו  תענייני בבקי הרשות הובד עהוא שרשות ממנהה
 ידיבימונה  שר אתיישבות האתרי ובני  מימור שנושא במצוי הד אבדעה מייעצת  וועדה הדיוניב
 תכנ  מאת ומקומית הוועדה ההנדס מת אשימור העדת ודיוני להזמי  לש י כ. רשות הועצתמ
 . ציגיה  נת או אוועדה הועלת פומובתח שמחוזה
 עניי  במדינה הבקר ממשרד להשיבו שקומיות משויות ר65  מי כולה עשאלו  המצאי מניתוחמ
אמנ  ) 33.8% (שויות ר22 ב. חוק הוראות הת אשימור העדת ורכבהתוא  ) 27.7% (18  בקר, הז
 . בו הוגדרו שדי יפקת הושאי ניו הא ל  ה א, חוק בנדרש החברי  הספר מת אללה הוועדהכ
 חותפ   )12.3%(ובשמונה , נדרש ההמספר מברי  חותר יוועדה הללהכ) 26.2% (שויות ר17 ב
 . ברי  חדימ

נמצא כי בחמש מהרשויות המקומיות שבה  נעשתה בדיקה מורחבת לא תא  הרכב הוועדה את 
י  שה  נציגי   חבר12 2004 מנתה ועדת השימור בשנת ÂÂ˜˙ Á˙Ù‰·. יעיתבהוראות התוספת הר

ר "בתפקיד יו. כול  בעלי זכות הצבעה, ר וארבעה עובדי העירייה"נוס  על יו, של חברי מועצה
כמתחייב , ר ועדת המשנה לתכנו  ולבנייה"הוועדה כיה  חבר מועצה שאינו ראש הרשות או יו

נה  מו·‡¯ ˘·Ú·;  העירייה או סגנו בראש הוועדהאש לא כיהנו ר˘ÌÚ¯Ù·. מהתוספת הרביעית
 È¯·Ë‰·; "עובד הרשות הבקי בענייני תכנו  ובנייה"מהנדס העיר לחבר ועדה בעל זכות הצבעה כ

 במועד הביקורת טר  נקבע הרכב Â‡ÓÎ ¯ÙÎ·, לא זומ  נציג מתכנ  המחוז לישיבות הוועדה
 . הוועדה
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 עולה כי הרכב הוועדה שונה בהתא  להוראות התוספת 2005 מיולי ÂÂ˜˙ Á˙Ù‰מתשובת עיריית 
 כי לאור הערת משרד 2005 הודיעה למשרד מבקר המדינה באוגוסט ·‡¯ ˘·Úעיריית . הרביעית

. והאחרו  יוזמ  לישיבות כמוזמ  קבוע, מבקר המדינה היא תמנה עובד אחר במקו  מהנדס העיר
כי דרישת החוק שמתכנ  , 2005 במאי מבקר המדינה הודיעה בתשובתה למשרד È¯·Ë‰עיריית 

 השיבה ÓÎ ¯ÙÎ‡המועצה המקומית .  ישתתפו בישיבות הוועדה תועבר אליוהמחוז או נציגיו
כי למרות הפניות והתזכורות לחברי הסיעות ה  לא , 2005למשרד מבקר המדינה בספטמבר 

ר הוועדה יהיו חברי  "ועל כ  הורה ראש המועצה כי נוס  על יו, הציעו מועמדי  לחברות בוועדה
 .ועצהבה מהנדס המועצה ועובד נוס  במ

 ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‡ÓÎ ¯ÙÎ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ 
¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂÂÏ ÌÈ¯·Á ÈÂ ÈÓÏ. 

 2003בשני  : לדוגמה. והדבר פוגע בהחלטותיה, מהנדס הוועדה אינו חבר בוועדת השימור .5
המקצועיות  להרוס שני מבני  בעיר בניגוד לחוות הדעת ÌÈÏ˘Â¯È·המליצה ועדת השימור  2004

' ברח, הבניי  האחד. ההחלטה לא נומקה בפרוטוקול הישיבה. של מהנדס העיר ושל יועצי השימור
מחשובי , רהוא בניי  טיח בסגנו  הבאוהאוס אשר תוכנ  על ידי האדריכל הק, 19 17אב  שפרוט 

, האחר הוא אחד מבתיה הראשוני  והאופייניי  של השכונה. האדריכלי  שפעלו באר 
 . 14אב  עזרא ' והוא שוכ  ברח, ותו רבה מבחינה אדריכלית היסטוריתשחשיב

כי הוא סבור , 2005 השיב למשרד מבקר המדינה ביולי ÌÈÏ˘Â¯Èר ועדת השימור בעיריית "וי
שוועדת השימור צריכה לקבל החלטה לפי מיטב הבנתה ועל פי שיקול דעתה לאחר ששמעה את 

 . נימוקי הצוות המקצועי
Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÂÈÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„" ˙ÈÈ¯ÈÚÏÂ ¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂ ¯ÌÈÏ˘Â¯È‰ËÏÁ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ  

¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂ È¯·Á Ï˘ ,¯ÂÓÈ˘‰ ÌÂÁ˙· ÚÂˆ˜Ó ÈÏÚ· Ì È‡ Ì·Â¯˘ , ˙ÂÂÁ ˙‡ Ï·˜Ï ‡Ï˘
ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙ÂÂˆ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Ú„‰ ,Ï˜˘Ó È„·Î ÌÈ˜ÂÓÈ · ‰ÂÂÏ˙ .  

 ר הוועדה"כפל התפקידי  של יו
˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ,ÂÈ"˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯ÂÈ ‡Â‰ "¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂ ¯ . ˙Ú„ÏÓ ¯˜·Ó „¯˘

‰ È„Ó‰ ,ÂÈ „È˜Ù˙ ˘ÂÈ‡"ÂÈÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"· ¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂ ¯‡ ÔÓÂË Ì„‡ Â˙Â
˙ÂÈ˙ÈÈÚ· Â·ÂÁ· ,ÂÈ Ï˘ ÂÈ ÈÚ „‚ Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰˘ ¯Á‡Ó" ÌÈ„‚Â  ˙ÈÓÂ˜Ó ‰„ÚÂ ¯

ÂÈ Ï˘ ‰Ï‡ ˙‡ ÌÈ˙ÚÏ"¯ÂÓÈ˘ ˙„ÚÂ ¯ :ÂÈÎ ÂÚ·ÂÎ·"˙‰Ï ÂÈÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯ „˜Ó
 Î˙Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÂÏÎÓ·ÔÂ„È˙Ú·Â ‰ÂÂ‰· ‰ÁÂ˙ÈÙÏÂ ¯ÈÚ‰  ,ÂÈÎ ÂÚ·ÂÎ· ÂÏÈ‡Â" ¯

 ¯˘˜‰· È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë È‡‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ÏÂ ¯·Ú‰ ˙˘¯ÂÓ ¯ÂÓÈ˘Ï ·ÈÂÁÓ ‡Â‰ ¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂ
‰Ê .ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ Ò„ ‰Ó Ì‚ ÚÈ·ˆ‰ ÂÊ ‰ÈÚ· ÏÚ . 

 כי מניסיונו ÌÈÏ˘Â¯Èימור בעיריית ר ועדת הש" ציי  יו2005תשובתו למשרד מבקר המדינה מיולי ב
ר ועדת שימור הוא יכול להעיד שתפקידו בוועדת "ר הוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה וכיו"כיו

 . השימור והגישה לתכניות שימור תרמו רבות לכל התכניות שהובאו לדיו  בוועדת התכנו 
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¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ·È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÈÂ È˘ ÌÂÊÈÏ ˙Â
¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂ ·Î¯‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙ÙÒÂ˙·. 

כי המשרד תומ  בשינוי התוספת , 2005שרד הפני  השיב למשרד מבקר המדינה באוגוסט מ
הרביעית בכל הנוגע להרכב ועדת השימור במטרה לשפר את האיזו  בי  הגורמי  המקצועיי  בה 

 פועל לשינוי חקיקה בעניי  זה ע  משרדי מינהל התכנו  במשרד הפני . ובי  נציגי הציבור
 שנהב" תכנו  המינהל בשוטפת הפעילות הי כהמשרד ציי  .ממשלה אחרי  וע  המועצה לשימור

  . אתרי  ובני  מימורשל ב לשומת תמת  יותר ופיקוח הגברת הל שגמה מבטאת מ"אחרונהה
  ימורשל תרי  המיועדי  אקביעת לאמות מידה

 .ל"מנכ החוזרי בהובהרו וורטו פה ו, שימור העדת ופקידי תת אגדירי מ וספת לת15 12 עיפי ס
 שימת רת אהכי לעליה  שימור העדת ושל קמתה היו  מנתיי  שתו ב, תוספת ל12 עי  ספיל .1
 .רשות הל שמוניציפלי התחו  במצויי  השימור לראויי  ה27אתרי ה
) א(12ת אתרי  בהתא  לסעי  משרד הפני  פורסמו קווי  מנחי  להכנת רשימ ל"חוזרי מנכב

הכללת . והומל  כי בחינת  תיעשה על פי מידת חשיבות  ההיסטורית או האדריכלית, לתוספת
ל נקבע כיצד יש "בחוזרי המנכ. אתר ברשימה חייבת להיעשות על פי אמות מידה שייקבעו מראש

 . תר מיועד לשימוראלדרג 
מבקר המדינה נקבעו אמות  השאלו  של משרד רשויות מקומיות שענו על 50 הבדיקה עולה כי במ

ביקורת מורחבת שנעשתה במספר רשויות העלתה כי . מידה שעל פיה  הוכנה רשימת האתרי 
אול  עד , עקרונות ודרגות לשימור,  פועלת יותר מעשור לקבוע אמות מידה·‡¯ ˘·Úעיריית 

 אמות  לא נקבעו˜Á˙Ù‰ÂÂ ˙·. היא לא גיבשה הצעה מוסכמת, 2005מאי , מועד סיו  הביקורת
א  לא נקבע , אמנ  נקבעו שלוש דרגות שימור;  להכרזה על מבני  ואתרי  ראויי  לשימורמידה

. בעקבות הביקורת הכינה ועדת השימור הצעה לאמות מידה. מהי הדרגה הנדרשת בכל אתר
·ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ, ·‡ÓÎ ¯ÙÎ·Â ÌÚ¯Ù˘ לא נקבעו כלל אמות מידה ;·¯ÈÌÈÏ˘Â 

 נקבעו אמות מידה על ידי צוות 2002בשנת , ונוס  על כ , 1968נקבעו אמות מידה בתכנית אב 
 נקבעו אמות מידה בתכנית È¯·Ë‰·; אומצו אמות מידה של משרד הפני  ·ÙÈÁ‰; יועצי  מקצועי

 . נקבעו אמות המידה על ידי המועצה לשימורˆÙ˙·ו, אב
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘·‚Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ ÏÚ ˙ÂË¯ÂÙÓÂ ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ 

‰ÓÈ‡˙Ó‰ ¯ÂÓÈ˘‰ ˙‚¯„ ˙‡ ¯˙‡ ÏÎÏ ÚÂ·˜ÏÂ ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ ·Ó ÏÚ ‰Ê¯Î‰Ï . 
 שימור לאתרי  הת אתבחר שימור העדת וי כ  גקבע נ)1/95(ל משרד הפני  "חוזר מנכב .2
בכל בניי  משומר  אפשרי השימושהאת  הפוטנציאליי  ותאשר אותה בהגדירה מבני  הרשימתמ

 תכנית מפרד נלתי בחלק ויישוב הל ששימור הכנית תהיה תו זשימהר.   לבחירהואת הטעמי
 .לו שמתארה

__________________ 

27
, לרבות סביבת  הקרובה, ת בנייני  או חלק מה אתר הוא בניי  או קבוצ, על פי התוספת הרביעית 

 .אדריכלית או ארכאולוגית, לאומית, ות היסטוריתבשלדעת מוסד תכנו  ה  בעלי חשי
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 ורק , תרי  אשימת רשימור העדת וכינההשענו על השאלו   קומיות משויות ר58  בק רי כמצאנ
מתשע הרשויות שבה  נעשתה  . רשויות כללה רשימת האתרי  את כל הפרטי  שהחוק דורש18 ב

 Ú·˘ ¯‡··Â ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù·.  לא הוכנה רשימת אתרי  לשימור˘ÌÚ¯Ù· רק הביקורת המורחבת
כעשור לאחר , 2005 2004נבחנו אפשרויות הפיתוח של חלק מהאתרי  בפרוטרוט רק בשני  

 .הקמת ועדת השימור
Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ , ˙‡ ÂÏÏÎÈ ÌÈ¯˙‡‰ ˙ÂÓÈ˘¯ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ

È ˘ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈË¯Ù‰ ÏÎÂ¯ÂÓÈ˘ „Â„ÈÚÏ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ÏÎ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ ‰È‰È Ô˙. 
 מקומית הוועדה התשמש את אתרי  השימת רי כובעק) 1/95(ל משרד הפני  "חוזר מנכ .3
 .בבואה להכי  תכנית הכוללת הוראות בדבר מבני  ואתרי  לשימור בנייה ותכנו ל
מור אישרה את ועדת השי,  רשויות מקומיות שהשיבו55 מ) 64% (35 הבדיקה עולה כי במ

. אישרה את הרשימה הוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה) 18%( רשויות 10 ורק ב, רי תרשימת הא
 .שאושרו ברשויות כללו את כל המבני  הראויי  לשימור ש לציי  כי לא כל רשימות השימורי
·ÌÈÏ˘Â¯È ,·‰È¯·Ë ,·‡ÓÎ ¯ÙÎ·Â ˙Ùˆ לא הובאה מעול  רשימת האתרי  לדיו  או לאישור 
כתוצאה מכ  הרשימה . ולכ  נותר מעמדה הצהרתי בלבד, ועדת השימור או בוועדה המקומיתבו

בעזרתה  והרשות המקומית מתקשה לשמר, אינה מבטיחה הגנה סטטוטורית למבני  הכלולי  בה
 אושרה Ú·˘ ¯‡· ,·‰ÙÈÁ·Â ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ·). ראו פירוט בהמש (מבני  

 אושרה הרשימה בוועדת ÂÂ˜˙ Á˙Ù‰·.  לא בוועדה המקומיתהרשימה בוועדת השימור א 
 . השימור ובוועדה המקומית

כי הוועדה תעדכ  את , È¯·Ë‰ הודיעה עיריית 2005 ממאי מבקר המדינהבתשובתה למשרד 
תביא אותה לוועדה המקומית לאישור ולמת  תוק  סטטוטורי ותכי  אמות מידה , רשימת האתרי 

כי , 2005 הודיעה בתשובתה מאוקטובר ‰ ‰‡ÚÂÓ‰ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰ ˙È¯ÂÊˆ. להכרזה על שימור
א  , ולאחר מכ , תפנה למועצה לשימור אתרי  לבדיקה מחודשת של רשימת האתרי  לשימור

והיא , תפעל המועצה כדי שיינת  לרשימה תוק  סטטוטורי, יימצא מקור למימו  פעולות השימור
 .תוטמע בתכניות מפורטות
 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈ¯˙‡‰ ˙ÂÓÈ˘¯ ¯Â˘È‡Ï ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰

 ¯ÂÓÈ˘ÏÂ Ì‰ÈÏÚ ‰ ‚‰Ï ÔÂ˘‡¯ „ÚˆÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ È„È ÏÚÂ ¯ÂÓÈ˘‰ ˙Â„ÚÂ È„È ÏÚ
˙˘¯ÂÓ‰ .  

  רשות החידות יי בהנושא  תיאו ובעניי  שימור  בודה עוהלינ
 בה רשיבות חש ילכ ו, רביעית התוספת הוראות הישו ימופקדת על  מקומית הרשותה .1
 .לטיפול בנושא אחראי הגור  הו איחידה הקביעתל
, שענו קומיות משויותר) 66% (62  מ41  בי כמצא נמדינה הבקר משרד משעשה בדיקה המסגרתב
 י כהעלתה ותישו רמספר במורחבת הבדיקהה. שימור בטיפול לאחראי  שד  או אחלקה משי
·ÌÈÏ˘Â¯È,· Ú·˘ ¯‡· ,·Á‰ÙÈ ,·ËÈ¯·‰Â ·‰ÂÂ˜˙ Á˙Ùקבע נואלטיפול בנושא  חידה יוקמה ה 
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 ÚÂÓˆ‰·; בשימור טיפול לחראי אור  גקבע נא ל˘ÙÎÎ ‡Ó ,·ˆ˙ÙÂ ·ÌÚ¯Ù¯· ;חראיאלכ  
‰˙È¯ÂÊ‡‰ ÏÈÏ‚‰ ÔÂ˙Á˙ א  כי היה בעבר(לנושא  חראי אלא היה בעת הביקורת(. 

 צוות שיבנה הוק  כי ‰ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓבתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה 
תכנית זו תובא לאישור ועדת . תכנית לייעול עבודות לשימור אתרי  במסגרת מגבלות התקציב

 . השימור
 עדת ובודת עת אמסדיר הוהל נוכ ה) 25%(בעניי  זה  שהשיבו שויות ר40  מ10  בקר .2
, Ú·˘ ¯‡· ,·Ë‰È¯· ,·Î¯ÙÎ ‡Ó· .והלנלכ   קבע נÙÈÁ‰·. נושא לגיעה נלה  שהיחידות ושימורה
·ˆ˙Ù ,·˘ÌÚ¯ÙÂ ·‰ˆÚÂÓ‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ÏÈÏ‚‰ ÔÂ˙Á˙ נושא בוהל נקבע נאל . 

שוועדת השימור תכי  נוהל , È¯·Ë‰ הודיעה עיריית 2005 ממאי מבקר המדינהבתשובתה למשרד 
  .עירוני להסדרת עבודת הגופי  שפעולת  נוגעת לשימור

 גברת המודעות הציבורית לשימורה
מבני  הראויי  לשימור והעמקת הקשר של התושבי  ע  הגברת המודעות לערכ  של  .1

ניסיו  העבר באר  ובעול  מלמד שככל . המורשת שלה  היא תנאי חיוני לשימור המבני 
רמת השימור והשיקו  בשטח , תרבותית לשימור גבוהה יותר חברתית  הציבוריתותשהמודע

 ו אשימור העדות ועלופ, בוהשי שמקומיות הרשויותה )73% (52  מ38  בי כמצאנ. גבוהה יותר
, תרי  אשולטו :אתרי  ובני  מימורשל ציבורית המודעות ההגברת למקומית הרשות בחידותי

 אמצעות ב,מקומית העיתונות בהיה פרסו , יו  עמי ינערכו, פר סבתי בינו  חכניותתהוכנו 
 .ימורשי  למיועד אתרי  ביורי  סואורגנו דגוגי פרכז מהופעל, אינטרנטבו מקומי המוזאו ה
להציב שלטי  באתרי  בעלי   הוחלט בוועדת השרי  לענייני סמלי  וטקסי 1986ינואר ב .2

באותה החלטה . היסטורית ולהטיל על המועצה לשימור לעשות סקר בעניי  משמעות חינוכית
 שתרוכז בידי מרכז ההסברה והמועצה לשימור  כי תוק  ועדת קבע לשילוט אתרי, נקבע ג 

 . הוועדה שהוקמה קבעה נוהלי עבודה בנושא ופעלה על פיה . ו אתרי  לַשלטותחליט איל
 מבני  10,000  מכ1,000 הותקנו עד תו  הביקורת שלטי  בכ, ל פי נתוני המועצה לשימורע

ואת , את השלטי  הכינו עובדי המועצה לשימור. ואתרי  אשר מיועדי  לשימור ברחבי האר 
 .  שילמה הרשות המקומית שבשטחה נמצא המבנה או האתרהתשלו  עבור הכנת השלט והתקנתו

תשובתה למשרד מבקר המדינה השיבה המועצה כי היא ממשיכה לשלט אתרי  ללא תקציב ב
 .מסודר ובשיתו  פעולה מינימלי של הרשויות

שילוב הסברה על שימור במסגרות , הטמעת ערכי השימור בתכניות החינו  בבתי הספר .3
ע הרשויות המקומיות שבה  נעשתה הבדיקה שי  והאתרי  נבחנו בתאחרות ושילוט המבנ

  155אתרי  הראויי  לשימור משולטי  רק  3,000 מכ: ÌÈÏ˘Â¯È: להל  הממצאי . המורחבת
כנית העשרה לתלמידי ת ו מפעילה העירייה"נמצא כי החל משנת הלימודי  התשס; )2% כ(

 מבני  12 הציבה העירייה שלטי  על 2004 דצמברב: ÙÈÁ‰. חטיבת ביניי  בנושא שימור ופיתוח
העירייה שילטה חלק מהאתרי  בעיר העתיקה והיא מקיימת שבוע שימור אתרי  : ·‡¯ ˘·Ú. בעיר
: ÂÂ˜˙ Á˙Ù‰. העירייה מפעילה פרויקטי  של שימור בחלק ממוסדות החינו , נוס  על כ . שנתי

האחראית לשימור הרצתה כמה ;  האתרי  המיועדי  לשימור60 מ 15 העירייה הכינה שלטי  לכ
‰ÏÈÏ‚‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ . פעמי  לפני תלמידי הכיתות הגבוהות בבתי הספר התיכוניי  בעיר

ÔÂ˙Á˙‰ :השלטי  נעשו ומומנו על ;  המבני  והאתרי  המיועדי  לשימור110  מכ10 שולטו כ
 .ידי המועצה לשימור
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˘‰Ï Ô˙È  Â˙ÂÚˆÓ‡·Â ˙ÈÒÁÈ ÏÂÊ ÈÚˆÓ‡ ‡Â‰ ÌÈ ·Ó ËÂÏÈ˘ ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈ ·ÓÏ ‰·¯ ‰ÙÈ˘Á ‚È
¯ÂÓÈ˘Ï.Ó  ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ï˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯  ÈÎÓÔ‰ ÈÂ‡¯ ˙‡ ÂËÏ˘È˘  È ·Ó

¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈÈÂ‡¯‰ ˙Â˘¯‰ .ÔÓ ÈÎ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏÂ ˙ÂÈÂ˘¯Ï „¯˘Ó‰ ¯ÈÚ‰ „ÂÚ¯‰  ÈÂ‡
 Ï˘ ¯ÂÓÈ˘‰ ˙Â·È˘Á ÏÚ ˙ÂÈ Î˙ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÂÚÈÓËÈ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â˜ÏÁÓÂ ¯ÂÓÈ˘‰ ˙Â„ÚÂÂ˘

¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÂÓÊÈÈÂ ÌÈÂ ÌÈ·˘Â˙·¯ÂÓÈ˘‰ ÌÂÁ˙· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù .  
✯  

‰ÌÈ‡ˆÓÓ ÌÈ„ÓÏÓ˘ ÌÂ˘ÈÈ‰ ˙ÙÒÂ˙‰ ˙ÈÚÈ·¯· ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈÓÂ˜ÓÁ È˜Ï;Ï ˙Ú„Ó „¯˘ 
Ó¯˜·‰ ‰ È„Ó ,ÚÏÓ „¯˘‰ ÌÈ ÙÏ „ÒÓÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·˙ ÈÎÈÏ‰‰ ‰ÈÁ  ,Ï˘‰ ˙ÂÈÂ˘¯ 
‰Ó˜Ô‰ÈÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÈÎÈÏ‰˙Â ˙ÂÈÓÂ ,ÎÈ„˘ ‚˘Â˙ ‰‰¯ËÓ˘ ‰Ó˘Ï  ‰„ÚÂ‰ ˙ÙÒÂ˙ 
‰˙ÈÚÈ·¯. 
ÚÏ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈÓÂ˜ÓÏ ·¯ ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÈ ¯˙Â· ÌÈÏÎ‰ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈ„ÓÂÚÏ Ô˙Â˘¯Ú Ï 
Ó˙ Ï ÏÈÚÙ‰‡ ˙  ıÂÙÈ˘Â ¯ÂÓÈ˘Ï Ú‚Â · Ô‰ÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙Â·ÂÁ‰ ˙‡ ‡ÏÓÏÂ Ô‰È˙ÂÈÂÎÓÒ

ÌÈ Â˘‰ ÌÈ˜ÂÁ‰ Û˜Â˙ÓÂ ‰„Â˜Ù‰ Û˜Â˙Ó ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ ·Ó.   
 ורימשה ל שלכליותכה שפעותהה
 ימור שהליכית. מיוחדות תרבות וסחר מפעילויות להשראה ושיכה מקור מ  היסטוריי  הבני מ
 קיפה עשפעהה, )מוצרי  ול  גומרי חכישתר (שירה ישפעה המקומית הכלכלה הל עשפיעי מ
 ית בשקי מל שההוצאה וצריכה ההגדלת במתבטאת ההשפעהו) שירותי  וחורות סכישתר(
 כמו כ  מושפע הער  הכלכלי ממשיכת .28בודה עקומות ממיצירתו הכנסה ההגדלת מנובעותה

 פנימועל סביבתו  מבנה מג  עליו ימורש. תיירי  אל אזורי  ששומרו שבה  בנייני  או מתחמי 
 . 29תיקות וכונות שהחיותלומאפשר  רעה לינויי ש
מופקת ער  הכלכלי של השימור מחושב לפי התועלת המופקת מהשימוש במבנה ולפי התועלת הה

הפסד כספי עלול להיגר  עקב הגבלת : השימור כרו  בעלויות, מנגד. 30מצפייה או מביקור בו
 משיפוצו של בניי  40% 20% שיפו  בניי  המיועד לשימור יקר על פי הערכה בכ; תוספות למבנה

חזוקתו של בניי  שנועד לשימור עשויה להיות יקרה יותר מתחזוקתו של בניי  רגיל תג  . 31רגיל
 . בגלל שימוש בטכניקות בנייה ובחומרי  מיוחדי 

__________________ 

28 Federal Tax Incentives for Rehabilitating Historic Buildings, U.S. Department of the Interior, 

National Park Service, Washington, D.C, 2001. 
 " זכויות בנייה עבירות"דיני הפיצוי הראויי  ו, היבטי  חלוקתיי  של שימור מבני , זמיר לוינסו ' ד 29

)TDR( ,ÓÌÈËÙ˘ ,2000אפריל , 1רת בחו, כר  לא. 
 .16.12.04, מכו  ו  ליר, ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÛÂ ÓÎ ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ :˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÏÚÂ˙˘, ירו ' ח 30
 .41' ש  עמ, זמיר לוינסו ' ד 31
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לא יראו , על פי חוק התכנו  והבנייה. בנושא עלויות השימור חשוב להזכיר את הזכות לפיצויי 
ובלבד " לחוק 200קרקע כנפגעת א  בהוראות התכנית נכללו מגבלות שונות המפורטות בסעי  

".   ואי  זה מ  הצדק לשל  לנפגע פיצויי שהפגיעה אינה עוברת את תחו  הסביר בנסיבות העניי
  מילע  גחלה  היאו, מקרקעי  במותר השימוש השינוי מנפגע שמי לתלוגב מינה אפיצויי  לזכותה
 מצאי  ננפגעי  ההמקרקעי  שבלבדו, חרי  אמקרקעי  בהותר שהשימוש מעקיפי  בנפגעש
 .מה עובלי  גו אתכנית התחו ב

ÏÏÎ‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰ ¯Â‡ÎÏÂÚÙ Ï˘ ˙ÂÈÏ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÏÚ ¯ÂÓÈ˘‰ ˙Â , ÈÂ‡¯ ‰È‰
 ˙ÏÚÂ˙‰ ˙‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ‰ Á·ƒ̇ ÌÈ ·ÓÏÂ ÌÈÓÁ˙ÓÏ ¯ÂÓÈ˘ ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰ ˙Ú·˘
 ˙È Â¯ÈÚ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÏÚ ˙ÂÙÈ˜Ú‰Â ˙Â¯È˘È‰ ˙ÂÈ Â Î˙‰ Ô‰È˙ÂÚÙ˘‰ ˙‡Â Ô‰Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰

¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ ·Ó Ï˘ ıÂÙÈ˘‰ ˙ÂÈÂÏÚ È·‚Ï ˙Â˜È„·Â ÌÈ „ÓÂ‡ Â ÈÎÈÂ .¯Â˜È··‰ÏÚ ˙ , ÈÎ
˙ÂÈÂ˘¯·‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó˘ Ô‰·  ˙·Á¯ÂÓ ‰˜È„· ‰˙˘Ú  ˙Â˜È„· Â˘Ú  ‡ÏÂ ÌÈ „ÓÂ‡ Â ÎÂ‰ ‡Ï

¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ ·Ó Ï˘ ıÂÙÈ˘‰ ˙ÂÈÂÏÚ È·‚Ï .ÔÎ ÂÓÎ,· ˜¯ ÌÈÏ˘Â¯È ,·Ú·˘ ¯‡· ,
·‰ÙÈÁ·Â ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù  ÔÁ· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡·‰ Ï‡Èˆ ËÂÙ‰ ÈÏÎÏÎ˘ Ï‰ ¯ÂÓÈ˘. 

  הוכ  עבור עיריית תל אביב דוח2000שנת ב:  תל אביבבהקשר זה יש לציי  במיוחד את עיריית
 מצאימ. 32כלכליות של השימור על כלכלת העיר שמטרתו הייתה לאתר את ההשפעות המקרו

, סעדה הירותיש (בוהה גרמה בסקיות עעולות פועל קרקע השימושי בינוי של עלמדי  מבדיקהה
 הוכ  עבור העירייה 2002בשנת , כמו כ ). סופרי  וומני א, יננסיי  פוסדותמ,  ופשיי חקצועותמ

 .בני  שנועדו לשימורמדוח אומדני  של עלויות השיפו  של 
¯ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙È·¯Ó· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙Â‡˘Â  ÈÁÎÂ ‰ È˜ÂÁ‰ ·ˆÓ· . ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··

 Â‡ ¯ÂÓÈ˘Ï ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÚ Ó  ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ· ÍÎ ·˜Ú ÈÎ
Â·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂÈ Î˙ ¯Â˘È‡ÓÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈÈÂˆÈÙ ÌÏ˘Ï Ô‰ÈÏÚ ÏËÂÈ˘ ˘˘ÁÓ ¯ÂÓÈ˘ ˙ .

‰Ó‚Â„Ï , ˙ÈÈ¯ÈÚÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÂ ‰ÙÈÁ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Ô˙·Â˘˙· Â ÈÈˆ ˙ÌÂÏ˘ 
ÙÌÈÈÂˆÈ‰ ‡ÂÓ ‰ÒÓÚÎ ‰„·Ú Ï˜ Ô˙ÙÂ˘ Ï‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ó˜˙ÂÈÓÂÏ ÔÂ Î˙Â ‰ÈÈ · , Ô È‡ Ô‰Â

Ô„·Ï ¯ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÏËÓ· ˙‡˘Ï ˙ÂÏÂÎÈ. 
‰˜ÂÁÓ ‰ ˜Ï ÏÚ·  ÎÒ˘ Ú‚Ù Ó ˙ÏÁ‰‰ ˙Â‡¯Â˘ ¯ÂÓÈÚ Ï‰ ÒÎ ˘ Â˙ÂÏÚ·· Ï·˜Ï ˙ÂÎÊ 
ÙÌÈÈÂˆÈ ,‡Í‡ Â ÈÓ ‰ ˙Ê ˙‡ ·˘¯ÂÓÈ· ÏÚÂÙ˘ Ï‰ ‰ ·Ó. ˙ÂÈÂ˘¯ ÔÎÏÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ú ˙ÂÏÂÏ 
Ï‡ÂˆÓÚ ÔÓˆÓ ˙ÂÓÏ˘Ù ÌÈÈÂˆÈÏ ÈÏÚ·  ÌÈÒÎ· ˙Â·˜Ú‡ È˘¯Â˙ ˙ÂÈ Î˘ ¯ÂÓÈ , ÌÈ ·Ó˘ ÈÏ·

Â¯ÓÂ˘È Ì Ó‡. 
ושא זה נמצא בטיפול במסגרת קידו  ההצעות שרד הפני  השיב למשרד מבקר המדינה כי נמ

  . לתיקו  החוק
__________________ 

 .64 51' ש  עמ, ירו ' ח, חינקיס' ש, דניס' ק, פרנקל' ר א"ד 32
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 ימורשה מימו 
‰ ‰Á·˘‰ ÏËÈ 
אחרי ניכוי הוצאות הגביה , נגבו כהיטל מיועדי שסכומי  ", 33ל פי התוספת השלישית לחוקע

] לתכנו  ולבנייה[לכיסוי ההוצאות של הועדה המקומית , לרבות הוצאות של ערעור לפי תוספת זו
 להכנת תכניות במרחב התכנו  או בתחו  12מקומית אשר הועברו לה לפי סעי  או של רשות 

כפי ,  פיתוח ורכישת מקרקעי  לצרכי ציבורותלרבות הוצא, ולביצוע , לפי העני , הרשות המקומית
לפי , ולרבות הוצאות שימור אתר או הפקעתו, ]התכנו  והבנייה[ לחוק 188שהוגדרו בסעי  
 ".התוספת הרביעית

ÏÂ¯Ó˙‰ ˙Â¯˘Ù‡Ï ÔÓÓ˘ ¯ÂÓÈÓ ÌÈ ·· ˙ÂÚˆÓ‡Î ÈÙÒ‰ ÏËÈ‰ ‰Á·˘‰  ‰ÏÂÚÓ È‡ˆÓÓ
 ˙·Á¯ÂÓ‰ ‰˜È„·‰ÎÈ ˙ÂÈÂ˘¯ È˙˘ ˜¯  ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰Â˘Ó˙˘· ‰Ï‡ ÌÈÙÒÎÏ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â‡ˆÂ 

˘¯ÂÓÈÓ ÌÈ ·, ÏÔÂ Î˙˘ ¯ÂÓÈ‡ ÂÏ ÌÂÏ˘˙Ù ÌÈÈÂˆÈÏ ÈÏÚ·  ÌÈÒÎ˘ Ì˙ÂÏÚ··  ÌÈÒÎ 
 ÌÈÈÂ‡¯‰Ï¯ÂÓÈ˘ . 

·‰ÙÈÁח מכספי היטל ההשבחה למימו  ההכנה של " מיליו  ש22 כ, 2003 1995בשני  ,  הועברו
, ח" מיליו  ש0.85 הועברו ·‡¯ ˘·Ú·. תכניות שימור ופיתוח של מתחמי  מיועדי  לשימור

 ˆÌÈÏ˘Â¯È ,‰È¯·Ë ,‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ,˙Ùעיריות . לשיפו  מוזאו  הנגב, שחלק  מכספי היטל השבחה
ÂÌÚ¯Ù˘ ,‡ÓÎ ¯ÙÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰Â Ê‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰Â˙È¯ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰  ישירות  שתמשו האל
 בעלי ליצויי  פתשלו  לו אימור שתכנו ל, בני  משימור לוצאות המימו  לשבחההה יטל הכספיב
 . שימורלהמיועדי   כסי נ

 צוי  כי היטלי ההשבחה ה  מקור 2005 למשרד מבקר המדינה מיולי ÌÈÏ˘Â¯Èבתשובת עיריית 
 קשה לצפות כי היטלי ההשבחה ישמשו ג  לתשלו  א , תקציבי להכנת תכניות ולכל הכרו  בכ 

לש  כ  . משו  שלא ייתכ  שהעירייה תקדיש את כל כספי היטל ההשבחה לבתי  יחידי , פיצויי 
 השיבה באוקטובר ¯Ê‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ÂÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰ ˙È. נדרשי  פעולות ותמריצי  כלכליי  נוספי 

, ת הוועדה המקומית לתכנו  ולבנייהכי היטלי ההשבחה שנגבי  אינ  מכסי  את הוצאו, 2005
על מנת שהמועצה תוכל לבצע את המוטל . ואי  שו  אפשרות לממ  שימור מבני  מכספי  אלו

 . עליה בנושא שימור אתרי  יש למצוא פתרו  מערכתי לסוגיית המימו 
Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ , ÌÈ¯˙‡ ÌÂ˜È˘Ï ‰Ê ÔÂÓÈÓ ¯Â˜Ó· ˘ÂÓÈ˘Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È

È˘ÏÂÓÌ¯Â ,˙Â˘¯· ÌÈ¯˙‡‰ Ï˘ ¯ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ‰ÒÎÓ Â È‡ Ì‡ Ì‚ , ‡Â‰˘ ¯Á‡Ó
‰· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ÔÈÈ ÚÏ ÌÈÒÁÈÈÓ˘ ˙Â·È˘Á‰ ÏÚ „ÈÚÓ . ÏËÈ‰‰ ÈÙÒÎ· ‰ÊÎ ˘ÂÓÈ˘

 ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘ ÔÂÓÈÓ· Û˙˙˘‰Ï ÌÈÙÒÂ  ÌÈÓ¯Â‚ „„ÂÚÏ ÈÂ˘Ú
È ·Ó‰˘ ¯Á‡Ï ‰È˙ÂÒ Î‰· ÏÂ„È‚Ï ÚÈÈÒÏ ÈÂ˘Ú ‡Â‰ ÔÈÙÈ˜Ú·ÂÂ¯ÓÂ˘È Ì . ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

˘ÂÓÈ˘ Â· ˙Â˘ÚÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ Â Á·È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘.  
__________________ 

 .13  סעי 33
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˙ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ·Èˆ˜ 
וצאות השימור ממומנות בחלק  מתקצוב בסעיפי  ייעודיי  ה  בתקציב הרגיל ה  בתקציב ה

 בקר ממשרד להשיבו שקומיות משויות ר162 משמונה  קרהועלה כי . )ר" תב להל  (הבלתי רגיל 
, עצמו ימורשל ואשל שימור אתרי   כנו  תמימו  ליעודיי  יקציבי  ת,2003מדינה הקצו בשנת ה

ק בשלוש מהרשויות המקומיות שבה  נעשתה בדיקה רעוד עולה כי  . רשויות11 רק   2004ובשנת 
 .מורחבת הוקצו כספי  לשימור

, למשל,  הוראות שימור הקצתה כספי  למימו  הכנת תכניות מתאר שיש בה ÌÈÏ˘Â¯Èיריית ע
אחד : רי " הקצתה העירייה שני תב2004 2002בשני  , כ  נוס  על. תכנית מתאר לשכונת רחביה

מבני  בסכו  שנתי  שללמימו  תיעוד וצילו  והאחר יועד , לתשלו  שכר ליועצי  בעניי  שימור
 . רי  נוצלו רק באופ  חלקי"התב. ח כל אחד" ש200,000 של כ

ר הראשו  היה " צוי  כי ניצול התב2005 למשרד מבקר המדינה מיולי ÌÈÏ˘Â¯È בתשובת עיריית
. בעקבות הביקורת שלחה לה  העירייה תזכורת; הגשת חשבונות על ידי היועצי  חלקי עקב אי

ר "לגבי התב. ח נוספי " ש60,000  ינוצלו כ2005עוד צוי  כי ממועד סיו  הביקורת ועד ספטמבר 
שת אחד הספקי  ועיכוב בחתימת חוזה ע  מחליפו ובגלל עומס העבודה האחר צוי  כי עקב פרי

 . על רכזת השימור נוצל רק חלק קט  ממנו
נוס  על כספי (ח " מיליו  ש55  מספר פרויקטי  של שימור בכ·ÙÈÁ‰ נעשו 2003 1995בשני  

לפיתוח הפעולות נועדו . שמומנו מכספי גורמי  ציבוריי  שוני , )היטל ההשבחה שצוינו לעיל
לפיתוח ציר ואדי ניסנאס ולפרויקט תשתיות , ציר המושבה הגרמנית ולשיפו  חזיתות ומבני  בה

 . ברובע האומני  בואדי סאליב
בשנת . ח בשיפו  מגדל מי  וציורי קיר" ש37,000  כ2002השקיעה בשנת  ÂÂ˜˙ Á˙Ù‰יריית ע

 .תקציב מיוחד לשימורלא הוקצה , 2005מרס ,  עד מועד סיו  הביקורת2005 ובשנת 2004
 ˙È·Èˆ˜˙ ˙¯‚ÒÓ ÂÚ·˜È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ˙È Î˙ ÈÙ ÏÚ ÌÈ¯˙‡‰Â ÌÈ ·Ó‰ ¯ÂÓÈ˘ÏÚÌÈ¯Â¯· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ˙ÏÏÂÎ‰ ‰„Â· .  ̇
 ÌÈˆÈ¯Ó 

ת ונית  אפוא לת, על שוכרי  ועל דיירי  מוגני , שימור מבני  מטיל נטל כלכלי על בעלי נכסי 
. תמריצי  כלכליי  לשימור הבנייני  ולתחזוקת  לש  עידוד בעלי הנכסי  לשמר את בתיה 
בחקיקה נקבעו תמריצי  שבעזרת  יכולה רשות מקומית לממ  ולעודד פעולות לשימור ולפצות 

. א  בכלל, בביקורת עלה כי הרשויות המקומיות עושות שימוש מועט בכלי  אלה. בעלי מבני 
 :להל  פירוט

1. ‰  Â  ¯ ‡ Ó  ¯ Â Ë Ù  Ô ˙ Ó  לתוספת מאפשר מת  פטור מתשלו  ארנונה 9סעי  :  
 . לבעלי  של מבנה המיועד לשימור בכפו  לסייגי  שבסעי  ולמידת הפגיעה בנכס

‰‰Ê ÛÈÚÒ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú  ‡Ï ˙·Á¯ÂÓ ‰˜È„· ‰˙˘Ú  Ô‰·˘ ˙ÂÈÂ˘¯· ÈÎ ‰ÏÚÂ . ÈÎ ‡ˆÓ 
˙È Î˙· ‰ ‚ÂÚ ‡Ï ÌÈ¯˙‡‰ ˙ÓÈ˘¯˘ ÍÎ· ‰ˆÂÚ  ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰˙È¯ÂËÂËËÒ . 
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2.  Ò Ó  ˙ Â · Ë ‰  ˙ ˜  Ú ‰ ,˙ Â ‡ Â Â Ï ‰ Â  Ì È ˜  Ú Ó : במדינות  אמצעי  אלה נקוטי
, גרמניה, שוודיה, בלגיה, מקסיקו, יפ , הונגריה, יהטקרוא, אנגליה, רבות וביניה  ארצות הברית

 .בישראל אי  תמריצי  כאלה. 34פינלנד ובולגריה
3.  ‰  · Ó ·  ¯ ˙ Â Ó ‰  ˘ Â Ó È ˘ ‰  È Â  È  שינוי השימוש ר  נוספת לפיצוי היאד: ˘

נית  לעשות . למשל שינוי ממגורי  למטרות רווחיות יותר כמו מסחר או משרדי , המותר במבני 
 146י  בתכנית או על ידי התרת שימוש חורג על פי סעי  עזאת על ידי שינוי הייעוד של המקרק

, צוי הול התרת שימוש חורג היא לזמ  מוגבל בלבד ועל כ  אי  בכ  פי. לחוק התכנו  והבנייה
אול  הגבלה זו לא תחול א  בתכנית השימור עצמה תהיה התייחסות לאפשרות להתיר שימושי  

ייקבע סוג השימושי  החורגי  המותרי  , חורגי  ללא הגבלת זמ  למע  השגת יעדי השימור
 .35'וכו

 Ì„˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ Â Á· ‡Ï ˙·Á¯ÂÓ‰ ‰˜È„·‰ ‰˙˘Ú  Ô‰·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ·Â¯
˙‡ „„ÂÚÏÂ‰Ê ıÈ¯Ó˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ ·Ó‰ ¯ÂÓÈ˘  . ˙ÈÈ¯ÈÚ‰ÙÈÁ ‰Ê ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˙˘Ú 

Ò‡ ÒÈ  È„‡ÂÂ ˙È Ó¯‚‰ ‰·˘ÂÓ‰ ÈÓÁ˙Ó ¯ÂÓÈ˘· , ÌÈ ·Ó· ¯˙ÂÓ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ‰ e˘ Ì‰·˘
ÌÈ¯Â‚ÓÂ ¯ÁÒÓ Ï˘ ·ÂÏÈ˘Ï ÌÈ¯Â‚ÓÓ . 

 למשרד מבקר המדינה צוי  כי היא בחנה את האפשרות לעודד שימור ÌÈÏ˘Â¯Èבתשובת עיריית 
 . א  יש לבחו  כל מבנה ומבנה לעצמו,  שינוי השימוש המותר במבנהבאמצעות

4. ˙ Â Ù Ò Â   ‰ È È  ·  ˙ Â È Â Î Ê  Ô ˙ Ó :זכויות , בי  היתר, תכנית בניי  עיר נקבעותב
נית  לממ  שימור מבני  ואתרי  באמצעות מת  . הבנייה החלות על המבני  בתחו  התכנית

ר המבני  והאתרי  שבשטח התכנית בידי זכויות בנייה מוגדלות ליזמי  ולהתנות  למשל בשימו
 . בנסיבות אלה יעוג  השימור בדר  כלל בהוראות התכנית. היזמי 

 ˙ÂÈ¯Á‡ ˘È ÔÂ Î˙Ï ˙È·Á¯Ó ‰„ÚÂÂÓ ˜ÏÁÎ Â‡ ˙È‡ÓˆÚ ÔÂ Î˙ ˙Â˘¯Î ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯Ï
¯ÈÚ‰ ÔÂ Î˙Ï ,ÔÎÏÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ

È · ˙ÂÈÂÎÊ Ô˙Ó ˙Â ˙‰ÏÌÈ¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘ ÔÂÓÈÓ· ÌÈÓÊÈÏ ˙ÂÙÒÂ  ‰È , Â Â Î˙·
ÏÚÂÙÏ Â˙‡ˆÂ‰·Â ,‰Ê ıÈ¯Ó˙ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜ÏÂ . 

מ  הרשויות המקומיות שבה  נעשתה הבדיקה המורחבת השתמשו בתמרי  זה בתכנו  או בפועל 
ה עיריית  מסר2005בתשובתה מאוגוסט ). ראו בהמש  (ÂÂ˜˙ Á˙Ù‰ ועיריית ·‡¯ ˘·Úעיריית 

‰ÙÈÁ למשרד מבקר המדינה כי בפרויקטי  שבה  יש מבני  מיועדי  לשימור היא מעודדת שימור 
על ידי מת  זכויות בנייה באמצעות הוספת שטחי רצפה כשטחי  נוספי  מעבר לזכויות המוקנות 

 .לבעלי המגרש
חוק של שרד הפני  השיב למשרד מבקר המדינה כי הנושא מטופל באמצעות קידו  הצעת המ

יפו ובמסגרת הרפורמה בתחו  התכנו  וציי  כי לשכתו המשפטית מתנגדת  עיריית תל אביב
 . ברשויות המקומיות לשימוש בכלי זה מחשש כי ייפתח פתח לניהול לא תקי

__________________ 

34 Legal Methods of Furthering Urban Preservation, Conference of The International Legal 

Committee of ICOMOS, Papers submitted to the Israel conference, February 2001.  
 .83' ש  עמ, זמיר לוינסו ' ד 35
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5. Ì È · Ï ˘ ·  Ú Â ˆ È ית  לקבוע בהוראות תכנית או בנוסח היתרי בנייה סעיפי  נ: ·
במקרי  כאלה יינתנו ליז  או לבעל הנכס זכויות .  שמתני  ביצוע של תכנית במימושה בשלבי
בנה או היתר להרוס מבנה קיי  רק לאחר מאכלוס ה, והטבות מסוימות כגו  תוספת אחוזי בנייה

שהרשות , שאותו יז  או בעל נכס יעשו פעולות לתועלת הציבור ובכלל  שימור מבני  ואתרי 
מלבד , המקומיות שנבדקו בדיקה מורחבתברשויות . המוסמכת לאשר את התכנית מעוניינת בה 

נמצא כי הוועדות המקומיות לא שקלו לכלול בתכנית תנאי  של ביצוע , פתח תקווה  ובאר שבע
 . בכ  ה  עלולות להחמי  הזדמנות להבטיח את שימור המבני . ההוראות בשלבי 

6. ‰ È È  ·  ˙ Â È Â Î Ê  ˙ ¯ · Ú אחד הענייני  הפוגעי  בשימור מבני  ואתרי  הוא : ‰
תשלו  פיצויי  , כאמור, פגיעה כזו מחייבת. בזכויות קיימות של בעלי הנכסי  חשש מפגיעהה

 .כויות בנייהזנית  לפצות בעלי נכסי  באמצעות העברת , פרט לפיצוי כספי.  לחוק197לפי סעי  
מור מועברי  לקרקע ישלא נית  לנצל  עקב הש 36זכויות בנייה או אחוזי בנייה, על פי שיטה זו

השייכת לבעלי  או לקרקע של אנשי  אחרי  המעונייני  בפיתוח אינטנסיבי יותר מזה אחרת 
האפשרות להעברת זכויות אמורה למנוע את הפגיעה בבעלי  ואת . שהותר לכלל החלקות באזור

  . א  לא בישראל37ב"שימוש באמצעי זה נפו  בארהה. הצור  בתשלו  פיצויי 
תכנית מתאר פיצוי לבעל מבנה שמיועד לשימור או ליז  תל אביב נעשה ניסיו  ראשו  לכלול בב

אושרה על ידי , "תוכנית שימור מבני  ואתרי  בתל אביב"',  ב2650תכנית . באמצעות ניוד זכויות
בהוראות התכנית פורטו תמריצי  לשימור מבני  . 2005הוועדה המחוזית תל אביב בינואר 

הוספת שטחי בנייה נועדה לעודד שימור . ונקבע לכ  מפתח, באמצעות העברת זכויות בנייה
ולכ  נקבע כי כל תוספת אחוזי בנייה תותנה בהבטחת הביצוע של כל הוראות השימור , מבני 

 . הנוגעות למבנה או למבני  המיועדי  לשימור לשביעות רצו  מהנדס העיר
מית לעשות וועדה המקוההחוק מתיר לחלק מחדש זכויות בנייה שניתנו בתכנית אחת ומסמי  את 

על הבעייתיות שעשויה להתעורר במקו  שבו זכויות בנייה  38מבקר המדינה העיר בדוח קוד . כ 
בפסיקה שניתנה , תאע  ז"). צפות"זכויות בנייה (מועברות לנפגע ללא מקרקעי יעד מסוימי  

תיתכנה נסיבות שבה  תהיה הרשות התכנונית רשאית להשתמש " נקבע כי 39לאחר פרסו  הדוח
 ראוי שתיבח  על, והשאלה א  ניוד זכויות במקרה פלוני מהווה מהל  סביר; וד כשיטת פיצויבני

 ".המקרה הנתו ל פי נסיבותיו ש
· ˙ËÈ˘ ˙ÂÏ·‚ÓÏ ÛÂÙÎ·Â ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ ÈÓÊ ÌÈÈÙÒÎ ˙Â¯Â˜Ó ¯„ÚÈ‰

‰ÈÈ · ˙ÂÈÂÎÊ ˙¯·Ú‰ ,Ó˙˘‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ Â Á·È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˘
ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘ ÔÂÓÈÓÏ ˙ÂÈÂÎÊ „ÂÈ · . ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÂÊ ÁÂ¯· ˙ÂÈÁ ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂÂÏ ˙˙Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ·È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ. 
  שרד הפני  מסר בתשובתו כי בתזכיר הצעת החוק המתגבש נקבעי  כלי  לשימור מבנימ

יאפשרו שימוש בניוד זכויות למימוש מטרות מינהל התכנו  תומ  בשכלול הכלי  ש. ומתחמי 

__________________ 

 . היחס בי  השטח הבנוי לשטח המגרש אחוזי בנייה  36
 ) (Transferable Development Rights תכניות ניוד זכויות 107 נמצאו 1997ב בשנת "בסקר שעשו בארה 37

, '·/Â"˘‰ ˙È Î˙ ˙¯È˜Á· ¯˜ÂÁ‰ ÁÈ‡˙ ¯ÂÓ2650„, ברקאי' ז, אשד' ל, גולני' א( מדינות 25 ב
 ).41' עמ, 2004אוקטובר 

38 ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,וח ביקורת על עירייתד, 2000שנת /4' דוח מס, 2000 ס"התש 
 .122 109' עמ, אשדוד

 .פורס  בתקדי , ‰ÌÈ¯Á‡Â Ú·˘ ¯‡· ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ'  נ‡·¯‰Ï Ì· 3030/03  "עע 39
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ואול  כאמור השימוש בכלי זה שנוי במחלוקת מחשש כי ייפתח פתח לניהול בלתי , ציבוריות
 .תקי  ברשויות המקומיות

א  עד אשר לא יהיה שינוי בחקיקה בנושא ,  הודיעה כי היא בוחנת את הנושאÌÈÏ˘Â¯Èעיריית 
העיר ירושלי  אינה יכולה לשאת לבדה "יה הטעימה כי העירי. המיסוי יהיה קשה לייש  זאת

 ]". של השימור[במשימה לאומית זו 
למשרד מבקר המדינה כי פתרונות כמו  ‰ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓבתשובתה הודיעה 
שינוי השימוש המותר במבנה והעברת זכויות בנייה רלוונטיי  א  ורק , הגדלת זכויות בנייה

נוצרות בעיות משפטיות שיוצרות , )יורשי (לאור ריבוי בעלי  , קרי  אלוובמ, לשטחי  פרטיי 
כי העירייה מודעת לכל , מבקר המדינה הודיעה למשרד È¯·Ë‰עיריית . קושי במימוש הזכויות

 .דרכי מימו  השימור הנזכרות
Ó-162‰ ˙ÂÈÂ˘¯˘ Â·È˘‰Ï ÔÂÏ‡˘ ,¯˜ 28‰ ÂÒÁÈÈ˙ ÔÈÈ ÚÏ ,ÂÔ·Â¯ - 19) 68% (-ˆ Â ÈÈÎ È 
‡ ÈÔÓ ˙Â˘Ó˙˘· ıÈ¯Ó˙Î Ì‰È˜ÈÊÁÓ È„È· Â‡ ÌÈÏÚ·‰ È„È· ÌÈÒÎ  ¯ÂÓÈ˘ „„ÂÚÏ Â‰˘Ï .
˘˘¯ ˙ÂÈÂ˘‰ Â˘Ó˙˘· ˙ÙÒÂ‰Ê ˙ÂÈÂÎ· ‰ÈÈ Î ıÈ¯Ó˙Ï ¯ÂÓÈ˘ ,¯˙Â˘‡ ˙Á‰ ‰˜È ÚÙ ¯ÂË 
Ó‰ Â ¯‡ ,¯˙Â˘‡ Á˜ ˙‰ÊÊÈ‰ ÏËÈ‰ ‰Á·˘ ,Â˙Â˘¯  ˙ÙÒÂ˜ ‰ÊÊÈÚ ˙ÂÈÂÏ˘ Ï˙ ˜È˙ „ÂÚÈ. 
Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ ,„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ Â Á·È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ Ù‰ 

¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈˆÈ¯Ó˙ ÚÂ·˜Ï , ˙Â ˜‰ÏÂ ÂÏ ˙È¯Â·Èˆ‰ ˙Â„‚ ˙‰‰ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ‰Ï‡ ÔÎ˘
˙È Î˙‰ ˙Â˘È¯„· „ÂÓÚÏ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡ ˘ÂÎ¯‰ ÏÚ·Ï . ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÌÈÈÂ˘Ú ‰Ï‡Î ÌÈˆÈ¯Ó˙

ÌÈÏÚ·Ï ˙ÈÁÂÂ¯Â ˙È‡„Î ‰ÙÂÏÁ ¯ÂÓÈ˘‰ . 
 מקוד  באמצעות הצעות החקיקה רכליי  לשימושרד הפני  השיב כי נושא התמריצי  הכלמ

 .השונות
Ï„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„È‰  , ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÔÂÂ‚Ó· ˘Ó˙˘‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÏÚ

ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘ ÁÈË·‰Ï È„Î Ô˙Â˘¯Ï.   
 תרי  ברשויות שנבדקואשימור מבני  ו

 ירושלי 
 .ני  ואתרי  הראויי  לשימורמב 3,000  מיותר) מלבד האתרי  בעיר העתיקה(יש בירושלי  

 1959 שאושרה בשנת 62תכנית מתאר מקומית . לאתרי  ולמבני  אלה חשיבות עולמית ולאומית
אפשרה הריסת שכונות ושימור בכלל עסקה התכנית לא . תכנו  בירושלי להיא המצע הסטטוטורי 

כי מספר האתרי   2003מהנדס העיר הודיע לוועדת השימור העירונית בדצמבר . מסורתיות רבות
בעניי   ולכ  טעויות שנעשות , בהשוואה לערי  אחרותשראויי  לשימור בירושלי  גדול והמבני 

 . עלולות להיות חסרות תקדי  בהשפעת זה
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הטיפול בשימור מבני  ואתרי  בירושלי  מופקד בידי המחלקה למדיניות התכנו  שבאג  התכנו  
  ). שממלאת ג  תפקיד נוס (ימור במחלקה מועסקת רכזת ש. ת ירושלי בעיריי

¯ Â Ó È ˘ Ï  Ì È „ Ú Â È Ó ‰  Ì È ¯ ˙ ‡ Â  Ì È  · Ó  ˙ Ó È ˘ ¯ Â  ¯ Â Ó È ˘ ‰  ˙ „ Ú Â 
 1967בירושלי  החלה בשנת )  כרטסת השימור להל  (הכנת רשימת האתרי  המיועדי  לשימור 

רשומה ) 1968 1967שהוכנה בשני  ( 1968תכנית אב ירושלי  ב.  לא הסתיימה2005ועד יולי 
שימור צוות  הוק  2002בספטמבר .  אתרי 1,033 נכללו בה ;ונה של העירכרטסת השימור הראש

עניי  עדכו  כרטסת השימור לקראת עיגונה בתכנית ב ייעו  מקצועי למהנדס העירתפקידו לתת ש
 יישומיוכזו במספר ר הנתוניו,  מבני  ואתרי לכרטסת והורדו ממנהבמש  השני  נוספו . אב

  . המידע באג  ההנדסהבמערכתבמלוא    שלא שולבומחשב
 ÌÈÏ˘Â¯È ·‡ ˙È Î˙1968  ‰· ‰ÏÏÎ ˘ ÌÈ¯˙‡‰ ˙ÓÈ˘¯ÂÏ·È˜ ‡ÏÂÈ¯ÂËÂËËÒ „ÓÚÓ  . Û‡

 ˙ÂÂˆ‰˘ ¯ÂÓÈ˘ È ÈÈ ÚÏ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Â˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈÈÒÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÛÂÒ· ‰È·Á¯ ˙ ÂÎ˘2004, 
È ÂÈ· 2005 ÌÈ ·Ó‰ ˙ÓÈ˘¯· ¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂ ‰ „ Ì¯Ë  ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ÂÊ ‰ ÂÎ˘· ¯ÂÓÈ˘Ï , ‡ÏÂ

‰ ‰ÓÏ˘Â‰˙ÒË¯Î‰ ˙ Î .‰È ˙¯˘Â‡Ó ˙ÒË¯Î ¯„Ú ˙È¯ÂËÂËËÒ ˙ ‚ÂÚÓÂ ÔÂ Î˙· Ú‚ÂÙ
Â· ÌÂ˘ÈÈ Ï˘˙È Â¯ÈÚ‰ ¯ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÈ È„Ó .‰ ‚‰ ‡ÏÏ ÌÈ·¯ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈ ·Ó ÌÈ¯˙Â  ÍÎ ·˜Ú . 

עיריית ירושלי  מסרה למשרד מבקר המדינה כי העיכוב באישור הכרטסת נובע בי  השאר 
סקי  בשימור ומ  הצור  לעדכ  את כרטסת מ  העומס המוטל על העו, ממחסור בכוח אד 

  . השימור ולקשר אותה באופ  ממוחשב לנתוני  אחרי 
 Â  Ì Â ‡ È ˙Â ‰ „ Â · Ú  È Ï ‰Ô È È  Ú ·¯ Â Ó È ˘  Ì È ¯ ˙ ‡ Â  Ì È  · Ó   

 בנוגע לתיאו  בי  200440 באפריל ת ירושלי בעקבות ליקויי  שנמצאו בביקורת של מבקרת עיריי
ציינה מנהלת האג  לתכנו  ,  בעניי  זהעדר נהלי יהלומבני  ואתרי   בנושאי שימור העירייהאגפי 
 . מספר שינויי  ארגוניי לחול בעירייה כי עתידי  )2004במכתב אל מהנדס העיר ממאי  (העיר

, עבודת ועדת השימור ורכזת השימורמכי  נהלי  להסדרת כי האג  לתכנו  העיר היא ציינה ג  
  .הכנת תיעודלמור ושיל הראויי ארגו  כל המבני  לניהול ול ,רישו ל

È ÂÈ „Ú 2005· ÂˆÓÂ‡ ÂÏ‡ ÌÈÈÂ È˘ Ì˜ÏÁ, Ì¯ËÂ ÂÓÒ¯ÂÙÌÈÏ‰ ‰ . ÈÎ ‡ˆÓ  ÔÎ ÂÓÎ 
 ÔÈ‡ ˙È Â¯ÈÚ‰ ·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ·˘ „ÓÏÓ‰ ÔÂÈˆ ˜È˙ Â‡ ˙È Î˙ Ì‰˘ÏÎ ÔÂÈ„Ï Â‡·Â‰

·Â¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂ . 
י   צוי  כי האג  לתכנו  העיר מכ2005בתשובת עיריית ירושלי  למשרד מבקר המדינה מיולי 

 . א  כי ה  אינ  כתובי , ואחדי  מיושמי  בפועל, נוהלי עבודה בנושאי שימור
__________________ 

40 ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ¯˜·Ó , È˙ ˘ ÁÂ„2003/4, 378 335' עמ, 2004 אפריל. 
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 ÔÈ‡ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ÊÎÂ¯Ó Ú„ÈÓ ¯˘‡ ÂÏÈ‡ ˙Ú„Ï Ô˙È  ÂÈÙÏ ÌÈ ·Ó Ì‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÒÎ Ó
 ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ)¯ÂÓÈ˘ ˙ÂÈ Î˙ Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏÁ˘ Â‡ ˙ÒË¯Î· ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈ ·Ó .( ÔÎ ÂÓÎ

È ·Ó Ï˘ ˙ÊÎÂ¯Ó ‰ÓÈ˘¯ ‰È„È· ÔÈ‡¯ÈÚ ÔÈÈ · ˙ÂÈ Î˙· ÌÈÏÂÏÎ‰ ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ Ì. 
  . בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה עיריית ירושלי  כי היא פועלת להסדרת הנושא

 ¯ Â Ó È ˘ Ì È ¯ ˙ ‡ Â  Ì È  · Ó¯ È Ú  Ô È È  ·  ˙ Â È  Î ˙  ˙ ¯ ‚ Ò Ó ·  Ì È Ï ˘ Â ¯ È · 
 155  אושרו שלוש תכניות בניי  עיר הכוללות הוראות שימור מילוליות ל1989 1984בשני   .1

, דתיי ,  משיקולי  היסטוריי ראויי  לשימוררי  ומבני  בתחו  העיר שהוגדרו את
 תוכניות בניי  עיר 33במהל  השני  אושרו במערב ירושלי  , כמו כ . ארכיטקטוניי  ואסתטיי 

 וביניה  ,עשרות תכניות שימור נקודתיותאושרו ו, הוראות שימורשבה  לשכונות ולמתחמי  
מבנה תאטרו  החא  ליד התכנית של ,   בשכונת רחביה"ברחוב רמבטחנת הרוח זו של למשל 

 גובשה תכנית מתאר שבעי בראשית שנות ה. בית עגנו  בשכונת תלפיותתכנית תחנת הרכבת ו
 נמצאות תכניות שימור למספר שכונות ומתחמי , נוס  על כ  .9/ עמ סביבותיה ללעיר העתיקה ו

  ).ונות רחביה ובית הכר למשל שכ(בשלבי  שוני  של הליכי אישור 
, שכונת הבוכרי כגו  תכנית ל, נמצא כי עיריית ירושלי  לא פעלה ליישו  חלק מתכניות השימור

 . א  שה  אושרו לפני שני  רבות ,בתי אונגרי למאה שערי  ול
המושבה מלקבוע חלקי  , בי  היתר,  מטרותיה היו.1989אוגוסט  אושרה ב2787 ע"תב .2

לשימור על ידי שמירה על מיועדי  טלביה כאזורי  מקטמו  ו מ,ה היווניתהמושבמ, הגרמנית
  .גדרותופרטי סביבה כגו  רחובות ושל בנייני  ה   שלפרטיעל האופי וה

בנייני  הוראות התכנית בדבר צוות באג  מהנדס העיר את מידת ההתאמה בי  בח   1999בשנת 
 ת ירושלי  עיריי מבדיקת.הפיזי של המבני  בי  הרישומי  בכרטסת ובי  מצב  ,שנועדו לשימור

חוקיות הבנייה התוספות חלק מ. מבני  שנכללו בתכנית נעשה רק באופ  חלקיעולה כי שימור ה
 . בשכונהפגעו בשימור ושינו את אופי המבני  

במהל  השני  נבנו בתחו  , בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה עיריית ירושלי  כי אכ 
א  אחרות אינ  מוצלחות וא  הזיקו למבנה , וב  תרמו לשמירת אופי המבני התכנית תוספות שר

 . המקורי
, הבניי ). 21כובשי קטמו  ' רח(א בית לוירר ולשימור השנועד לפגיעה במבנה מקרה אופייני 

 על ידי הקבל  העשרי  של המאה שלושי  נבנה בשנות ה,הכלול בכרטסת השימור העירונית
 אושרה 2005במרס . י  ושימש כפנסיו  לפקידי ממשל בריטי,וינהורר משאהי  עבור משפחת לוי

חלו  ע  אלמנט שיועד ( חלק מחזית המבנה להעתיק , קומה ומעלית חיצוניתלובקשה להוסי  
עיר וע  רכזת ההבקשה תואמה ע  מנהלת האג  לתכנו  .  בדופ  הבניי ולהרכיבו) לשימור
 .השימור
 א  על פי התוספת אושרה ,מוקנותזכויות בנייה יש בו , מגרששעל פי התכנית החלה על המאחר 
 . הבניי  בניי  אופייניעוד חשב ילאחר בנייתה לא יו , ובאופיוו בחזיתפוגעתשהיא 

 תכנית המתאר החדשה הייתה במועד סיו  הביקורת   2000תכנית מתאר מקומית ירושלי   .3
 ומבחינה בי  שני סוגי תכניות שימורלחד התכנית מקדישה פרק מיו. לעיר בשלבי הכנה אחרוני 

 .תכניות שעקרונותיה  ופרטיה  אינ  מיושמי  והמידה רבתכניות המיושמות ב: שימור
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מפורטות הכוללות חדשות  מתחמי  במערב ובמזרח העיר תכניות 29 התכנית מציעה כי יוכנו ל
ו הנחיות ארכיטקטוניות  וייקבע,יוגדרו הבנייני  הראויי  לשימורזו במסגרת . הוראות שימור
  .ומפורטות לגבי

בי   ,לשימור נקבעמיועדי  בנייני  לבהוראות תכנית המתאר המוצעת המתייחסות למתחמי  ו
אי  בקביעת מתח  או אזור לשימור וכל הוראה בענייני שימור "כי לגבי זכויות מוקנות , היתר

י  המותרי  במקו  על פי תכנית ה החלות בשטח או בשימושיבתכנית זו כדי לפגוע בזכויות בני
 ". מאושרת

 ˙È Î˙ ¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙· „ÁÂÈÓ·Â ˙ÂÓ„Â˜ ˙ÂÈ Î˙· Â ˜Â‰˘ ‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ˙¯ÓÂ˘62 
 ˙ ˘Ó1959,Â‰ ˙Â ÂÎ˘Ï ‰ÈÈ · ˙ÂÈÂÎÊ ‰˙ ˜‰˘ Â¯ÂÓÈ˘ ÏÚ ˘‚„ ‰· Ì˘Â‰ ‡ÏÂ ˙Â˜È˙ .

‰‡ˆÂ˙ÎÍÎÓ  · ‰È·Á¯ ÂÓÎ ¯ÂÓÈ˘Ï ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙Â ÂÎ˘˘È ˙Â ˜ÂÓ ‰ÈÈ · ˙ÂÈÂÎÊ  Ì¯Ë˘
Â˘ÓÂÓ, Ï ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÌÈÈ˘˜ ÌÈ¯ÚÓ ÔÓÂÈ˜ ÌˆÚ ¯˘‡¯ÂÓÈ˘, · Ú‚ÙÈ Ô˘ÂÓÈÓÂ ÔÂ ‚Ò

Â ÔÈÈ ·‰ Ï˘ È¯Â˜Ó‰· Â„ÂÁÈÈ)¯ÂÓÈ˘ Â˜È„ˆ‰˘( . 
 מסרה עיריית ירושלי  כי לא נית  לבטל זכויות 2005בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי 

להערכת .  לחוק197יי  על פי סעי  הואיל והדבר כרו  בתשלו  פיצו, 62בנייה מוקנות מכוח תכנית 
 .מדובר בתקציב גדול בהרבה מהסכומי  של כל היטלי ההשבחה שהעירייה גובה, העירייה

 Â˙ÂÏÚ··˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ‰ÚÈ‚Ù ‰ÏÁ Ì‡ ÌÈÈÂˆÈÙ ÚÂ·˙Ï ˙ÂÎÊ‰ ˙‡ ÒÎ  ÏÚ·Ï ‰ ˜Ó ˜ÂÁ‰
˙È Î˙ ¯Â˘È‡ ·˜Ú .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ÈÏÚ·Ó ‰Á·˘‰ ÏËÈ‰ ˙Â·‚Ï ˙ÂÎÊ‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ

ÒÎ ˙È Î˙ ¯Â˘È‡Ó ‰‡ˆÂ˙Î ‰ÏÚ ÌÎ¯Ú ¯˘‡ ÌÈ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÂÎÈÒ‰
 ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÂÏÎÓ· „Á‡ ·ÈÎ¯Ó ˜¯ ˙ÂÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈÈÂˆÈÙ ˙ÚÈ·˙Ï ‰ÙÈ˘Á·

¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ ·ÓÏ Ú‚Â · ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ È ÙÏ ˙ ÁÂ· ÌÈÏ˘Â¯È . 
 אי  כל התייחסות 2000שימור המורשת הבנויה הכלול בדפי ההסבר לתכנית מתאר על בפרק 

 . העברת זכויות בנייהללתמריצי שימור אפשריי  פרט 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯˘Ù‡ ˜Â„·Ï ıÏÓÂÓ¯ÂÓÈ˘‰ ˙‡ Ì„˜Ï ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‚ 

Â ÌÈˆÈ¯Ó˙ÌÈÙÒÂ  ÌÈÏÎ. 
 כי אי  בתכנית המתאר פירוט של 2005עיריית ירושלי  מסרה למשרד מבקר המדינה ביולי 

למשל מת  פטור ,  מאחר שהדבר כרו  בשינויי  של חקיקה ראשיתתמריצי  לשימור אתרי 
 .מהיטל השבחה או הקלות בארנונה

 ˙È Î˙· ÏÂÏÎÏ ‰ÏÎÈ ‡È‰˘ ˙Â·Ë‰ ˘È ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÂÁ· ÈÂ È˘ ˙Â·ÈÈÁÓ Ô È‡ ¯˘‡ ,‰ÈÈ · ˙ÂÈÂÎÊ Ô˙Ó ÔÂ‚Î . 

 ÈÎ ‡ˆÓ  ˙È Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰· ÌÈ·Â˘Á ÌÈË ÓÏ‡ ÌÈ¯ÒÁ ÂÓÎ ˙Â Â¯˜Ú‰¯ÂÓÈ˘; ‚¯„Ó  Ï˘
˙Â ÂÎ˘Â ÌÈ ·Ó˙ÂÙÈ„Ú ¯„Ò ÈÙÏ ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈÈÂ‡¯ ; ˙Â Â¯˜Ú ÈÙÏ ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ˙· ˙ÓÈ˘¯ 
¯ÂÓÈ˘‰ ˙ÒË¯Î.  
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על סמ  העקרונות . בתשובתה מסרה עיריית ירושלי  כי תכנית מתאר איננה מפורטת כל כ 
ובי  השאר , וני הכלליי  שנקבעו בתכנית המתאר הוכנה תכנית חומש לטיפול בנושאי  ש

בתכנית . לשתי שכונות הוזמנו תכניות מפורטות שיעסקו במכלול ההיבטי  של השימור. בשימור
  . החומש נקבע כי כל שנה יוכנו תכניות לכמה שכונות
¯ Â Ó È ˘ Ï  Ì È „ Ú Â È Ó ‰  Ì È  · Ó ·  ‰ Ú È ‚ Ù 

ה  .1 י ב ח ר ת  נ ו כ  ש
 די  חשובי שהיו לה  תפקי אישי  וא  שגרו בהלמרות ההיסטוריה התכנונית שלה  )א(
, תכניות המתאר של ירושלי בלשימור מיועדת ופיעה כשכונה מ אינהרחביה , תולדות המדינהב
ובנייני   ,"שכונה לשימור" כ1968 היא נכללת בכרטסת השימור של תכנית אב ירושלי  א 

 . לשימורמיועדי  בנייני  כמצויני  בכרטסת שממוקמי  בה 
Â ‰È·Á¯· ÂÒ¯‰  ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘···ÏËÈ‰ ,˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂ ¯Â˘È‡· , ÌÈ ·Ó ‰ÓÎ

 ¯ÂÓÈ˘‰ ˙ÒË¯Î· ÌÈÓÂ˘¯‰- ÔÒ· ˙È· , ¯ ÂÙ ˙È· ·ÂÁ¯· ˙È·‰Â ·Â¯ÊÂÏ¯‡9.  ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ 
 ¯ÂÓÈ˘‰ ˙ÒË¯Î· ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈ ·Ó È ˘ ÒÂ¯‰Ï ˙È Â¯ÈÚ‰ ¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂ ‰ˆÈÏÓ‰- ‰ ·Ó 

Á¯· ' ËÂ¯Ù˘ Ô·‡17-19Á¯· ‰ ·ÓÂ  ' ‡¯ÊÚ Ô·‡14. ˙ÒÈ¯‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ Â ˙È  ÌÈ ·Ó‰ 
¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙ÂÂˆ ˙ˆÏÓ‰ÏÂ ¯ÈÚ‰ Ò„ ‰Ó ˙Ú„Ï „Â‚È · ,˜ÂÓÈ  ‡ÏÏÂ .· ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù

‰·È˘È‰Á¯· ‰ ·Ó‰ ÔÂ„  ‰·˘  'ÂÓ˘¯  ‡¯ÊÚ Ô·‡¯ÈÚ‰ Ò„ ‰Ó Ï˘ ÂÈ¯·„ :"  ‡Â˘  ÔÈÈ ·‰
È ·‰ „Á‡ Â È‰ ÔÂÈ„‰È ¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ˙Ï·ÂÒ ‰ È‡ ˙Ú„‰Â ‰È·Á¯· Â · ˘ ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈ 

ÂÊ ‡È‰ ˙È Â¯ÈÚ‰ÔÈÈ ·‰ ˙‡ ˙Â¯Î˙˘  ...¯Â·ÈˆÏ ÈÏÈÏ˘ ¯ÒÓ ¯Â„È˘ ÌÂ˘Ó ÍÎ· ˘È." 
 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰Ï ¯ÈÚÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ·Â˙ÎÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂÂ , È¯˜ÈÚ ˙‡ Û˜˘È˘

 ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡ÈÂ ‰È ÂÈ„· Â¯Ó‡ ˘ ÌÈ¯·„‰‰˙„Â·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜·‰È˙ÂËÏÁ‰ ÏÚÂ .  
עירונית למשרד מבקר המדינה ביולי ר ועדת השימור ה"אב  שפרוט הודיע יו' בנוגע למבנה ברח

.  כי לאחר ביקור במקו  סברו רוב חברי הוועדה כי לבניי  אי  ער  אדריכלי או ער  היסטורי2005
היות שהיועצת המשפטית הבהירה לחברי הוועדה כי כרטסת השימור בעיריית ירושלי  אינה 

ירושלי  השיבה למשרד עיריית . אפשר בהחלט לקבל החלטות בניגוד לרשו  בה, סטטוטורית
מבקר המדינה בעניי  שני המבני  כי בדר  כלל חברי ועדת השימור שוקלי  בכובד ראש את 

ולפעמי  היא , של הדרג המקצועי" חותמת הגומי"ואול  הוועדה אינה , המלצת הדרג המקצועי
 .מחליטה אחרת

על מנת למנוע . יהת רחב תכנית מתאר חדשה לשכונת ירושלי  מכינה עיריי2004מאפריל  )ב(
הוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה פרסמה  ,פגיעה או שינוי במבני  אשר כלולי  בתחו  התכנית

 בדבר הכנת תכנית מתאר לשכונת רחביה וקביעת , לחוק77 בהתא  לסעי  , הודעה2004אוגוסט ב
 , היתר בי . לחוק78בהתא  לסעי  , ה ואישור תשריט חלוקת קרקעיתנאי  להוצאת היתרי בני

 . נקבע בהודעה כי יינתנו היתרי הריסה רק למבני  שאינ  מופיעי  בכרטסת השימור
הכנת תכנית מתאר לשכונת רחביה הכוללת הוראות והנחיות שימור נועדה לשמר את מבני 

אושרו לבעלי נכסי  תוספות בנייה , בעוד התכנית נמצאת בשלבי תכנו אול  הועלה כי  .השכונה
י  המקוריני  משנות את הבנייתוספות אלה . מוקנות מתכניות קודמותהבנייה הבהתא  לזכויות 

 הוצא היתר בנייה המתיר את הריסת המבנה 28ק "רד' למגרש ברח, למשל. ופוגעות בשימור 



 שימור מבני  ואתרי 

99 

המבנה נמצא ראוי לשימור על ידי צוות , על פי מסמכי עיריית ירושלי . הקיי  ובניית מבנה חדש
נמצא כי המבנה הנדו  לא נכלל .  יועצי השימור של מהנדס העירתכנו  שכונת רחביה וצוות

 מסרה 2004 ובאוגוסט 2003וביולי , ברשימת המבני  שפורסמה בהודעת הוועדה המחוזית
העירייה ליז  שרכש את הנכס מידע תכנוני בנוגע לנכס שלא כלל אזכור כלשהו לכ  שהמבנה 

 .העירייה להוציא היתר הריסה למבנהנאלצה , לאור המידע שנמסר ליז . מיועד לשימור
השימור   צוי  כי ועדת2005בתשובות עיריית ירושלי  למשרד מבקר המדינה מיולי ומאוקטובר 

יש ללמוד "עוד צוי  כי .  כדי לאשר את כרטסת השימור לרחביה2005העירונית תתכנס בנובמבר 
כ  שתקלות מסוג זה ... פי  ולהפיק ממנו לקחי  על נוהלי  נוס28ק "מהמקרה הנדו  ברחוב רד

 ".לא יהיו שוב
‰¯˘Â‡ Ì¯Ë ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ ÈÓÂÁ˙· ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ¯˙‡‰ ˙ÓÈ˘¯ , ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ ·ÓÂ

 ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ÌÈ¯˙È‰ ÏÏ‚· ÍÈÙ‰ È˙Ï· ˜Ê  Ì‰Ï Ì¯‚ ˘ Â‡ ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰ÙÂ Ó ÌÈÓÏÚ  ¯ÂÓÈ˘Ï
˙ ˙Â  ÌÈÏ˘Â¯È .‰ ÂÎ˘· ÌÈ ·Ó‰ ˙ÒÈ¯‰ ˙‡ ÌÈ¯ˆÂÚ Ì È‡ ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ,Ú ‰¯˙È‰· ˙È˘ .

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó¯ÈÚ‰ ÈÈ¯ÈÚÏ  ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ Ì‚ ‡Ï‡ ¯Ó˘Ï ‰˙ ÂÂÎ ÏÚ ¯È‰ˆ‰Ï ˜¯ ‡Ï
˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ.  

ח .2 ר ב ה  נ ב ה ' מ ל ו ז ל  י מ  א
 עשרי  של המאה השלושי  בכרטסת השימור ונבנה בשנות הכלול 5אמיל זולה ' הבניי  ברח

 אישרהדת השימור העירונית  וע. החלה על השטחע"כ  בתבמסומ   ובסגנו  בנייה ערבי אופייני
בניגוד ג  במקרה זה ההחלטה התקבלה .  קומות ומעלית בחזיתו שתי בקשה להוסי  ל2004במאי 

  .לחוות הדעת של האג  לתכנו  העיר
ת  .3 ב כ ר ה ח   ת  מ

מתח  עומריה בי  בי  המושבה הגרמנית ל  דונ 105 ממוק  בדרו  העיר כולל כהמתח  הרכבת 
 בשנת נעשה למתח  ע"תבבמסגרת הכנת .  במזרח ושכונת בקעה בדרו טור שכונת אבו, במערב
 חלקי  המתח  חולק לשלושה .41שימורבעניי  היסטורי הכולל המלצות   סקר ארכיטקטוני2003

". ביר  עתיד"מתח  המכללה הטכנולוגית  ובניי  המדפיס הממשלתי; תחנת הרכבת: עיקריי 
 .שני  האחרונותבבניי  המדפיס הממשלתי לא חלו שינויי  ב

מבנה תחנת הרכבת הוא אחד ממבני הציבור היחידי  שהוקמו בתקופת השלטו   )א(
. עת הופעל קו מסילת הברזל מיפו לירושלי , 1892שימש את נוסעי הרכבת מאז הוא  .מאני'העות

מייצג את מרכזיותה של מסילת הברזל מיפו הוא  ;לבניי  המקורי ער  היסטורי וארכיטקטוני רב
המבנה . 42עשרי בעיקר במחצית הראשונה של המאה ה, ושלי  ואת תרומתה להתפתחות העירליר

 .כלול בכרטסת השימור של עיריית ירושלי 
ה  אתר לאומי ש הקובעת 1987 משנת  מתאר כלולי  בתכניתהקרובהמבנה התחנה וסביבתו 

לא , סת אתר לאומילפיה  לא תותר הרישנקבעו הוראות שימור ועיצוב  בתכנית .לשימורשמיועד 

__________________ 

 . 2003, היסטורי והמלצות לשימור סקר ארכיטקטוני,  ירושלי  מתח  הרכבת ,  קרויאנקר'ד 41
 . ש  42
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שעלול  ולא יותר שינוי פנימי , באופיו הארכיטקטוני אויותר שינוי בצורתו החיצונית של האתר
 . תשופ החזית הדרומית של האתר נקבע ש .ו לשינוי באופילגרו 

 ÌÈÏ˘Â¯È· ˙·Î¯‰ ˙ Á˙ ‰¯‚Ò  ˙ ˘·1998 , È ÂÈ·Â2005‰È‰   ‰ ·Ó‰Á ÊÂÓÂ ·ÂÊÚ ,
„„˘ ÂÂ Â ÓÓ ÌÈ˜ÏÁ.ˆÓ Ï˘· ‰ Ï˘ ¯„¯„ÈÓ‰ Â· ‰ ·Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰

 ÛÈÚÒÏ Ì‡˙‰·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ14˜ÂÁÏ ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙ÙÒÂ˙Ï  , ˘˜·˙ ‡È‰
Ò¯‰ ˙ ÎÒ· ¯˙‡‰ ‰ÈÙÏ ¯˘‡ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙˙Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ¯ÈÚ‰ Ò„ ‰ÓÓ . Ì‡

ÂÊÎ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ô˙ È˙ Ì Ó‡ ,Ó ˘Â¯„Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÎÂ˙ ÒÎ ‰ ÏÚ·¯Ó˘ÏÂ Â˙Â‡ ˜ÊÁ˙ÏÂ , Ì‡Â
ÔÎ ‰˘ÚÈ ‡Ï ‡Â‰ , ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÎÂ˙ ‰ÓˆÚ· Â˙ÒÈ¯‰ ˙ÚÈ ÓÏ ˙ÂÈ ÂÈÁ‰ ˙Â„Â·Ú‰ ˙‡

˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯ÊÁ‰· ÌÈÏÚ·‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏÂ . 

 
 ‰ ÂÓ˙4 :˙·Î¯‰ ˙ Á˙ ‰ ·Ó 
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 ‰ ÂÓ˙5 :˙·Î¯‰ ˙ Á˙ ‰ ·Ó· ‰Á Ê‰Â ÈËÈÙ¯‚ 

 הערת  מסרה עיריית ירושלי  כי היא מקבלת את2005בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי 
 . משרד מבקר המדינה כי עליה לפנות לבעלי  כדי שיתחזק את המבנה לש  שימורו

 מבני  ומכלי דלק המיועדי   ניצבי "ביר  עתיד"מתח  המכללה הטכנולוגית בשטח  )ב(
המתח  כולל שלושה מבני אב  .  בשלבי הכנה2005מאי שהייתה ב 5090 ע"לתבלשימור בהתא  

עד לשנות . ושלושה מכלי דלק וגז מבטו  ולה  גג מתכת משופע, י הבריטשנבנו בתקופת המנדט
בתקופת המנדט ואחריה שימשו .  היה זה מתח  של מכלי דלק וגזעשרי  של המאה השמוני ה

 בסקר. מכלי הבטו  לאחסו  מלאי הדלק של ירושלי  בכלל ושל תחנת החשמל הסמוכה בפרט
זה של ' ציורי'מקב  " בנימוק שהמכלי ת אב  ואת שלושהמבנה את  הומל  לשמר שנזכר לעיל

מכלי דלק ממחיש את תפקודו המקורי של המתח  ואת חשיבות הרכבת באספקת אנרגיה חיונית 
 . 43"לירושלי 
עדת וחבר בוו ת ירושלי  חבר מועצת עיריי, יז  פרטי ומר רמי לוי,שני יזמי פנו  2004בדצמבר 
עוד הקרקע מאחסו  דלקי  י י ולשינויבתלשימוש חורג במבנה במתח  הרכבבקשה  ,השימור

לאשר את הבקשה בתנאי  2005במאי ועדת המשנה לתכנו  ולבנייה החליטה  .ושמני  למסחר
 . יעשה כל שינוי במעטפת המבנהישלא 
 לחוק קובע כי הקמת בניי  או הוספה לבניי  קיי  או כל תיקו  בו למעט שינוי פנימי 145סעי  

 .טעוני  היתר
__________________ 

 .ש  43
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 נפרצו כי במקו  גילו ה  2005 במאי בעיריית ירושלי  עובדי האג  לתכנו  העיר ושעשבבדיקה 
 המכלי  ;שלושת מכלי הדלק ושלושת הבנייני  במתח של דלתות במעטפת לחלונות ול  פתחי

 פורק והמקו  רוצ  הריצו  המקורי ;בצבעי  בוהקי  במקו  הבטו  החשו  המקורינצבעו 
 .  חוזקו גגות במבני  במתח ; אדניותוהוצבודרגות  גרמי מהוקמו ;י חדשבאריחי  

לא לאשר את  2005במאי  ממצאי  אלו הנחה מנהל האג  לרישוי ופיקוח את יחידת הרישוי לנוכח
 . להקפיא את הטיפול בבקשותבמבנה והשימוש המבוקש 

בית המשפט לענייני  מקומיי  א יהוצ 2005במאי ,  לחוק התכנו  והבנייה239על פי סעי  
 בעקבות בקשה לצמצו  הצו .במתח שיפוטי להפסקת עבודה ולמניעת פעולות צו בירושלי  

 2005החליט בית המשפט לענייני  מקומיי  בירושלי  בסו  מאי , השיפוטי שהגישו היזמי 
 .לצמצ  אותו לש  ביצוע שיפו  פנימי במבנה

ÂÁ· ‰‡Â¯ ‡Â‰ ÈÎ ÈÂÏ ÈÓ¯ ¯Ó ‰ˆÚÂÓ‰ ¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯Ó
¯Â·Èˆ ¯Á· ˘ , ¯·Á‰˙È Â¯ÈÚ‰ ¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂÂ·˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ÔÂÓ‡Â  , ‰˘Ú

 ÌÚ ˙Â·˘ÈÈ˙Ó Ô È‡˘ ˙ÂÏÂÚÙÂÏ˘ ˙Â Ó‡ ‰ ˙·ÂÁ˙ÂÚ‚ÂÙÂ ÔÈ˜˙‰ È¯Â·Èˆ‰ Ï‰ Ó‰ ÈÏÏÎ·  . 
 צוי  כי היזמי  פועלי  לקבל היתרי 2005בתשובת עיריית ירושלי  למשרד מבקר המדינה מיולי 

חבר המועצה מר רמי לוי לא השיב למשרד . חוק שתהיה בה  התייחסות לנושא השימורבנייה כ
 .מבקר המדינה למרות הפנייה אליו
Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÈÈ¯ÈÚ ¯ÈÚ· ¯ÂÓÈ˘‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡ Ì„˜Ï ˙ Ó ÏÚ ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙

 ‰ÈÏÚÏ˘ ‡„ÂÂ ÌÈÚ„ÂÓ ÂÈ‰È ¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂ È¯·ÁÂÌÈ˘È‚¯Ï ¯ÂÓÈ˘ ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ ·Ó 
 ÌÈ·ÈÂÁÓÂ¯Â·Èˆ‰ ˙·ÂËÏ ‰Ê ÌÂÁ˙· ÏÂÚÙÏ .  

Ô È ·  ˙ Â Â ˆ-„ ¯ ˘ ÓÈ Ì È  · Ó  ¯ Â Ó È ˘ Ï  ˙ Â ¯ Â ˘ ˜ ‰  ˙ Â È ‚ Â Ò  ˙  È Á · Ï  
Ì È È ¯ Â Ë Ò È ‰  Ì È ¯ ˙ ‡ Â 

משרדי לבחינת סוגיות הקשורות לשימור מבני   להקי  צוות בי  החליטה הממשלה 2004בינואר 
:  האלההגופי הצוות יורכב מנציגי , על פי ההחלטה. ואתרי  היסטוריי  ותרבותיי  בירושלי 

עיריית , הרווחהמשרד , הבינוי והשיכו משרד , הפני משרד , החינו משרד , האוצרמשרד 
 ובראשו יעמוד נציג ,מינהלוה המועצה לשימור ,ועדת השימור העירונית של ירושלי , ירושלי 

 . ר ועדת השרי  לענייני ירושלי "יו
לי  לצור  שימור אתרי  על הצוות הוטל לבחו  את הכלי  העומדי  לרשות עיריית ירוש

דיניות השימור ברמה מ לממש את ת ירושלי היסטוריי  ולהמלי  על הדרכי  לשיפור יכולת עיריי
ר ועדת השרי  לענייני "נקבע כי הצוות יגיש את המלצותיו ליו.  המינהלית והתקציבית,החקיקתית
 .תו  חודשיי בירושלי  

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ¯Â¯È·Ó˙ÂÂˆ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯·ÂË˜Â‡· ‰ Â˘‡¯Ï Ò Î˙‰ 2004 
 ÛÂÒ „Ú ˙ÙÒÂ  ‰˘È‚Ù ÌÈÈ˜Â2004 .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú , ÌÂÈÓ ÈˆÁÂ ‰ ˘ÎÂ˙Ó˜‰ , ‡Ï

ÂÈÏ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ˙ÂÂˆ‰ ˘È‚‰"ÌÈÏ˘Â¯È È ÈÈ ÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ¯ . ÈÎ ¯¯·˙‰ ÏÎ Â˘Ú  ‡Ï
 ÌÂ„È˜Ï ˙ÂÈ˘ÓÓ ˙ÂÏÂÚÙ È˙˘‰˙ÂÂˆ‰ Ï·È˜˘ ˙ÂËÏÁ‰. 
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˘ÁÂ ÌÈÏ˘Â¯È Ï˘ ‰„ÂÁÈÈ ÁÎÂ ‰È¯˙‡ ˙Â·È , ÂÏÚÙÈ ˙ÂÂˆ‰Â ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‰· ÌÈ¯˙‡‰Â ÌÈ ·Ó‰ ¯ÂÓÈ˘ ÌÂ„È˜Ï .  

 באר שבע
 מהתקופה הרומית, 44בעיר העתיקה בבאר שבע יש שרידי  חשובי  מהתקופה הכלקוליתית

מאני  את באר שבע בירת 'בראשית המאה העשרי  עשו העות. מאנית'ביזנטית ומהתקופה העות
 האורבניז  התורכי בבאר שבע ייחודי באר  ישראל וכולל רשת של . מושב המושלהנגב ומקו  

ר כל " מ60 רחובות בצורת שתי וערב המכילה כמאה מבני  ריבועיי  שאור  הצלע שלה  30 כ
  . בתי  מקוריי  רבי  וחזיתות רבות עדיי  עומדי  על ִתל . אחד

י  ר ת א ה ת  מ י ש ר ת  ע י ב  ק
250 מה  כ,  אתרי  שראוי לסקור לש  שימור 400 300  יש בה כגורמי שימור בעיר מעריכי  כי

כמחצית  בבעלות ,  אתרי 48 אישרה ועדת השימור רשימה בת 1994בשנת .  בעיר העתיקה350 
בעיר .  אתרי  מיועדי  לשימור110  אישרה העירייה רשימה של כ2005בינואר . עיריית באר שבע

 .והדרו פועלת ועדה התנדבותית לשימור באר שבע 
 מרשימה אחרת על 1994נמצא שוועדת השימור בחרה את האתרי  שהכלילה ברשימה משנת 

בלי שנימקה אי  מוינו ', לא לשימור וכד, לשחזור מָידי, לשימור: סמ  מיו  האתרי  לפי קטגוריות
ועדת השימור לא הציגה . נהרס, בסופו של דבר, חלק . ובפרט אלו שנקבע שלא ישומרו, האתרי 

החשיבות ההיסטורית והאדריכלית של האתרי  ושימוש , וני  חשובי  כגו  זהות הבעלי נת
 העלתה 2005באפריל . היא לא ציינה אילו אלמנטי  ראויי  לשימור כוללי  האתרי . אפשרי בה 

. ועדת השימור הצעה לקביעת עקרונות ודרגות לשימור שעל פיה  יוכרזו ויסווגו האתרי  לשימור
 ".לתיקו  עקרונות ודרגות לשימור בעיר ההיסטורית באר שבע"ועדה צוות חברי  כ  מינתה הו

¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Î Í˘Ó· ÈÎ-11 ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ ‰ Î„Ú ‡Ï ÌÈ ˘ 
‰· ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ¯˙‡‰ Ï‡Èˆ ËÂÙ ˙Â¯ÓÏ ¯ÂÓÈ˘‰ , ‰ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰Ê ÔÓÊ ˜¯Ù·Â

‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˘·‚Ï ,ÂÓÈ˘ ˙Â‚¯„Â ˙Â Â¯˜ÚÌÎÒÂÓÂ ÈÙÂÒ ÁÒÂ  ÏÏÎÏ ¯ . 
כי קביעת רשימת האתרי  על כל פרטיה , 2005עיריית באר שבע מסרה בתשובתה מאוגוסט 

כוח אד  , ועמידה בדרישות הנוספות שבתוספת הרביעית היא משימה כבדה ביותר מבחינת זמ 
, ענתהלט. ועדי  לדבריה לעסוק בכל אתר באופ  שטחי מלטפל בקבוצה מצומצמת לעומק, וכס 

 .היא תשלי  את המטלה בהדרגה
 ÌÈ¯˙‡‰ ÏÏÎ È·‚Ï Â· ‰˜ÈÊÁÓ Ú·˘ ¯‡· ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ÈÁË˘‰ Ú„ÈÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

Ì‰È˙Â·Â˙ÎÂ Ì‰È˙ÂÓ˘ ‡Â‰ ,ÌÈˆÂÁ ‰ ÌÈÙÒÂ ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ÂÏÈ‡Â ,ÏÈÚÏ ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ,
ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯˙‡ È·‚Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÙÒ‡ . 

__________________ 

 3300נמשכה מ  האל# החמישי ועד )  אב  ליתוס ;  נחושת כלקוס : ביוונית(התקופה הכלקוליתית  44
 .לפני הספירה בקירוב
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י   ר ת א ה ח  ו ת י פ ת  ו י ו ר ש פ  א
על ועדת השימור לפרט ברשימת האתרי  את אפשרויות , 4/99י  ל משרד הפנ"לפי חוזר מנכ

לקבוע את "על עיריית באר שבע , 2000לפי תכנית האב לעיר העתיקה משנת . הפיתוח של כל אתר
ולהודיע לבעלי  מהי " האכיפה והענישה על כל פעולה הקשורה לנושא השימור, מתכונת התמרו 
 להתגבש אפשרויות פיתוח לאתרי  בשטח העיר  החלו2005 2004בשני  . בדיוק מדיניותה

 ).ראו להל (העתיקה כחלק מהליכי התכנו  למתחמי הנחל והפיקוד 
‡ˆÓ  ,„Â˜ÈÙ‰Â ÏÁ ‰ ÈÓÁ˙Ó· ÔÂ Î˙‰Ó „·Ï ÈÎ , ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ‰˜„· ‡Ï Ú·˘ ¯‡· ˙ÈÈ¯ÈÚ

 ÔÂ‚Î ‰ÈÒÎ  ˙‡ ¯Ó˘Ï ÌÈÏÚ·Ï ıÈ¯Ó˙ Â˘Ó˘È˘ ˙ÂÙÂÏÁ ‰¯ˆÈ ‡ÏÂ ÌÈ¯˙‡‰ ¯˙ÈÏ ÁÂ˙ÈÙ
ÂÈÂÎÊ ˙Ï„‚‰Ì˙Â˘¯Ï ˙ÈÙÂÏÁ Ú˜¯˜ ˙„ÓÚ‰ Â‡ Ì‰Ï˘ ‰ÈÈ ·‰ ˙ .  

ר ו מ י ש ת  ו א ר ו ה ה   ב ו ת  ו ט ר ו פ מ ת  ו י נ כ  ת
ה .1 ק י ת ע ה ר  י ע ב ו   נ כ  ת

. נותר מופרד ומובח  באופ  טבעי ממרבית חלקי העיר החדשה,  דונ 650 כ, שטח העיר העתיקה
יבותו  חש שימורה של העיר העתיקה לש  ביסוס מעמדה של העיר באר שבע כבירת המטרופולי  

 .גדולה
Ï ) א( Ï Â Î  Ô Â  Î משרד הבינוי והשיכו  ועיריית באר שבע בשיתו  משרד הפני  יזמו : ˙

. 2000וזו הושלמה בשנת , הכנת תכנית אב לכל שטח העיר העתיקה במימו  משרד הבינוי והשיכו 
י יעד מרכזי לתכנית האב הוא פיתוח מוקד פעילות מרכזי בבאר שבע תו  ניצול הפוטנציאל הכלכל

סימו  המבני  המיועדי  : תכנית האב קבעה עקרונות וקווי  מנחי  ג  בנושא השימור. הטמו  בו
קביעת סדר עדיפויות לשימור מבני  בבעלות , הגדלת זכויות הבנייה, עיצוב הרחובות, לשימור

עיריית באר , בהתא  לתכנית האב. 'היבטי תחבורה וחנייה וכד, ציבורית על סמ  בחינה כלכלית
, המתח  הצפוני: ע ומשרד הבינוי והשיכו  חילקו את שטח העיר העתיקה לשלושה מתחמי שב

ומתח  ; שבו הודגשה חשיבות התיירות, מתח  הנחל; שבו הוש  דגש על מסחר ועל משרדי 
 .שבו הוש  הדגש על מגורי , הפיקוד

זי בנייה  מוקני  אחו1983לפי תכנית מפורטת שחלה על העיר העתיקה וקיבלה תוק  בשנת 
וקומה , שלוש קומות  משטח המגרש לבניית בתי  של שתיי 70% 50% מרביי  בשיעור של כ

לפי טיוטות של שתי תכניות שבהליכי  למתחמי הנחל . רביעית אפשר להקי  בנסיגה מהחזית
ה  כוללות הגדרה מחודשת של ייעודי קרקע . המצב הפיזי של מרבית האתרי  גרוע, והפיקוד

של הרשת האורבנית המקורית ושל , הוראות שימור של הבנייני  ההיסטוריי ; יהוזכויות בני
התכניות מציעות אחוזי בנייה . פיתוח מערכת הדרכי  ושדרוג מערכת התשתיות; העצי  לשימור

חמש   משטח המגרש בבנייני  שלא יהיו בה  יותר מארבע180% 150% מרביי  בשיעור של כ
ות התכניות מציעות להעניק תמריצי  לפיתוח ממשי של הורא. קומות במקומות מסוימי 

 משטח המגרש 10% תמרי  נוס  לשימור הוא מת  תוספת בשיעור שלא יחרוג מ; המתחמי 
במגרשי  (תוקפ  של כל זכויות הבנייה . במגרשי  שנקבעו לה  דרגות שונות של שימור

הוא עשר שני  מיו  , יות אלועל פי תכנ, )המיועדי  לשימור ובמגרשי  שאינ  מיועדי  לשימור
 2005בספטמבר .  מ  הזכויות המפורטות בהוראות90%לאחר מכ  יהיו זכויות הבנייה . אישור 

ולאחר מכ  היא אמורה לעבור לוועדה , היה משרד הבינוי והשיכו  אמור לאשר את הטיוטה
 .המקומית ולוועדה המחוזית
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 ÔÂ Î˙‰ ˙‡ ÏÈ·ÂÓ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ „Â˜ÈÙ‰ ÌÁ˙Ó·Â ÏÁ ‰ ÌÁ˙Ó· ,
Î ÏÚ ÌÈÚ¯˙˘Ó‰-40%‰˜È˙Ú‰ ¯ÈÚ‰ ÁË˘Ó  ,Ú·˘ ¯‡· ˙ÈÈ¯ÈÚ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ,

È ÂÙˆ‰ ÌÁ˙ÓÏ Ë¯ÂÙÓ È¯ÂËÂËËÒ ÔÂ Î˙ ‰Ó„È˜ ‡Ï Ú·˘ ¯‡· ˙ÈÈ¯ÈÚ ÌÏÂ‡Â. 

 
‰ ÂÓ˙ 6 :È ÂÙˆ‰ ÌÁ˙Ó· Ï˘‡ ˙È· ·ÂÁ¯· ¯ÂÓÈ˘Ï „ÚÂÈÓ˘ Á ÊÂÓ ‰ ·Ó 

È ) ב( ˙ „ Â ˜   Ô Â  Î ה יש כמה בתי  בבעלות פרטית ששומרו בשטח העיר העתיק: ˙
בתי  . מושל נפת הדרו  בעבר, הבולט הוא ביתו המרשי  של עאר  אלעאר . ביוזמה פרטית

אול  מספר  , פרטיי  אחרי  בעיר העתיקה ששומרו פתוחי  לקהל במש  שבוע שימור האתרי 
 . קט 

: וביניה , עדי  לשימורעל שטח העיר העתיקה חלה תכנית מפורטת שהגדירה עשרה מבני  המיו
. אתר קצי  העיר, )י 'ס לילדי השיח"בי(בית החייל לשעבר , מבנה בית המושל לשעבר והמסגד

זהו האתר היחיד ): מוזאו  הנגב(בית המושל )  1:   (עיריית באר שבע טיפלה באתרי  האלה
תיקות אמורה רשות הע, לפי מסמכי העירייה: המסגד באתר בית המושל)  2.   (שהעירייה שימרה

 שופצה המעטפת 2005במרס . לשמר את המסגד באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע
בשטח תכנית פארק המדע יש שני מבני  מיועדי  : פארק המדע)  3.   (החיצונית של המסגד

שהוחלט , ובית הספר מצדה, שישומר במסגרת התכנית, י ' בית הספר לילדי השיח לשימור 
 החליטה הוועדה המחוזית להפקיד את תכנית פארק 2004בספטמבר . ישי  ממנולשחזר שני של
אתר קצי  )  4.  ( האריכה את מש  הזמ  שנקבע למילוי התנאי 2005ובאפריל , המדע בתנאי 
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החברה הכלכלית לפיתוח העיר באר שבע הפקידה תכנית : העיר שבבעלות עיריית באר שבע
  .ה שלושה מבני  המיועדי  לשימורבשטח. 2005מפורטת לאתר זה באפריל 

ת .2 י ק ר ו ט ה ת  ב כ ר ה ת  נ ח  ת
  קיבל תוק  סטטוטורי כאתר מיועד לשימור בשנת "אתר תחנת הרכבת הטורקית במתח  רמב

הוא כולל שלושה מבני  ומגדל ;  הכריז עליו שר הפני  רשמית אתר לאומי1991ובשנת , 1983
 .מי 

בתכנו  .  בה בנייה של מגדלי מגורי  רבי קומותאושרה; 1996  אושרה בשנת "תכנית מתח  רמב
  לא התייחסה ועדת השימור לקיומו של האתר הלאומי המיועד לשימור ולשאלה "מתח  רמב

 שבתכניות 2002על כ  מסרה המועצה לשימור בינואר . כיצד ישתלב במרק  האורבני המתוכנ 
לפי מסמכי תיק ". תר ואופיוולהתאימ  לשטח הא"הגובלות באתר הלאומי ראוי להתייחס אליו 

הקמתה של שכונה עירונית צפופה מאוד במגדלי  רבי , 2004התיעוד של תחנת הרכבת משנת 
 ". העלמות והתמוססות מתח  הרכבת"  בצמידות לתחנת הרכבת הובילה ל"קומות כשכונת רמב

ו  הנצבר כי במועד אישור התכנית היה הניסי, 2005הוועדה המחוזית מסרה בתשובתה מאוגוסט 
וג  המודעות לנושא השימור לא הייתה , בכל הנוגע לשילובי  אפשריי  בי  חדש ויש  מועט

 .גדולה
נקבע כי , 1998 ח"התשנ, אתרי  לאומיי  ואתרי הנצחה, שמורות טבע, בחוק גני  לאומיי 

במידה שלאתר לאומי יש ער  מיוחד רשאי השר לאיכות הסביבה בהסכמת שר הפני  ושר האוצר 
בפברואר , בהתא  לכ . הטיל בצו את ניהול האתר על הרשות המקומית שבתחומה הוא נמצאל

 . הטיל המשרד לאיכות הסביבה את ניהול האתר על עיריית באר שבע2005
 הגישה החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע לוועדה המקומית תכנית מפורטת לתחנת 2005בשנת 

בעקבות ", לפי תיק התיעוד. ה מבני אב  בלבדהתכנית משמרת שלוש.  "הרכבת שבמתח  רמב
 ".השינויי  וההזנחה מצב המבני  מעורער ודרושה בה  עבודת שימור קפדנית

 ˙‡ ¯Â˘ÚÓ ¯˙ÂÈ Í˘Ó· ÁÈ Ê‰ ÈÎ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙·Î¯‰ ˙ Á˙· ÏÂÙÈË‰ .„È˙Ú· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÈÂÏÚ ¯Â˜ÈÈ ‰È‰˙ ‰‡ˆÂ˙‰ . 

‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ , ÈÎ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏÂ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·ÁÏ
ÈÓÂ‡Ï ¯˙‡Î ˙·Î¯‰ ˙ Á˙ ¯ÂÓÈ˘· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó , ÏÎ ˙‡ „ÁÈ ¯Ó˘Ï ÂÏ˜˘È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÌÈÓ‰ Ï„‚Ó ÌÏÏÎ·Â ‰ Á˙‰ È ·Ó ,ÍÎ Ì˘Ï ˙È Î˙‰ ÌÂÁ˙ ˙‡ ˙Â ˘Ï ˘È Ì‡ Ì‚ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ ˙Â·¯ÂÚÓ Ï˘ ‰Ó‚Ó ˙ Ó˙ÒÓ˘ ¯Á‡Ó Ï˘ ‰ÏÂ„‚ 

‰· ÌÈÒÎ Ï ˙Ú‚Â ‰ ˙ÂÓÊÈ·Â ¯ÈÚ‰ ÔÂ Î˙· ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·Á‰ , ¯‡· ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÂÈÂ Ú·˘"‰¯·Á‰ ˙‡ ‰Á È ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ , ÔÂ·˘Á· ˙Á˜Ï ˘È˘

 Ê¯ÊÎÂ ¯ÂÊ‡‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÂÏÈÚÙÓ „¯Ù  È˙Ï· ˜ÏÁÎ ÌÈ¯˙‡‰ ¯ÂÓÈ˘ ˙‡ ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÈ Î˙·
˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÏÈÚÙÏ . 
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 ‰ ÂÓ˙7:·Ó¯ ÌÁ˙Ó· ˙ÂÓÂ˜‰ È·¯ ˙ÂÏ‚¯ÓÏ ˙È˜¯ÂË‰ ˙·Î¯‰ ˙ Á˙ "Ì  

ר ו מ י ש ל י  ו א ר ה  נ ב מ ת  ס י ר  ה
 החליטה ועדת השימור לשמר את אחד המבני  החשובי  ביותר בהתפתחות העיר 1994בנובמבר 

 חלה על המקו  תכנית בניי  עיר המקנה זכויות 1994בשנת . ואחד ממבני הבאוהאוס הייחודיי 
 יזמו בעלי 1994ביולי . ר למוסדות ציבור" מ2,250 שטחי מסחר ועוד כר " מ4,500 בנייה לכ

והשאירה , 1995התכנית אושרה בספטמבר ; הנכס תכנית מפורטת להגדלת זכויות הבנייה במקו 
 . על תלו בשימושו המקורי, שאמור היה להשתלב במתח , את המבנה

 והוועדה המחוזית לא ציינו הוועדה המקומית, 1994א  שהמבנה הוכרז מיועד לשימור בשנת 
לפי פרוטוקול ישיבת מועצת עיריית , למעשה. בהוראות התכנית ובתשריט כי מדובר במבנה כזה

כי כדי , 1995מקבלי ההחלטות ידעו בשעת אישור התכנית בספטמבר , 1996באר שבע מיוני 
בתה באפריל בישי. לממש את זכויות הבנייה לפי התכנית המוצעת על היזמי  להרוס את המבנה

החלטה שפירושה ( החליטה ועדת השימור להסיר את האתר מרשימת האתרי  לשימור 1996
א  על פי שלאִמתו של , בהתבסס על חוות דעתו של מומחה מטע  החברה המפתחת) להרוס אותו

חוות דעת המומחה דנה בתיקו  הכיסוי העליו  של התקרה העשוי אסבסט ולא בהריסת , דבר
 .1996מועצת העיר אישרה את ההחלטה ביוני . סת התקרההמבנה או בהרי

מהמסמכי  עולה כי ההחלטה להסיר את המבנה מרשימת השימור התקבלה בניגוד גמור לחוות 
שביקש )  המתכנ  להל  " (תכנית אב מתאר עירוני ופיתוח מטרופולי  באר שבע"דעתו של מתכנ  

 .דיו  מחודש בעניי 
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. כס את המבנה בלי ידיעת המתכנ  א  בידיעת עיריית באר שבע הרסו בעלי הנ1996באוקטובר 
לפני שהאתר הוסר מרשימת , 1996כי עוד בחודש מרס , מתכתובת בתיק הבינוי של האתר עולה

 .שהעירייה תית  היתר להריסת המבנה, היה ברור ה  לבעלי הנכס וה  לעירייה, השימור
יז  התכנית ביקש זכויות בנייה '; יית שלב ב הייתה תכנית המתח  בהליכי תכנו  לבנ2005בשנת 
 . באתר המבנה שנהרס) 1995 מעבר לזכויות הבנייה המוגדלות שאושרו ב(נוספות 

 ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓÂ ¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÎ Ú·˘ ¯‡· ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈ‰˙ ˙Â¯¯ÂÚÓ ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ ·Ó‰ ˙ÓÈ˘¯Ó ¯˙‡‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï.  

ר ו מ י ש ל י   נ ב מ ת  ק ו ז ח ה : ת ק י ת ע ה ר  י ע ב ה  נ ב  מ
נמצא כי קיר חיצוני במבנה שיועד לשימור בעיר העתיקה מט לנפול כתוצאה מהיעדר פעולות 

חיזוק הקיר או "ובו נקבע שנדרשו ,  הוציאה מחלקת הפיקוח על הבנייה דוח2003במאי . תחזוקה
 ". י בניה חדשה"החלפת הקטע המסוכ  ע

ÓÓÂ ÌÈÏÚ·‰ ÔÓ ‰˘¯„ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙˜ÏÁÓ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙‡ ˘„ÁÓ ˙Â ·Ï Â‡ Ô˜˙Ï ÒÎ ‰ È˜ÈÊÁ
¯È˜‰ , ‰Ï‡‰ ˙Â˘È¯„‰ ˙‡ ÍÂ¯ÎÏ ÈÏ·Â ¯ÂÓÈ˘Ï „ÚÂÈÓ‰ ‰ ·Ó· ¯·Â„Ó ÈÎ ÔÈÈˆÏ ÈÏ·

˙ÂÓÈ‡˙Ó ¯ÂÓÈ˘ ˙ÂÈÁ ‰·. 
שלח מהנדס העיר למחזיק הנכס הודעה על הכרזת המבנה , 2003ביוני , רק כחודש וחצי לאחר מכ 

ובמקומו הועמדה , מד כי הקיר החיצוני נהרס לי2005סיור במקו  ביוני . כמבנה מיועד לשימור
  ). עשויה מלט וצינורות ברזל(חזית לא אסתטית ללא גימור 

ה ז ר   ו צ ל י   צ י ר מ ת ת  ע י ב ק ו ר  ו מ י ש ה ו   מ י  מ
שימרה עיריית באר שבע את בית המושל הטורקי , 2005מרס , עד מועד סיו  הביקורת, כאמור
שימור בית המושל מומ  ברובו מכספי . יפוצי ובניי  המסגד לשעבר היה בש, )מוזאו  הנגב(בלבד 

 . ח ממקורותיה" מיליו  ש0.85והעירייה הוסיפה עוד , )ח" מיליו  ש3.35(גור  ציבורי 
ח מכספי " מיליו  ש0.7, 2005בשנת , לפי דיווח מיחידת גזברות עיריית באר שבע הקצתה העירייה

עלות . הקצתה לכ  סכומי  נוספי העירייה לא ; גור  ציבורי לשיקו  תחנת הרכבת הטורקית
ואת , השיקו  והשימור של האתר גבוהה הרבה יותר מסכו  ההשתתפות של הגור  הציבורי

משרד החינו  ותרומות ותמיכות שיגייסו עיריית באר שבע והמועצה , לפי התכניות, היתרה יממנו
 . לשימור

 מיליו  10, ימו  הפרויקטחלקה של עיריית באר שבע במ. את פארק המדע אמורה לממ  עמותה
 . אמור להיות משול  מכספי הגור  הציבורי, ח"ש

לרשות עיריית באר שבע עומדות דרכי  נוספות לממ  את השימור או לעודד את ביצועו כמפורט 
 : להל 

1. ‰ Á · ˘ ‰  È Ï Ë È ‰  Ï Â ˆ È שאחד , עיריית באר שבע השתמשה בתקציב הבלתי רגיל:  
 .   שימור בית המושללצור, ממקורותיו הוא היטלי השבחה
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2. ˙ Â Ù Ò Â   ‰ È È  ·  ˙ Â È Â Î Ê  Ô ˙ Ó :  בשטח עיריית באר שבע תוכננו בעשור האחרו
תכניות מניבות הכנסה ורוויות זכויות בנייה באזורי  הגובלי  באזורי  שבה  יש מבני  לשימור 

ת דיור  יחידו1,000   לבניית שכונת מגורי  בת כ"תכנית רמב)  א(או באזורי  סמוכי  לה  כגו    
תכנית מתח  אלי כה  מדרו  )  ב.   (הגובלת בתחנת הרכבת הטורקית, 1996שאושרה בשנת 

הוועדה . 2001שאושרה בשנת ,   שבשולי העיר העתיקה"לצומת אלי כה  וסמו  לרחוב רמב
המקומית והוועדה המחוזית לא השתמשו במת  זכויות בנייה מוגדלות כתמרי  לשימור אתרי  

 יחידות דיור במגדלי 144תכנית כפר דרו  לבניית )  ג.  (אלה מסיבות שונותבתכנו  תכניות 
שאושרה , מגורי  רבי קומות ברחוב כפר דרו  השוכ  בשוליה הדרו  מערביי  של העיר העתיקה

 .2004בשנת 
ערכי הקרקע הנמוכי  בבאר שבע לא "כי , 2005עיריית באר שבע מסרה בתשובתה מאוגוסט 

להטיל על יזמי  מטלות ציבוריות כמו מימו  שיקו  מבני  ובכל זאת , בדר  כלל, מאפשרי 
ישקלו , אג  ההנדסה והחברה הכלכלית לפיתוח באר שבע"ע  זאת ". להקי  פרוייקט כלכלי

את האפשרות "אשר יבחנו " לשלב בעתיד שמאי  כחלק מצוותי התכנו  של התכניות המפורטות
 ". אתר ואתרלהעמסת מטלות שימור על ערכי הקרקע בכל

ככלל שילוב גורמי  פרטיי  בשימור הוא "כי , 2005הוועדה המחוזית מסרה בתשובתה מאוגוסט 
אול  המודעות הציבורית לכ  ולחשיבות , "דר  אפשרית ולעתי  עדיפה למימושו של שימור

 . השימור בכלל גוברת רק בשני  האחרונות
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ú·˘ ¯‡· ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ÏÎÎ ,Â‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂ

 ‰ ÈÁ·Ó ¯ÈÚÏ Â˙ÓÂ¯˙ÏÂ ÌÈ¯˙‡‰Â ÌÈ ·Ó‰ ¯ÂÓÈ˘ ˙Â·È˘ÁÏ ˙ÂÚ„ÂÓ ÂÈ‰È ˙ÈÊÂÁÓ‰
˙ÈË˙Ò‡-˙ÈÏÎÈ¯„‡ ,˙È¯ÂËÒÈ‰ ,˙ÈÏÎÏÎÂ ˙È˙Â·¯˙ , Â ÂÓÈÓÂ ÌÈ¯˙‡‰Â ÌÈ ·Ó‰ ¯ÂÓÈ˘ Ì‡Â

¯ÈÚ ÔÈÈ · ˙ÂÈ Î˙ Â˘·Â‚È ¯˘‡Î Â Â„ÈÈ ,ÌÈÓÊÈ‰ ·¯˜· Ì‚ ÍÎÏ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ¯·‚˙ , ÌÒÂÈ‚ Ï˜ÈÂ
‰ ˙·ÂËÏÔÈÈ Ú .  

 חיפה
חיפה מצטיינת במגוו  סגנונות ארכיטקטוניי  המשקפי  את ההיסטוריה שלה ואת תרבות  של 

הטיפול בשימור מבני  ואתרי  מופקד בידי היחידה לשימור אתרי  שהוקמה בשנת . תושביה
לעיריית חיפה נוהל כתוב לגבי הכנת סקרי  בעניי  מבני  ומתחמי  .  במחלקת מהנדס העיר1993

 . המיועדי  לשימור
ועדת השימור החליטה באמצע שנות התשעי  כי כל בקשה להיתר בנייה הנוגעת לבניי  או  .1

. תובא לדיו  בה לפני שיתקיי  דיו  בוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה, למתח  שמיועדי  לשימור
עביר את  החליטה ועדת השימור העירונית על אמות מידה שלפיה  יוחלט א  יש לה2005במרס 

כל הבקשות להיתר לדיו  בוועדת השימור העירונית או לדו  בחלק מה  בוועדה המקומית לאחר 
 .קבלת חוות דעת מקצועית של היחידה לשימור אתרי 

.  אתרי  מיועדי  לשימור250  פרסמה עיריית חיפה רשימה אשר כללה כ1984במאי  .2
היא . בסיס להתוויית מדיניות בנושאהרשימה משמשת זה שני  רבות את משרד מהנדס העיר כ

, הוכנה על פי אמות מידה שגובשו ע  החברה להגנת הטבע וע  המועצה לאר  ישראל יפה
 .והעירייה פועלת על פיה 
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החלקה והכתובת ,  מידע על הגוש2005רשימת השימור העירונית של עיריית חיפה כללה בשנת 
 18 למשל מבני  מהמאה ה,  לשימור בעיר חלקות שבה  מבני  ומתחמי  מיועדי 2,500 של כ

מבני  בסגנו  , 19 מבני הטמפלרי  במושבה הגרמנית ובכרמל מ  המאה ה, בעיר התחתית
בית : למשל(בהדר הכרמל , לאומי של תחילת המאה העשרי  בבת גלי  המנדטורי ובסגנו  הבי 

 ). המיועדי  לשימורוחלק  נמצאי  במתחמי  , חלק  מבני  בודדי (ובהר הכרמל ) אמיל תומא

 
 ‰ ÂÓ˙8 :‡ÓÂ˙ ÏÈÓ‡ ˙È· 

‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , ‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰‡·Â‰ ‡Ï ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÓÁ˙Ó‰ ˙ÓÈ˘¯ ÈÎ
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ,˙ÂÈ¯ÂËÂËËÒ ¯ÂÓÈ˘ ˙ÂÈ Î˙· ÂÏÏÎ  Ì‰Ó ˜ÏÁ ˜¯Â . ÌÈ¯˙‡‰ ˙ÓÈ˘¯Ï˘ ÔÂÂÈÎ

„·Ï· È˙¯‰ˆ‰ „ÓÚÓ ˘È , Â¯˙Â  ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ ·Ó‰Ó ˜ÏÁ‰ ‚‰ ‡ÏÏ ,ÂÎÒ Ò¯‰ ˙ 
Ì‰ÈÏÚ ˙ÙÁ¯Ó . 

 הודיעה עיריית חיפה שהפיכתה של רשימת 2005בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 
ומצריכה קר  )  לחוק197סעי  (השימור לסטטוטורית חושפת את העירייה לתביעות פיצויי  

י  העירייה הוסיפה כי אי  לה אפשרות לשאת בעלויות כה גבוהות בג. עירונית לתשלו  פיצויי 
 כדי להגיע להסדרי  ע    בהצלחה מרובה  ולכ  היא פועלת , הכנת התכנית האמורה לעיל

 . היזמי  בלי להפו  את רשימת השימור לסטטוטורית
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ר  ו מ י ש ת  ו י נ כ  ת
, "רובע האומני  בשולי ואדי סליב "1826/חפ: בעיריית חיפה יש שתי תכניות מאושרות לשימור

התכניות כוללות עשרות . 1996שאושרה בשנת , "י סאליבואד "1601/חפ ו, 1985שאושרה בשנת 
שימור פיתוח ושיקו   "1796/במועד הביקורת הייתה בהפקדה תכנית חפ. מבני  לשימור

 על ידי הגרמני  1868אשר נוסדה בשנת , המושבה הגרמנית בחיפה" (המושבה הגרמנית
היוזמה ). עיר חיפההפכה ברבות השני  לאחד מסמליה המובהקי  ביותר של ה, הטמפלרי 

וכללה את פיתוח ציר , לשיקו  ולשימור של המושבה החלה בשנות התשעי  של המאה העשרי 
בפרויקט נעשתה בדיקה כלכלית מקיפה של אומד  . המושבה המרכזי ושיפו  חזיתות ומבני 
תוצאות הבדיקה היו הבסיס לתקציב המינהל לשיקו  ; השבחת ער  הנכסי  כתוצאה מהשימור

  . בההמוש
¯ Â Ó È ˘ ‰  ˙ Â Ï Â Ú Ù  Ì Â ˘ È È 

ÏÈÚÏ ÔÈÂˆ˘ ÈÙÎ , ÛÈÚÒÏ Ì‡˙‰·14˜ÂÁÏ ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙ÙÒÂ˙Ï  , ˘˜·Ï ˙ÎÓÒÂÓ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ
 ˙È˘ÓÓ ‰ ÎÒ ˙Ù˜˘  ¯˙‡Ï ‰ÈÙÏ˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙˙Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ·È˘ ¯ÈÚ‰ Ò„ ‰ÓÓ

Ò¯‰ Ï˘ .ÂÊÎ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ô˙ È˙ Ì‡ ,Ó ˘Â¯„Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÎÂ˙ ÒÎ ‰ ÏÚ· Â˙Â‡ ˜ÊÁ˙Ï
Â¯Ó˘ÏÂ ,‰ Ì‡ÂÔÎ ‰˘ÚÈ ‡Ï ‡Â , ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÎÂ˙ ˙ÚÈ ÓÏ ˙ÂÈ ÂÈÁ‰ ˙Â„Â·Ú‰ ˙‡

˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯ÊÁ‰· ÌÈÏÚ·‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏÂ ‰ÓˆÚ· ¯˙‡‰ Ï˘ Â˙ÒÈ¯‰ . 
 2000 בדק את יישו  החלטותיה של ועדת השימור בעיריית חיפה בשני  מבקר המדינהמשרד 
2005. 

  : להל  הממצאי 
ל .1 מ ר כ ב ח   ת  מ

.  הבאוהאוס ותוכנ  על ידי אדריכל שתכנ  בתי  רבי  בעיר בסגנו 1937המבנה נבנה בשנת 
, בי  היתר, בעל איכויות אדריכליות יוצאות דופ  המתבטאות, קומתי דו, המבנה מיוחד ביופיו

 החליטה הוועדה 1999ביולי . בעיצוב חזיתותיו ובפרטיו הייחודי  כגו  מרפסות ופרגולה על הגג
 . ר של עיריית חיפהלשימור לצר  את המתח  לרשימת השימו

הבעלי  סגרו ארבע : מתיק הבנייה עולה כי בשנות השמוני  נעשו במבנה שינויי  ללא היתר
המרפסות ה  אלמנט ארכיטקטוני חשוב ביותר . מרפסות בקומת הקרקע והרסו פרגולה על הגג

, רפסותעיריית חיפה הוציאה צווי הפסקת עבודה ליז  בשל סגירת המ. המאפיי  את סגנו  הבניי 
 .ובתגובה לכ  הוא הגיש בקשה לסגירת  בלא להתייחס לפרגולה שנהרסה

 לוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה להחזיר את 2000הוועדה לשימור אתרי  המליצה בפברואר 
 .המצב לקדמותו

בקומת הכניסה ,  ביקש היז  חידוש אישור לשינויי  ולתוספות בנייה בקומת המרת 2002באפריל 
כתנאי למת  ההיתר החליטה . ע החלה על החלקה"פי תב על,  ולהוספת שתי קומות'ובקומה א

ואול  . הוועדה המקומית שההיתר יותנה בשיפו  המבנה ובשימורו ובהחזרת המצב לקדמותו
 . הוצא ליז  צו הריסה מינהלי2004בספטמבר . היז  המשי  בעבודות ללא היתר

 הודיעה עיריית חיפה כי לאחר שהתגלה ,2005בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 
כמו כ  הוצא צו הריסה מינהלי בגי  בנייה בשטח . שהבעלי  עבד במבנה הוצאו נגדו צווי הריסה
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 א  לא יוצא היתר 2006ונית  לבצעו החל מיוני , ביצוע הצו עוכב על ידי בית המשפט; פרטי פתוח
 .בנייה עד אז

Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰Â‡ÂÏÓ· ¯Ó˙˘‰ ‡Ï ÌÁ˙Ó‰Â ‡ÂÙ‡ ÂÓ˘ÂÈ ‡.  
ד .2 ל פ נ ז ו ר ת  י  ב

כלול ברשימת השימור של עיריית חיפה משנת ) 25רצי  פנחס מרגולי  (המבנה בטיילת בת גלי  
. 1922גלי  בשנת  הוא נכלל בגבולות התכנית שעשה האדריכל ריכארד קאופמ  לשכונת בת. 1991

בית . היה באותה תקופה מוקד בילוי ופעילות חברתיתש, המבנה שוכ  ליד מבנה הקזינו המפורס 
הוא מתאפיי  בחללי  ובעיצוב חדר . רוזנפלד מיועד לשימור כמבנה המייצג את סגנו  הבאוהאוס

. מדרגות ייחודיי  ובשימוש בחומרי גל  מיוחדי  בחדרי  כגו  ציפוי זכוכית צבעונית בלגית
מתוק  צו ירושה עבר . משפחת רוזנפלד שימש כבית מגורי  של 1933המבנה שהוק  בשנת 

 .1989הבניי  לבעלותה של עיריית חיפה בשנת 
באפריל . עזוב ופרו , חשו , עמד בית רוזנפלד מוזנח,  שני 12 במש  יותר מ, 2001עד אפריל 

.  אישרה ועדת השימור את המלצות הסקר והנחיותיו2001וביוני ,  הוכ  סקר שימור למבנה2001
. כדי שזו תהיה אחראית לשימור האתר ושיקומו, רו השטח והמבנה לעמותה הוחכ2003בשנת 
לשינויי  ,  הגישה העמותה בקשה להיתר לשינוי ייעוד ממבנה מגורי  למבנה ציבורי2003במאי 

 נתנה עיריית חיפה 2004במאי . השימוש במבנה כמבנה ציבורי הוא שימוש חורג. ולשיפו  כללי
,  החלה העמותה בשיפו  המבנה ובביצוע השינויי  בו2005ובתחילת , את ההיתר המבוקש

 .בהתא  להנחיות סקר השימור למבנה

 
 ‰ ÂÓ˙9 :„ÏÙ ÊÂ¯ ˙È· 
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ל .3 מ ר כ ה ר  ד ה ת  נ ו כ ש ב ה  נ ב  מ
, המבנה הוא אחד מהמבני  הראשוני  בשכונה. 1991המבנה כלול ברשימת השימור עוד משנת 

 .שנות העשרי  של המאה העשרי  ומפואר מ45ומשמש דוגמה מובהקת לבית מגורי  אקלקטי
חוקיי  בקומת הקרקע שחסמו את החזית הקדמית שלו לרבות הכניסה  לבניי  נוספו חלקי  בלתי

 פנו היזמי  לעיריית חיפה בבקשה 2004 2003בשני  . המפוארת אליו ופגעו קשות באופיו
ת המעמד לאפשר מת  תוק  חוקי לתוספות או לחלק מה  באמצעות תכנית מפורטת שתשנה א

בתיאו  ע  השירות המשפטי . והביעו נכונות לעצב את התוספות ברוח הבניי , התכנוני במקו 
של העירייה המליצה היחידה לשימור לוועדה המקומית לדחות כל בקשה כזאת וכ  לא לאפשר 

יש למצות את הדי  ע  , לדעת היחידה לשימור. ע נקודתית על פי הצעת היזמי "הגשת תב
 .רוס את התוספות הלא חוקיות מסביב לבניי  ולחשו  את המבנה המקורילה, הבעלי 
 החליט בית המשפט לענייני  מקומיי  לבטל את צו הפסקת העבודה השיפוטי שנית  2004במאי 
לא , 2002הואיל והיז  המציא אישור כי השינויי  בוצעו והסתיימו עוד בשנת , 2004במרס 

 . ש התחייב לא להמשי  בעבודות בנייהוהמבק, נשקפת סכנה ליציבות הבניי 
 הודיעה עיריית חיפה למשרד מבקר המדינה כי הוצאו שלושה צווי 2005בתשובתה מאוגוסט 

והבקשות לביטול  , 2003 2001הריסה מינהליי  בגי  חריגות בנייה רחבות היק  במבנה מהשני  
 בבית משפט לענייני  בתו  הביקורת היה העניי  תלוי ועומד. נדחו בערכאה אחת או יותר

בנוס  הגישה העירייה תביעה משפטית נגד בעלי . מקומיי  שהדיו  בשלושת הצווי  אוחד בו
 . הבניי  בגי  בנייה ללא היתר

 È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·‰ „‚  ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡·Â ˙ÂÙÈ˜˙· ÏÂÚÙÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚÂ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ
 ˜· ˙ÂÏÂÚ Ô È‡˘ ÁË˘· ˙Â„·ÂÚ ˙ÚÈ·˜ ÚÂ ÓÏ ÍÎ·Â ˙È˜ÂÁ¯ÂÓÈ˘‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰ .  

ג .4 נ ה ת  י ה'ב ד  א
שהיה בית ועד השכונות הערביות המזרחיות בחיפה לפני , 29אדה ברחוב הגיבורי  'בית הנג

. 22בסמו  לגשר גדוד , הוא בניי  ב  ארבע קומות הממוק  בשולי שכונת חליסה, הקמת המדינה
ה הפ  לסמל המאבק על חיפה וקרב גבורה ז, 22 השתלטה עליו מחלקה מגדוד 1948באפריל 

תוכנית ", 21א "על פי תמ.  הבית בבעלות עיריית חיפה2000החל מיולי . במלחמת הקוממיות
והוא רשו  ג  , האתר מוגדר מבנה מיועד לשימור, "מתאר ארצית לאתרי מלחמת העצמאות
 .ברשימת המבני  לשימור של עיריית חיפה

 ¯‡Â¯·Ù·2004˙È Î˙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÓÊÈ  Ú˜¯˜‰ „ÂÚÈÈ ˙‡ ˙Â ˘Ï ‰˙¯ËÓ˘ ¯‡˙Ó 
È˙ÏÈ‰˜ ÊÎ¯ÓÂ ‰Áˆ ‰ ¯˙‡ ‰È‰È˘ È¯Â·Èˆ ÔÈÈ ·Ï .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , È ÂÈ2005 , ‰È‰

Â˜ÏÁ· ˘ÂË Â Á ÊÂÓ ‰ ·Ó‰ :˙ÂÓÂË‡ ÂÈ‰ ‰ÈÈ ˘‰ ‰ÓÂ˜‰Â Û˙¯Ó‰ ˙ÓÂ˜ , ˙Â‚¯„Ó‰Â
˙ÂÒÂ¯‰ ÂÈ‰ ‚‚Ï ˙Â‚¯„Ó‰Â ‰ Â˘‡¯‰ ‰ÓÂ˜Ï ˙ÂÏÈ·ÂÓ‰ .˘ÓÈ˘ Û‡ ‡Â‰ ,È„·ÂÚ È¯·„Ï 

¯ÈÚ‰ Ò„ ‰Ó ˙˜ÏÁÓ ,ÌÈÓÒ ˙¯Â‡ÓÎ . 
__________________ 

 .משיטות או מסגנונות שוני , המלקט יסודות ממקורות 45
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 ¯Â˘È‡Ï ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏÂ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È„Ó ¯ÁÂ‡Ó ‰È‰È Ì¯Ë· ‰ ·Ó‰ Ï˘ Â¯ÂÓÈ˘ÏÂ ˙È Î˙‰.  

 פתח תקווה
שרכשה ,  קבוצה מאנשי היישוב היש 1878הקימה בשנת , "א  המושבות", את פתח תקווה

בתיה הראשוני  של פתח תקווה נבנו ברחוב .  המקומית את אדמות אומלבסמהאוכלוסייה הערבית
לפי רישומי עיריית פתח תקווה היו בעיר בשנת . שבו דרו מייסדיה, חובבי ציו  וברחוב פינסקר

, מרבית  אתרי התיישבות, רוב  ככול  קשורי  לייסודה,  אתרי  מיועדי  לשימור60  כ2004
הזנחת  . מבו  ומטיט, המבני  הישני  נבנו מכורכר. ו  הבאוהאוסומיעוט  מבני  הבנויי  בסגנ

להל  (בפתח תקווה פועל בהתנדבות ועד ציבורי לשימור . שימור  גורמי  להרס מוא  שלה  ואי
  ).  ועד השימור ההתנדבותי 

¯ Â Ó È ˘ ‰  È Ó ¯ Â ‚  Ì Ú  ˙ Â ˆ Ú È È ˙ ‰ 
יש לזמ  ג  את , מורע הכוללות מבני  לשי"בתב"כי ,  החליטה עיריית פתח תקווה2001בשנת 

 ". לדיו  וליידע אותה לפני כ  בדבר התכנית והחלטות הוועדה המקומית]... האחראית לשימור[
¯¯·˙‰ , ˙Â·È˘ÈÏ ‰ ÓÊÂ‰ ‡Ï ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈ¯˙‡‰ ¯ÂÓÈ˘ ÌÂÁ˙Ï ˙È‡¯Á‡‰ ÈÎ

 ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ· ˙Â Â„ ˘ ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ ·Ó ÔÓÂÁ˙· ˘È˘ ˙ÂÈ Î˙ ÏÚ ÌÈ·Â˘Á ÌÈ ÂÈ„ÏÂ
‰„ÚÂÂ·Â˙ÈÊÂÁÓ‰  . ÌÈ ÂÈ„Ï ÏÏÎ ˙ ÓÊÂÓ ‰ È‡ ¯ÂÓÈ˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‚Èˆ ˘ Ì‚ ¯¯·˙‰

¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ ·Ó ÔÓÂÁ˙· ˘È˘ ˙ÂÈ Î˙· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ· ,Î Ó ¯ÊÂÁ· ıÏÓÂÓÎ" „¯˘Ó Ï
ÒÓ ÌÈ Ù‰ '4/99. 

כי אי  מקו  להטריח את נציג המועצה לשימור , 2005עיריית פתח תקווה מסרה בתשובתה ביולי 
כיוו  שלעתי  קרובות הדיו  בתכניות שיש בה  מבני  לשימור אינו , תלדיוני  בוועדה המקומי

כי העירייה מקפידה להתייע  עמה , 2005המועצה לשימור מסרה באוגוסט . ָנָסב על עניי  השימור
 . רק כשמדובר במבני ציבור ולא בנכסי  פרטיי 

˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙ ÏÎ· ‰È ÂÈ„Ï ÔÈÓÊ‰Ï ‰ÈÏÚ˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙È Î
 È·‚Ï Ì‚ ÔÎ ‰˘Ú˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÚÂ·˜ ‚Èˆ  ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ ·Ó ‰ÁË˘·

¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ ·Ó· ˙ÂÏ·Â‚‰ ˙ÂÈ Î˙ . ˙„ÚÂ È‚Èˆ  ˙‡ ÔÈÓÊ˙ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ì‚˘ ÈÂ‡¯
ÔÂÎ Ï ‡ˆÓ˙˘ ÌÈ ÂÈ„· Û˙˙˘‰Ï ¯ÂÓÈ˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â ¯ÂÓÈ˘‰ , ÛÈÚÒ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·13 

˜ÂÁÏ ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙ÙÒÂ˙Ï ,¯˘Ù‡Ó˘¯ÂÓÈ˘‰ ÈÓ¯Â‚ ÌÚ ıÚÈÈ˙‰Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ  . Ì˘Ï
 ÔÈÓÊ˙ ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÌÈ È˜˙ ‰„Â·Ú ÈÒÁÈ ÔÚÓÏÂ ˙ÂÈ˙ÂÎÈ‡ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜
 Ô‰˘ Â‡ ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ ÌÈ ·Ó ˘È ÔÓÂÁ˙·˘ ˙ÂÈ Î˙· ÔÂÈ„Ï ¯ÂÓÈ˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‚Èˆ  ˙‡

Ì‰· ˙ÂÏ·Â‚.  
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¯ È Ú  Ô È È  ·  ˙ Â È  Î ˙ 
ר ו מ י ש ל ת  ל ל ו כ ת  י נ כ  ת

) 20/2000/פת( החלה הוועדה המקומית להכי  תכנית כוללת לשימור בפתח תקווה 1996בשנת 
  .אול  התכנית נותרה בשלביה הראשוניי , בתחו  כל שטח העיר
ד ח   ת מ ת  י נ כ ר' ת י ע ה ב  ל ח  ו ת י פ  ל

 דונ  במרכז ההיסטורי של העיר שיש בו מבני  רבי  30 חלה על שטח ב  כ' תכנית מתח  ד
מטרתה לפתח את לב העיר . הרוסי  או שרופי ,  ככול  מוזנחי שרוב , המיועדי  לשימור

מאז עברה התכנית שלבי תכנו  ; 1997תכנו  המתח  החל בשנת . ובכלל זה לשמר את המבני 
 2004בשנת . מתקדמי  בוועדה המקומית שכללו ג  דיוני  משותפי  ע  הוועדה המחוזית

כנית אב לתכנית מתאר בעלת הוראות החליטה הוועדה המקומית לשנות את מעמד התכנית מת
 . ובספטמבר באותה שנה המליצה להביאה לדיו  לוועדה המחוזית, מפורטות

רשימת המבני  שישומרו על פיה מצורפת אליה כחלק בלתי נפרד ', על פי הוראות תכנית מתח  ד
 .מהוראותיה

‡ˆÓ · ‰ È‡ ˙‡ÊÎ ‰ÓÈ˘¯ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È·· ,‰ ‡Ï ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ Û‡Â ¯˙‡Ï ‰ÁÈÏˆ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ  ˙˘˜·Ï ‰˙Â‡ . 

התכנית .  1:    מנתה עיריית פתח תקווה ארבע סיבות להיעדר רשימה כזאת2005בתשובתה מיולי 
האתרי  לשימור מופיעי  בתשריט .  3.   ייתכנו בה שינויי  מהותיי .  2.   עדיי  בהליכי עבודה

יוו  שהיא מופיעה ברשימת השימור של העירייה רשימת האתרי  כבר ידועה כ.  4.  התכנית
 .20/2000/ובתחו  התכנית הכוללת לשימור פת

‰È˙Â‡¯Â‰Ï ÛÈÏÁ˙ Â È‡ ˙È Î˙‰ ËÈ¯˘˙˘ ˘È‚„‰Ï ˘È . ¯ÂÓÈ˘‰ ˙ÓÈ˘¯ ¯„ÚÈ‰·
„ ÌÁ˙Ó ˙È Î˙Ï ˙ÒÁÈÈ˙Ó‰ '‰˘˜ ‰È Â˙ Â ,¯˘Ù‡ È‡ ‰˘ÚÓÏ Â‡ , ÔÈÈ Ú· ˙Â‡¯Â‰ ÏÈÁ‰Ï

¯ÂÓÈ˘ . 
ד ח   ת מ ב ר  ו מ י ש ה ת  ו י נ י ד  קבעו אדריכלי השימור 2004החל מיולי . 1  :'מ

 . את המדיניות לגבי הבנייני  הראויי  לשימור במתח ' שהשתתפו בהכנת תכנית מתח  ד
‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ÂÈ È„ÓÏ ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ Ì‰ ‰Ó ˙Ú„ÂÈ ‰ È‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰˘

¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ ÈÈ ·‰ È·‚Ï ˙È Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰·Â ËÈ¯˘˙· ‰Ó˘ÂÈ˘ ÈÙÎ ,ÚÂ ‰Ó ÍÓÒ Ï
Ò¯‰ÈÈ ‰ÓÂ ¯ÓÂ˘È ‰Ó Ú·˜  . 

' משרד מבקר המדינה השווה בי  האתרי  המסומני  לשימור בתשריט של תכנית מתח  ד .2
. בשטח תכנית זו) 2004מדצמבר (ובי  רשימת האתרי  האחרונה שאישרה הוועדה המקומית 

ת אלה לעומ' התאמות ברישומי הגושי  והחלקות המופיעי  בתכנית מתח  ד נמצאו אי
 . שברשימת השימור
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כיוו  שרשימת ', יש ג  קושי לזהות מה בדיוק מיועד לשימור באתרי  בתחו  תכנית מתח  ד
האתרי  שאישרה הוועדה המקומית אינה מפרטת במקרי  רבי  אלו מבני  מיועדי  לשימור 

י  מאלה וכיוו  שבמפה של ועד השימור ההתנדבותי הסימוני  בעני  מבני  הראויי  לשימור שונ
 .'שבתכנית מתח  ד

 ˙Â˜˜ÊÈ‰Â ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ÚÂ ÓÏ È„Î ÈÎ ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙Â¯È‰· ÏÚÂ ˙Â˜ÏÁ‰Â ÌÈ˘Â‚‰ È¯ÙÒÓ· ˜ÂÈ„ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ „È˙Ú· ˙ÈËÙ˘Ó ˙Â ˘¯ÙÏ

ÌÈ ÂÓÈÒ‰Â ˙Â¯„‚‰‰ ,„ ÌÁ˙Ó ˙È Î˙˘ ÔÂÂÈÎ „ÂÁÈÈ· ' È¯ÂËÂËËÒ Û˜Â˙ ˜È Ú‰Ï ˙„ÚÂÈÓ
Ï ÌÈ¯˙‡Ï¯ÂÓÈ˘.  

א ח   ת מ ת  י נ כ  'ת
 אימצה הוועדה המחוזית 2003בשנת .  דונ  במרכז העיר40 היא תכנית אב לכ' תכנית מתח  א

התכנית הגדירה בתחומה ארבעה מבני  . בתנאי  מסוימי ' את עקרונות התכנו  במתח  א
 8קר פינס' מלו  רבינובי  ברח, א8פינסקר ' בית סטלובסקי ברח, חצר מיכאל שפירא: לשימור

 .ובית כנסת במרכז המתח 
¯¯·˙‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ , ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ¯˙‡‰ ˙‡ ‰Ú·˜ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ

 ÌÈÏÈÚÙ‰ ¯ÂÓÈ˘‰ ÈÓ¯Â‚ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ Â‡ ÌÂ‡È˙ ÈÏ· ¯ÂÓÈ˘Ï-¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂ  , ‰ˆÚÂÓ‰
¯ÂÓÈ˘Ï , È˙Â·„ ˙‰‰ ¯ÂÓÈ˘‰ „ÚÂÂ- Ï˘ ËÚÂÓ‰ ¯ÙÒÓ‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· Ì‰Ï ˘È˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ 

ÂÓÈ˘Ï ÌÈ¯˙‡‰‡ ÌÁ˙Ó ˙È Î˙· ÚˆÂÓ˘ ¯' . 
ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  , ¯ÂÓÈ˘‰ ˙ÓÈ˘¯· ÏÏÎ  Â È‡ ¯ÂÓÈ˘Ï „ÚÂÈÓ ÂÊ ˙È Î˙· ¯„‚Â‰˘ ˙Ò Î‰ ˙È·

Â¯Ó˘Ï ˘È˘ Ú·˜  ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÏÈ‡ ÈÙ ÏÚ ÚÂ„È ‡ÏÂ . „ÚÂÈÓ ‰ ·Ó ÏÚ ‰Ê¯Î‰Ï˘ ˙ÂÈ‰
ÂÏ˙ ÏÚ Â˙¯‡˘‰Ï ¯·ÚÓ ˙Â¯Á‡Â ˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÚÙ˘‰ ˘È ¯ÂÓÈ˘Ï , ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ

¯Î‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ˙„ÚÂ Ï˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡· ÌÈ„ÓÂÚ Ì‰ Ì‡ ˜¯ ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ ÌÈ ·Ó˘ ÊÈ
¯ÂÓÈ˘‰ ,Ô‰Ó ˙‚¯ÂÁ ‡È‰ Ì‡Â ,ÍÎÏ ‰È˜ÂÓÈ  ˙‡ Ë¯ÙÏ ‰ÈÏÚ . 

כי לנוכח מיעוט האתרי  המסומני  כמיועדי  , 2005עיריית פתח תקווה מסרה בתשובתה מיולי 
ור ההתנדבותי היא ובעקבות התערבות ועדת השימור וועד השימ' לשימור שבתכנית מתח  א

  . הרפת והמבני  בחזית החצר שינתה את התכנית והוסיפה לה את חצר מיכאל שפירא 
ר ו מ י ש ל י   נ ב מ ב ל  ו פ י ט  ה

ראש העירייה מוסמ  להכריז על , 1995 ה"התשנ, )מבני  מסוכני (לפי חוק עזר לפתח תקוה 
ול לסכ  את מבנה כמבנה מסוכ  לאחר שהוכח לו לפי חוות דעת של מהנדס כי המבנה על

ולהעביר לבעלי  הודעה על מבנה מסוכ  , את הציבור או את המבני  הסמוכי  לו, המחזיקי  בו
 . א  הוא בסכנת התמוטטות מָידית, או צו הריסה)  צו תיקו  להל  (שדרוש בו תיקו  מָידי 
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 ¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂ ˙‡ ˙·¯ÚÓ ‰ È‡ ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈ ÎÂÒÓ ÌÈ ·Ó ˙„ÈÁÈ ÈÎ ‡ˆÓ 
ÈÏÂ˜È˘·¯ÂÓÈ˘Ï „ÚÂÈÓ ‰ ·ÓÏ ‰ÒÈ¯‰ Âˆ Â‡ ÔÂ˜È˙ Âˆ ‡ÈˆÂ‰Ï Ì‡ ‰ , È„È· ‰ ˙  ‡Ï‡

 Âˆ ÌÈÏÚ·Ï Ô˙È ˘ ¯Á‡Ï ÂÓÂ˜È˘ÏÂ ‰ ·Ó ıÂÙÈ˘Ï ˙ÂÈÁ ‰ ˙˙Ï ˙ÂÎÓÒ ¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂ
ÔÂ˜È˙. 

‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙„ÚÂ Ï˘ È ÂÈÁ‰ ‰„È˜Ù˙Ï ¯·ÚÓ ÈÎ
ÏÚÂ ÔÂ˜È˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ·Â ˙ÂÈÁ ‰ Ô˙Ó· ¯ÂÓÈ˘‰¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ˘ ÌÈ ·Ó Ï˘ ıÂÙÈ˘  , ˘È

 Âˆ· ˜Ù˙Ò‰Ï Â‡ ‰ÒÈ¯‰ Âˆ ‰ ·ÓÏ ‡ÈˆÂ‰Ï Ì‡ ‰Ï‡˘· ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·¯ÂÚÓÏ ˙¯ÎÈ  ˙Â·È˘Á
ÔÂ˜È˙. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‡Â‰ ‰ÒÈ¯‰ Âˆ Ô˙Ó ÔÈ·Ï ÔÂ˜È˙ Âˆ Ô˙Ó ÔÈ· Ï„·‰‰˘ ¯Á‡Ó
ÒÎ ‰ ÈÏÚ·Ï Ô‰ ÚÈ¯ÎÓ Ï„·‰ ,¯Â·ÈˆÏ Ô‰Â ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚÏ Ô‰ ,˘ ÈÂ‡¯ ¯È„Ò˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰

 „ÚÂÈÓ‰ ‰ ·Ó Ì‚ ‡Â‰˘ ÔÎÂÒÓ ‰ ·Ó ÏÚ ¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ô˙Ó ˘Â¯„È˘ ÍÈÏ‰
‰ÒÈ¯‰ Âˆ Â‡ ÔÂ˜È˙ Âˆ ‡ÈˆÂ‰Ï Ì‡ ËÏÁÂ‰ Ì¯Ë· ¯ÂÓÈ˘Ï . 

ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  , ÌÂ˜È˘‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡Ï ¯˘‡· È·ÈË¯‚Ë È‡Â ·¯ Ú„ÈÓ ¯ÂÓÈ˘Ï ‰ˆÚÂÓÏ˘ ¯Á‡Ó
¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ ÌÈ ·Ó Ï˘ ,¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂÂ˘ ÈÂ‡¯ Ô˙ ÈÈ Ì‡ Ú¯ÎÂ‰ Ì¯Ë· ‰ÓÚ ıÚÈÈ˙˙ 

‰ÒÈ¯‰ Âˆ Â‡ ÔÂ˜È˙ Âˆ . 
א .1 ה  נ ב מ ל ה  ס י ר ה ו  ר ' צ י ע ה ז  כ ר מ ב ר  ו מ י ש ל ד  ע ו י מ ה ה  נ ב מ   :

 על נכס שמיועד לשימור במרכז העיר 2000גורמי השימור לא היו מודעי  להכרזה מספטמבר 
ברשימת במסמכי עיריית פתח תקווה א  לא הוזכרה העובדה שהאתר רשו  ; כמבנה מסוכ 

 הוציאה העירייה לבעלי 1989התברר כי בשנת . השימור של העירייה והוכרז מיועד לשימור
.  היא הוציאה לה  צו הריסה וג  הוא לא נאכ 1997ובדצמבר , המבנה צו תיקו  א  הוא לא נאכ 
נת  מהנדס מטע  העירייה חוות דעת שהבניי  ,  וחלקו נהרס2000לאחר שהמבנה נשר  באוגוסט 

 . ועקב כ  נית  צו הריסה נוס  והמבנה נהרס, נת התמוטטות מָידיתבסכ
ב .2 ה  נ ב מ ל ה  ס י ר ה ו  ר ' צ י ע ה ז  כ ר מ ב ר  ו מ י ש ל ד  ע ו י מ ה ה  נ ב מ   :

בגוש וחלקה הנמצאי  ברשימת ,  הודיעה עיריית פתח תקווה לבעלי המבנה2003באפריל 
 בעלי המבנה לעירייה כחודשיי  לאחר ההודעה פנו. שהוא מסוכ  ויש לתקנו תיקו  מָידי, השימור

המבנה מסוכ  , ולטענת מהנדס מטעמ , בדרישה להוציא לו צו הריסה מאחר שנשר  פעמיי 
 נית  לבעלי המבנה צו הריסה באישורה של אחראית השימור בעיר 2003בדצמבר . לציבור

 . ובעקבותיו נהרס המבנה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯˘Ù‡‰ ÏÎ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ ÏÈˆ‰Ï ˙ÂÈÂ

‰ÒÈ¯‰ È ÙÓ ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ˘ ÌÈ ·Ó . ‰¯Âˆ· ÔÓÒ˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÔÂ˘‡¯ „ÚˆÎ ÚˆÂÓ
 ÌÈ„ÚÂÈÓ ÌÈ ·Ó‰˘ ‰Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ·Â ‰ÈÈ¯ÈÚ· Ì‰Ï˘ ÈÂ È·‰ È˜È˙ ÏÎ· ˙ËÏÂ·

¯ÂÓÈ˘Ï. 
ר .3 ו מ י ש ל י   נ ב מ ה  ע ב ר א ל ו   ק י ת י  ו ו  החלה עיריית פתח 2004באפריל : צ

ני  מיועדי  לשימור שמצב  ההנדסי ירוד כמבני  תקווה בהליכי  להכרזה על ארבעה מב
 .היא הוציאה לבעליה  צווי תיקו , לטענתה. מסוכני 
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‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ ÔÂÈÒÈ ‰ ¯Â‡Ï ÈÎ , „ÓÏÓ˘
È‡˘-‰ÒÈ¯‰ Âˆ Ô˙ÓÏ ‰ÏÈ·ÂÓ ÔÂ˜È˙ Âˆ Ï˘ Â˙ÙÈÎ‡ , ÌÈ¯˜Ó‰ ˙Ú·¯‡· ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ

ÂÂˆ ÂÙÎ‡ÈÈ ‰Ï‡‰ÔÂ˜È˙‰ È. 

 
 ‰ ÂÓ˙10 :„ ÌÁ˙Ó· ˙È·' 

י  .4 נ כ ו ס מ י   נ ב בעיר פתח תקווה התרחשו שריפות במבני  רבי  שהיו מיועדי   :מ
המבנה בחצר נמי : עד כדי חיסולו, לעתי  בלתי הפי , שרפת  הסבה לאתר נזק רב; לשימור

בית ימיני , )נשר (המבנה בחצר למפרט , )נשר  ונהרס(המבנה בחצר גולדברג , )נשר  ונהרס(
חצר בומביי , )הגג נשר (בית גר  , )הגג נשר (בית ליפשי  , )נשר (בית אלישיב , )הגג נשר (
הגג (חדר האוכל של גבעת השלושה , )נשר (יקב הברו  , )נשר (חוות אטינגו  , )הגגות נשרפו(

 ). נשר 
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 ‰ ÂÓ˙11 : ¯ÈÚ‰ ÊÎ¯Ó· ˙È·-ÛÂ¯˘‰ ˙È·‰ ˙ÈÊÁ  

 
 ‰ ÂÓ˙12 :· ˙È· ¯ÈÚ‰ ÊÎ¯Ó-ÈÓÈ Ù‰ ÏÏÁ‰  
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י  .5 נ כ ו ס מ י   נ ב מ ב ה  ק ו ז ח ת ת  ו ד ו ב ,  לתוספת הרביעית14לפי סעי  ,  כאמור:ע
, א  נת  מהנדס העיר חוות דעת שלפיה לאתר המיועד לשימור נשקפת סכנה ממשית של הרס

בחוק . לבצע עבודות תחזוקה באתר, באמצעות המהנדס, רשאית ועדת השימור לדרוש מ  הבעלי 
  .יש הוראה דומה בנוגע למבני  מסוכני  בכלל, 1995 ה"התשנ, )מבני  מסוכני (תח תקוה עזר לפ

ÂÙ¯˘ ˘ ÌÈ ·Ó‰ ÏÚ ÛÒÂ  , ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ  Â‡ˆÓ ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ ·Ó‰ ˙ÓÈ˘¯·
Î ‰ È„Ó‰-15ÒÂÙ„‰ ˙È·Â ıÈ„ÈÈ  ˙È· Ì‰È È·Â „Â‡Ó ÌÈÁ ÊÂÓ ÌÈ ·Ó  ; ‡Â‰ „Â¯È‰ Ì·ˆÓ

 ÈÚ·Ë È‡Ï· Ï˘ ‰‡ˆÂ˙ ¯˜ÈÚ·‰˜ÂÊÁ˙ ˙ÂÏÂÚÙ ¯„ÚÈ‰ Ï˘Â . 
 ‰Â˜˙ Á˙ÙÏ ¯ÊÚ ˜ÂÁ ÈÙÏ Ì‚˘ Û‡)ÌÈ ÎÂÒÓ ÌÈ ·Ó( , ˘˙‰"‰-1995 , ˙ÙÒÂ˙‰ ÈÙÏ Ì‚Â

 ¯˙‡ Ï˘ Ò¯‰ ÚÂ ÓÏ È„Î ‰˜ÂÊÁ˙ ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â˘ÚÏ ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ ‰˙ÂÎÓÒ· ˙ÈÚÈ·¯‰
˙Â‡ˆÂ‰· ÌÈÏÚ·‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏÂ ¯ÂÓÈ˘Ï „ÚÂÈÓ‰ ,ÂÊ ˙ÂÎÓÒ· ‰˘Ó˙˘‰ ‡Ï ÌÏÂÚÓ ‡È‰. 

˜·Ó „¯˘Ó˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏÂ ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯ , ‰Ó ÚÂ·˜Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ
‰˜ÂÊÁ˙ ˙Â„Â·Ú Ì‰· Úˆ·Ï ¯˙ÂÈ· ÛÂÁ„˘ ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ ·Ó‰ Ì‰ , ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏÂ

 ÛÈÚÒÏ Ì‡˙‰· ¯˙Ï‡Ï14˙ÙÒÂ˙Ï . 
 כי הנושא יטופל בתיאו  ע  הלשכה המשפטית 2005עיריית פתח תקווה מסרה בתשובתה מיולי 

  . פי מדיניות מימו  שתקבעשלה ועל
Ì È ¯ Á ·   Ì È ¯ ˙ ‡ ·  Ï Â Ù È Ë ‰ 

ה .1 ד ו ה י ה  נ ח מ ת  נ ו כ ש ב ת  י  החליטה ועדת השימור להכריז על 2000בדצמבר  :ב
הוועדה המקומית אימצה החלטה זו בינואר . מבנה בשכונת מחנה יהודה כמבנה מיועד לשימור

 להפסיק מיד את  הוציאה הוועדה המקומית התראה לבעלי הנכס שעליה 2001ביולי . 2001
התברר שהוועדה המקומית נמנעה מלנקוט צעדי  . העבודות להריסתו שנעשו ללא היתר

כיוו  שהיא לא פרסמה הודעה על הכוונה להכריז על אתר זה כאתר , משפטיי  נגד מבצעי ההריסה
 לחוק התכנו  78  ו77ולא פרסמה כל הגבלות לפי סעיפי  , לפי התוספת הרביעית, לשימור
 .לא היה לה בסיס חוקי לפעולה נגד בעלי הנכס, לדעת עיריית פתח תקווה, ולכ , יהוהבני

‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Â ˘ÈÈ ‡Ï ‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó˘ ‡„ÂÂÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ
‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÌÈ¯ÂÒÈ‡Â ˙ÂÚ„Â‰ ÌÒ¯ÙÏ „ÈÙ˜‰ÏÂ . ‰„ÚÂÂ‰ Ì Ó‡

ÙÏ ÌÈ¯ÂÒÈ‡Â ‰Ú„Â‰ ‰ÓÒ¯Ù ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰˙ÈÚÈ·¯‰ ˙ÙÒÂ˙‰ È , ÛÈÚÒ ÈÙÏ ÌÏÂ‡145˜ÂÁÏ  ,
¯˙È‰ ‰ ÂÚË‰ ‰„Â·Ú ‡È‰ ‰ ·Ó ˙ÒÈ¯‰ , ÛÈÚÒ ÈÙÏÂ204˜ÂÁÏ  , ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ

¯˙È‰ ‡ÏÏ ‡Â‰ ¯˘‡· ‰ ·Ó Ò¯‰˘ ÈÓ „‚  ‰˘È Ú ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜ Ï . 
 כי כל עוד לא הוכחה פגיעה במזיד במבני  היא 2005עיריית פתח תקווה מסרה בתשובתה מיולי 

 . ה יכולה לנקוט פעולות ענישהאינ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÏÂÚÙ ÂË˜ È ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ·Â˘Á

‰˘È Ú ,˙‡Ê ¯˘Ù‡Ó ˜ÂÁ‰˘ ÌÈ¯˜Ó· , ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ ·Ó ˙ÒÈ¯‰Ó ÌÈ˘ ‡ ÚÈ˙¯‰Ï È„Î
¯ÂÓÈ˘Ï. 
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ב .2 ק י צע באמ. 2001היקב הוכנס לרשימה לשימור שאישרה הוועדה המקומית רק ביוני  :ה
כחודש וחצי לאחר שנית  היתר לבנות מגרש חניה בשטח היקב ותו  כדי עבודות , 2003ספטמבר 

 . התגלה בשטח מרת  אב  ששימש כנראה מרת  יינות, להכשרת החניו 

 
 ‰ ÂÓ˙13 : ·˜È‰ 

·˜È‰ Ï˘ Â¯ÂÓÈ˘ „Â„ÈÚÏ ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï , ‰„ÚÂÂ‰˘ ‡Ï‡
 ¯˙È‰ ‰ ˙  Û‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂ ÌÚ ıÚÈÈ˙‰Ï ÈÏ· ÔÂÈ Á Â· ˙Â ·Ï . ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·

¯¯ÂÙ˙ÓÂ ˘ÂË  ·˜È‰ ‰È‰ ˙¯Â˜È·‰ . ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ô‰Â ¯ÂÓÈ˘‰ ˙„ÚÂ Ô‰ ÈÎ ‡ˆÓ 
¯ÂÓÈ˘‰ ˙ÓÈ˘¯Ï Â˙Ò Î‰Ï Û˙¯Ó‰ ÈÂÏÈ‚ ¯Á‡Ï ÂÏÚÙ . 

 .כוסה וסומ , כי המרת  שהתגלה עבר תימו , 2005עיריית פתח תקווה מסרה בתשובתה מיולי 
ג .3 ר ב ס ד נ י ו ס  ד ר .  בתו  פרדס וינדסברג נמצא מבנה מיועד לשימור בבעלות פרטית:פ

 להעביר 1999עיריית פתח תקווה החליטה עוד בשנת . המבנה והפרדס נמצאי  ברשימת השימור
ולקיי  בו , את האתר לרשותה ולהקי  במקו  עסק מסחרי ומוזאו  לראשית תולדות הפרדסנות

  .פעילות חינוכית נוספת
˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ ÌÂ˙ „ÚÂ Ê‡Ó , È ÂÈ·2005 , ˙‡ Ì„˜Ï È„ ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ‰˙˘Ú ‡Ï

 ˙ ˘Ó ‰˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ Â¯ÂÓÈ˘ ˙‡ Ì„˜Ï Â‡ ‰˙Â˘¯Ï ÁË˘‰ ˙¯·Ú‰1999 . ̇
ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏÂ ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ì‡˙‰· ÈÎ

Ô‰È˙ÂËÏÁ‰Ï ,Ò¯‰ÈÈ Ì¯Ë· ¯˙‡‰ ˙‡ ¯Ó˘Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ.  
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Ï Â Ù È Ë ‰˙ Â ˜ È ˙ Ú  È ¯ ˙ ‡ ·  ¯ Â Ó È ˘ Ï  Ì È È Â ‡ ¯  Ì È  · Ó ·   
ת .1 י ל א ר ש י י   ח א ה ב  ו ח ר ב ה  כ י ר ב  נתנה הוועדה המקומית 2001 בספטמבר :ה

המקו  המיועד למבנה הוא חלק משטח . 43אישור לבנות מבנה למגורי  ברחוב האחי  ישראלית 
על חלק " ביצוע עבודות עפר ומרת " היא החליטה לתת היתר ל2003ביוני . שהוכרז אתר עתיקות

לפי חוות הדעת . בתנאי שמפקח מטע  רשות העתיקות יפקח על תחילת העבודות, מהמגרש
הרשות . מאנית המאוחרת'הבריכה נבנתה כנראה בתקופה העות, מאותו חודש של המפקח

 . המליצה להעביר אתר זה לטיפול המועצה לשימור
È˘Ï ‰ÎÈ¯·‰ ˙‡ ‰„ÚÈÈ ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ  ‰ËÈÏÁ‰ ‡Ï‡ ¯ÂÓ

‰˙ÒÈ¯‰Ï ¯˙È‰ ˙˙Ï . 
א  לא בנסיבות , ראויה לשימור"כי הבריכה , 2005עיריית פתח תקווה מסרה בתשובתה מיולי 

דבר קיו  הבריכה לא היה ידוע למינהל ) 2001בספטמבר (בזמ  מת  האישור לבנות ". הקיימות
לאחר שנית  היתר , ריכהאילו קבעה העירייה את חובת שימור הב. ההנדסה או לוועדת השימור

היא הייתה נחשפת לתביעת פיצויי  מצד בעלי , ) לפני ביקור המפקח2003ביוני , כאמור(הבנייה 
 .לכ  הוחלט לתעד את הבריכה ולהרסה, הנכס

ÁË˘‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ÈÏ· ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ ˙‡ ‰ ˙  ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ , Â˙Ú˘· ‰Ú„È ‡Ï ÔÎ ÏÚÂ
¯ÂÓÈ˘Ï ‰ÈÂ‡¯ ‰ÎÈ¯· Ì˘ ˘È˘ .ÈÎ ÌÚËÂÈ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ È¯·„Ï  ," ˙ÒÙÂ˙ ‰ÎÈ¯·‰

ÌÈ˘¯‚Ó‰ Ï˘ „·Î  ˜ÏÁ ." ÂÈ‰È˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÈÈ · ¯˙È‰ ‰ ˙  Ì¯Ë· ÌÈ Î„ÂÚÓ ÌÈ Â˙  ‰È„È·. 

ה .2 ק י ת ע ה ת  ג  החליטה 2003באוגוסט .  התגלתה גת בפרויקט בנייה2003בשנת  :ה
רשות העתיקות כי העירייה תהיה אחראית להקמת גדר מסביב עיריית פתח תקווה בהתייעצות ע  

ובהמש  יהיה , תשתת  בתכנו  השטח ובמימו  מיז  שיהפו  את השטח לפארק עתיקות, לגת
כי רשות העתיקות תממ  חלק מהפעולות באתר , עוד נקבע. האתר שיי  לעירייה כשטח ציבורי

 . בתיאו  ע  חברת הבנייה
¯¯·˙‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ‰˜È˙Ú ‰Ê¯ÎÂ‰ ‡Ï ˙‚‰ ÈÎ  ,„Á‡‰ „ˆ‰Ó , ‰Ò ÎÂ‰ ‡ÏÂ

¯ÂÓÈ˘Ï ‰ÓÈ˘¯Ï ,¯Á‡‰ „ˆ‰ ÔÓ . ¯˙‡Î ÔÈÙÂÏÁÏÂ ‰˜È˙ÚÎ ¯˙‡‰ Ï˘ Â„ÓÚÓ ˙¯„‚‰
ÌÂ˜Ó· ÏÂÙÈËÏ È‡¯Á‡‰ ˙ÚÈ·˜Ï ˙È ÂÈÁ ¯ÂÓÈ˘Ï „ÚÂÈÓ‰ . 

כי הגת אכ  לא הוכרזה עתיקה על ידי רשות , 2005עיריית פתח תקווה מסרה בתשובתה מיולי 
הגת לא נמצאת ברשימת השימור כי אתרי  . כי אז חייבי  לתקצב את שימורה, העתיקות

רשות העתיקות מסרה בתשובתה .  ואיל 1700המיועדי  לשימור ה  אתרי  שהוקמו בשנת 
היא ". את הבעייתיות בקשר ע  העיריות"כי הדוגמה שהובאה לעיל מדגישה , 2005מאוגוסט 
בשל ,   רצו  לקד  את המהל  לשימור וטיפול בגתלעיריית פתח תקווה לא היה שו"טענה כי 

 ".חוסר בחשיבה שימורית
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˙‚‰ Ï˘ ÈÓ˘¯‰ ‰„ÓÚÓ ÔÈÈ Ú· ˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯ ÌÚ ÌÈ¯·„· ‡Â·Ï ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ .
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÈÓÊÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â ˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯ ,·˙Î· Ì‰È È· ˙Â ·‰‰ ˙‡ Â ‚ÚÈ . ÏÚ

ÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ Ú„ÈÈÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Ì„˜‰· ˙‚‰ ÔÈÈ Ú· ˙È ,˜Ê È˙ ˙‚‰˘ È ÙÏ. 
‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ÌÂÁ˙·˘ ¯Á‡Ó , È¯˙‡ Ì‰ÈÏÚ ‰ÊÈ¯Î‰ ˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯˘ ÌÈ¯ÂÊ‡ ˘È

¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ ·ÓÂ ˙Â˜È˙Ú , ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯ ÏÚÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
ÌÈ¯„‚ÂÓ ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â · Ô‰È È· ‰„Â·Ú‰.  

ר  ו מ י ש ל י   צ י ר מ ת ו ר  ו מ י ש ה ו   מ י  מ
י .1 המ ח ב ש ה י  ל ט י ה ת  ו ע צ מ א ב ר  י ש י ו   א  שהיטלי ההשבחה נועדו  :מ

התברר שהוועדה המקומית לא השתמשה , לממ  את הוצאות השימור, בי  היתר, במפורש
כי עליה  לשקול , משרד מבקר המדינה העיר לעיריית פתח תקווה ולוועדה המקומית. באפשרות זו

 . מטרות השימורלהשתמש באפשרות המפורשת שמקנה לה  החוק לש  השגת
ת .2 ו ל ד ג ו מ ה  י י נ ב ת  ו י ו כ ז ת   גיבוש זכויות הבנייה המוגדלות כרו  : מ

ועדת השימור . בשימוש בו ובשאלה א  אפשר לבנות בו תוספות, באפשרויות הפיתוח של האתר
בעיריית פתח תקווה מודעת לתפקידה להתוות את האפשרויות לפיתוח אתרי  לשימור שתית  

אדריכל העירייה יבח  פרטנית כל מבנה ומבנה הראוי " קבעה כי 1998שנת ועוד ב, פתרו  לבעלי 
 נעשתה בחינה 2004רק בסו  שנת ". לשימור ויקבע את רמת השימור והפתרו  האדריכלי המוצע

כי אדריכל , 2005עיריית פתח תקווה מסרה בתשובתה מיולי . פרטנית בנוגע לחלק מהאתרי 
ל המבני  המיועדי  לשימור שאינ  כלולי  בתכניות בנייה  את כ2005העירייה בדק במהל  שנת 

 . שנמצאות בהליכי תכנו  וקבע עבור רוב  חלופות לפיתוח הכוללות מת  זכויות בנייה לצד שימור
עיריית פתח תקווה נתנה זכויות בנייה מוגדלות לבעלי  פרטיי  כתמרי  לשימור צרי  פסילוב 

רה שימוש מסחרי במבנה הזה בצמוד לבניי  מגורי  היא התי. שחייבה אות  בו) בית ברנר(
 נקבעו התמריצי  וההיתרי  לאחר 3לשימור מבני  ברחוב מונטיפיורי . הפרויקט הושל . שייבנה

העבודה בשטח עדיי  , 2005מרס , אול  במועד סיו  הביקורת; הידיינויות ארוכות בבית המשפט
על פרויקטי  שבה  נית  תמרי  לשימור מלבד שני מקרי  אלה לא ידוע בעירייה . לא החלה

 . מבנה
י  .3 ב ל ש ב ע  ו צ י פעמי  רבות נקבעי  בהוראות תכנית או בנוסח היתרי בנייה  :ב

 .סעיפי  המתני  את ביצוע התכנית בשלבי 
, )3מונטיפיורי ' צרי  פסילוב ורח(בשתי תכניות סטטוטוריות שבה  נקבעו הוראות שימור  )א(

נקבע שהבעלי  לא יקבלו היתר בנייה ולא יחלו בבנייה בלי להכי  . יהנקבעו תנאי  להיתר הבני
 .תיקי תיעוד ובלי לקבל חוות דעת מקצועית לגבי התיקי  מאת המועצה לשימור אתרי 

הניסיו  החשוב והיחיד של עיריית פתח תקווה להתמודד באופ  כולל ומקי  ע  , כאמור )ב(
העירייה החליטה על מת  תמריצי  כזכויות . העירבמרכז ' השימור הוא במסגרת תכנית מתח  ד

היא חילקה את המתח  למתחמי  . בנייה מוגדלות מאוד בתמורה לפיתוח המתח  ושימורו
בכל מבנ  נקבעו מטלות ציבוריות ובכלל  שימור בתמורה למת  זכויות ).  מבנני  להל  (נפרדי  

 . בשימור בכל מבנ  בנפרדמת  זכויות הבנייה וטופס האכלוס הותנו. בנייה מוגדלות
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‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈ  ·Ó‰ ÔÈ· ÔÂÊÈ‡ ‰ÁÈË·‰ ‡Ï ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ÈÎ
 ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÏËÓ‰ ˙ ÈÁ·Ó)¯ÂÓÈ˘‰ ÔÏÏÎ·Â (˙ÂÚˆÂÓ‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÈÂÎÊÂ , „Á‡ Ô ·Ó ÔÎÏÂ

 ÌÊÈÏ ¯˙ÂÈ· ÈÁÂÂ¯)Ï˘ÓÏ , Ô ·Ó1 ( ÏÏÎ ÈÁÂÂ¯ Â È‡ Â‡ ˙ÂÁÙ ÈÁÂÂ¯ ¯Á‡ Ô ·ÓÂ)Ï˘ÓÏ ,
 Ô ·Ó8 .( 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÚÂˆÈ·‰ ˙ ÈÁ·Ó ÌÈ  ·Ó‰ ÔÈ· ‰˜ÈÊ ¯„ÚÈ‰Â ÔÂÊÈ‡ ¯ÒÂÁ ,
 ˙ÂÈÂÎÊ Â ˙È  Ì‰·˘ ÌÈ  ·Ó‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙÏÂ ¯ÂÓÈ˘Ï ‰˘ÚÓÏ ÂÓ¯‚È ¯ÂÓÈ˘‰ È‡ ˙Â ÒÂÏÎ‡‰

 ˙ÈÒÁÈ ˙Â·¯ ‰ÈÈ ·) ÌÈ  ·Ó3Â -4( ,È‡ÏÂ-È‡ÏÂ ¯ÂÓÈ˘- Â ˙È  Ì‰·˘ ÌÈ  ·Ó‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ
 ˙ÂËÚÂÓ ‰ÈÈ · ˙ÂÈÂÎÊ)Ï˘ÓÏ , ÌÈ  ·Ó7Â -8 .( ıÈ¯Ó˙‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ

˙È Î˙‰ ÁË˘ ÏÎ· ¯ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÁÈË·È˘. 
והיא ,  כי היא מודעת להיעדר איזו  בי  המבנני 2005עיריית פתח תקווה מסרה בתשובתה מיולי 

 .תבדוק אפשרות ליצור אותו
 שהציעה הוועדה  לפסול מסיבות שונות את החלופה2005הוועדה המחוזית החליטה בינואר 

ודרשה כי זו תפתח חלופות נוספות ובכלל זה תבח  את נושא השימור ' המקומית למתח  ד
 . וחלופות כלכליות לביצועו

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ ·Ó Ï˘ ÈÊÈÙ‰ Ì·ˆÓ ˙Â¯„¯„È‰ ÁÎÂ Ï
¯ÈÚ‰ ÊÎ¯Ó· ,È Î˙· ÌÈ¯˙‡Ï ¯ÂÓÈ˘ ˙Â Â¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ ‰Ê ÌÁ˙ÓÏ ˙

˙¯Á‡ Í¯„· Â‡ ¯ÂÊ‡Ï ˙ÏÏÂÎ ˙È Î˙ ˙¯‚ÒÓ· Â‡ . ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ¯ÈÚ‰ ÊÎ¯ÓÏ˘ ˘È‚„‰Ï ˘È
ÌÈ¯˙‡‰ ¯ÂÓÈ˘ ˙ÂÎÊ· È˙Â¯ÈÈ˙Â È¯ÁÒÓ ¯ÂÊ‡Ï Á˙Ù˙‰Ï Ï‡Èˆ ËÂÙ ˘È , ÍÂÙ‰Ï ÈÂ˘Ú˘

¯ÈÚ‰ È·˘Â˙Ï ‰˜ÂÒÚ˙ ˙ÂÓÂ˜Ó ˙¯ÈˆÈ· ÚÈÈÒÏÂ ÈÏÎÏÎ ·‡˘ÓÏ.  
 טבריה

מעונ  ,  שנה500 העיר הייתה מרכז חשוב במש  .טבריה היא מהערי  הקדומות והקדושות באר 
ע  תחילתה של . של חכמי  נודעי  וערש יצירת  של חיבורי  מפורסמי  בספרות הקדומה

ולאחר , היא גדלה.  הייתה טבריה לבירת המחוז1900ההתיישבות היהודית בבקעת הירד  בשנת 
נות בתי  מחו  לחומות החלו התושבי  לב, שהשטח בעיר העתיקה היה צר מלהכיל את הבתי 

 .העיר
הטיפול בשימור מבני  ואתרי  בעיר מופקד בידי היחידה לשימור אתרי  ששייכת למחלקת 

 2005באמצע שנת .  והעסיקה עובדת אחת בלבד2004היחידה הוקמה רק בשנת . מהנדס העיר
 .הועברה הפעילות לאג  שיפור פני העיר בעיריית טבריה

 מבני  ואתרי  86ת טבריה למשרד מבקר המדינה רשימה הכוללת  העבירה עיריי2005בפברואר 
ושישה מבני  , ארבעה אתרי  היו נטושי . בעיר המיועדי  לשימור בציו  מצבו של כל אתר

 .מספר מבני  היו סגורי ; נהרסו
 „¯˘Ó‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÏÚ Û‡ Ì¯Ó˘Ï ËÏÁÂ‰˘ ÌÈ¯˙‡ ‰ÁÈ Ê‰˘ ÏÚ ‰È¯·Ë ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ 

 ¯·Î ‰Ù˙Â˘ ‰˙ÈÈ‰˘ ÈÙ ˙ ˘·1988¯ÂÓÈ˘Ï ·‡ ˙È Î˙ ˙ Î‰Ï  .È‡Ó ‰‡ˆÂ˙Î- ÏÂÙÈË
¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈÈÂ‡¯Â È¯ÂËÒÈ‰ Í¯Ú ÈÏÚ· Ì‰˘ ÌÈ¯˙‡· , Ì‰· ‰·¯Â Â˘Ë   Â‡ ÂÒ¯‰  Ì˜ÏÁ

‰·ÂÊÚ‰. 
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 .משרד מבקר המדינה בדק שני אתרי  המיועדי  לשימור
 ¯ Ò Â  È ‚  Ô Â Ï Ó-Ú · ˘ È Ï ‡  Ú Â  Ï Â ˜  1929המלו  הוא הוותיק בטבריה והוק  בשנת :  

זהו המבנה הראשו  באר  שבו נבנו אולמות רחבי ידיי  ללא . בוצת אדריכלי  אנגלי על ידי ק
במלו  היה הראינוע החדיש ביותר . אלא ע  קירות בטו  ערוכי  שתי וערב, עמודי  תומכי גג

 . בטבריה
נטוש ופרו  ומהווה "הוא , ממסמכי עיריית טבריה עולה כי המבנה נהיה מפגע תברואתי ואסתטי

 . והוא מסוכ  לילדי  הנכנסי  אליו, בהיותו מקו  כינוס לגורמי  פליליי " יבורסכנה לצ
 ¯‡Â¯·Ù·2005 ‚Èˆ  ¯ÈÈÒ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó¯¯·˙‰Â ÌÂ˜Ó·  , „ÓÂÚ ÔÈÈ„Ú ¯ÒÂ È‚ ÔÂÏÓ ÈÎ

ÌÓÂ˘ ,Á ÊÂÓÂ ·ÂÊÚ :ÂÙÏ˜˙‰ ÁÈË È˜ÏÁÂ ‰ÙÈÎ‰ ,ÌÈ˜ÂÏ·· ÂÓË‡  ˙ÂÒÙ¯ÓÂ ÌÈÁ˙Ù ‰ÓÎ ,
ÌÈ¯Â·˘ ÂÈ‰ ˙Â ÂÏÁ‰ ÏÎÂ .ÈÎ ‡ˆÓ  ‰‡¯Â‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂˆÂÙÈ˘Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰È¯·Ë ˙ÈÈ¯ÈÚ 

 ÛÈÚÒ ÈÙÏ ‰˙ÂÎÓÒÏ Ì‡˙‰· ‰ÓˆÚ· Â‡ ÌÈÏÚ·Ï14˙ÈÚÈ·¯‰ ˙ÙÒÂ˙Ï . 

 
 ‰ ÂÓ˙14 :¯ÒÂ È‚ ÔÂÏÓ ‰ ·ÓÏ ˙È˘‡¯‰ ‰ÒÈ Î‰ 
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 ‰ ÂÓ˙15 : ¯ÒÂ È‚ ÔÂÏÓ ‰ ·Ó-ÈÓÈ Ù‰ ÏÏÁ‰  

 „¯˘Ó‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÈ˘ÏÂ ‰ ·Ó‰ ıÂÙÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰È¯·Ë ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ Â¯ÂÓ . 
כי החלה בשיפו  המבנה ובשימורו בשיתו  המועצה ,  מסרה עיריית טבריה2005בתשובתה במאי 

 .לשימור
"˙ Â Ó Â Ï ‡  ˙ È · "-‰ È  Â Ó È Ó  ˙  Â Î ˘ הסמו  , בשכונת מימוניה" בית אלומות":  

משני צדי הבניי  מרפסות . 1933נבנה בשילוב אבני בזלת וגיר בשנת ,  "לקבר המיוחס לרמב
והוא נחשב , זהו אחד המבני  הבולטי  בטבריה התחתית. יו גבוהי  וקשתיי חלונות, גדולות

פני  . נמצא כי הבניי  נטוש ומוזנח". אלומות"בעבר שכ  בו קיבו  . לאחד המבני  הישני  בעיר
 .והטיח והצבע מתקלפי , חלק מהקירות הפנימיי  הרוסי . הבניי  שרו  בחלקו

ו  ולבנייה תכנית מפורטת שאושרה ופורסמה בילקוט  יזמה הוועדה המקומית לתכנ1999בשנת 
למרות אישור . מתואר בתכנית כבניי  מיועד לשימור" בית אלומות. "2001הפרסומי  במאי 

 . התכנית לא נעשה בשטח דבר
הוא מבנה מיועד לשימור " בית אלומות"כי ,  הודיעה עיריית טבריה2005בתשובתה ממאי 

העירייה . והוכנה לש  כ  תכנית שיקו  מפורטת, " "די הרמבהמרכז ללימו"במסגרת תכנית של 
המשרד . פנתה למשרד ממשלתי ולחברה ממשלתית כדי שיחילו את תכנית הפיתוח על המבנה

 .הממשלתי הודיע לעירייה כי הוא מנסה למצוא תור  למימוש התכנית
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È˘ ˙ÂÏÂÚÙ ·ÂÏÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰È¯·Ë ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ¯ÂÓ
¯ÈÚ‰ ÁÂ˙ÈÙ· ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ,¯ÈÚ‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ÌÂ¯˙Ï ÈÂ˘Ú ¯·„‰ ÔÎ˘. 

כי היא פועלת להחיות את מרכז העיר ,  הודיעה עיריית טבריהמבקר המדינהבתשובתה למשרד 
  . תיירותי של המקו  ורואה בשימור מנו  למימוש הפוטנציאל הכלכלי

 כפר כמא
. בנפת הכינרת, קסי בגליל התחתו  המזרחיר'הוא כפר צ, 1877שנוסד בשנת , כפר כמא .1

מרחבית לתכנו  ולבנייה גליל מזרחי  בתחו  התכנו  והבנייה הוא משתיי  לוועדה מקומית
 .המורכבת ממספר רשויות מקומיות

בכפר עשרות מבני בזלת .  חומה מסביבו ובמרכזו מסגד כפר כמא נבנה בתבנית גור  עגולה 
בכפר . 20  ומתחילת המאה ה19 ושבות הגליל מסו  המאה ההדומי  בסגנונ  למבני הבזלת במ

מספר מבני  בסגנו  הטברייני שהשתמשו בבניית  באב  גיר משולבת בבזלת כעיטור לחלונות 
 . 46'ולפינות וכד

התברר כי ; משרד מבקר המדינה בדק את רשימת האתרי  המיועדי  לשימור בכפר כמא .2
 הנמצאת במרכז הגרעי   מגורי  של שוג  אסעד זכריה יחידת : חלק מהאתרי  נטושי  והרוסי 

  ובית ספר מתקופת המנדט ; אדריכלית ושימורה חשוב מ  הסיבה האסתטית, היש  של היישוב
 .המסגרייה הראשונה וטחנת הקמח; "החדר של מר עבדללה"

במסגרת פעולות להחייאת המבני  ההיסטוריי  בכפר שוחזר ושומר גרעי  הכפר וכ  נעשות 
מבחינה חברתית , למבנה זה חשיבות רבה מבחינה היסטורית". בית שאמי"עבודות לשימור 

ומבחינה כלכלית בגלל שייכותו למשפחה שהיה לה חלק חשוב בהנהגת הכפר בתקופה 
המנדטורית ובשל העובדה שטחנת הקמח שלו סיפקה קמח לתושבי הכפר וליהודי  ולערבי  מ  

מנתוני המועצה . שיתו  המועצה לשימור באזור הצפו עבודות השימור נעשות ב. הסביבה
 340,000  הסתכמו הוצאותיה לשימור המבני  בכ2004 1999המקומית כפר כמא עולה כי בשני  

 .ח מחברה ממשלתית" ש242,600 המועצה המקומית קיבלה ג  כ. רי "המימו  מקורו בתב. ח"ש

__________________ 

46 Ó‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰ È¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘Ï ‰ˆÚÂ- ˙˘¯ÂÓÏ ÈÓÏÂÚ‰ ÊÎ¯Ó‰ ¯ÂÓÈ˘Â ÁÂ˙ÈÙÏ ‰Ó¯‚Â¯Ù 
ˆ‰ ‰„Ú‰'ÈÓ‡˘ ˙È· ÌÁ˙Ó· ˙ÈÒ˜¯ ,2000יולי , כפר כמא. 
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 ‰ ÂÓ˙16 :ÈÓ‡˘ ˙È· 

 הודיעה הוועדה המקומית לתכנו  ובנייה גליל 2005יוני  ממבקר המדינהבתשובתה למשרד 
, כי תעשה ניסוי חלוצי בשימור אתרי  ותכלול בו את האתרי  המיועדי  לשימור ביישוב, מזרחי

 . על פי קביעת המועצה המקומית כפר כמא
 „¯˘Ó‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˜ÂÁ· ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‡ÓÎ ¯ÙÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ 

ÂÙÈË‰ ˙¯„Ò‰Ï·Â ÏÏÎ· ‰ÓÂÁ˙· ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘· Ï"ÈÓ‡˘ ˙È· "Ë¯Ù· , ÏÈ‡Â‰
„ÚÂ  ‡Â‰Â ,‰ÈÎÓÒÓ ÈÙ ÏÚ ,ˆ‰ ‰„Ú‰ ˙˘¯ÂÓÏ ÈÓÏÂÚ ÊÎ¯ÓÎ ˘Ó˘Ï'˙ÈÒ˜¯ . ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

˘ ÏÂ˜˘˙ÌÈˆÈ¯Ó˙‰ Ô˙Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ï‡ ÌÈ¯˙‡ ¯Ó˘Ï ,˜ÂÁ‰ ÈÙÏ .  
 המועצה האזורית הגליל התחתו 

 יישובי  הפרוסי  בשטח 18במועצה . 1959ת המועצה האזורית הגליל התחתו  נוסדה בשנ .1
, שלושה קיבוצי ,  תושבי  בעשרה מושבי 8,800האוכלוסייה מונה ;  דונ 300,000 של כ

 .שלושה כפרי  קהילתיי  ושני כפרי נוער
בית הספר , )רה'סג(המייחד את המועצה האזורית הגליל התחתו  הוא יישובי  כמו אילניה 

שבעצ  קיומ  מציגי  את ההתיישבות ואת ההגנה על אר  ישראל כפר חטי  ומצפה , "כדורי"
 . 19 החל מסו  המאה ה
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 110  הכינה המועצה האזורית הגליל התחתו  רשימת של כ1993כי ביוני , הבדיקה העלתה .2
, מגדלי מי , בריכות, גני ילדי , בתי ספר, ביניה  בתי מגורי , אתרי  המיועדי  לשימור בתחומה

במהל  השני  לא נעשו שינויי  . חלק  מיושבי  וחלק  משוקמי ,   אחרי מרפאות ומבני
לא פעלה המועצה , בביקורת עלה כי מלבד עבודות השימור שנעשו בכמה מבני . ברשימה

האזורית לשימור המבני  והאתרי  האחרי  ולא מינתה גור  מקצועי שיטפל בשימור האתרי  
 .בתחומה
ימור וקיבו  בית קשת פעולות לשימור צרי  המגורי  של  עשו המועצה לש2004 2003בשני  

 מגדל  " שרונה"ב; באר ובריכת מי , שומרו בית מגורי " הזורעי "ב". בית קשת"יצחק ב  צבי ב
כי חלק מהאתרי  המיועדי  לשימור , מהמסמכי  עולה.  בית הע  " מצפה"וב, המי  והמחלבה

בשני בתי ) ב. ( האתר במצב קשה רה 'יי  סגמע) א: (להל  דוגמאות. לא טופלו טיפול נאות
  . ראשוני  באילניה עשו תושבי  פעולות פיתוח פרטיות ללא פיקוח והנחיה נאותי 

 ‰ È  Ï È ‡)‚ Ò'‰ ¯ ( 
מייסודו , החברה להתיישבות יהודית(א "ראשיתו של מושב העובדי  בחוות הכשרה שהקימה יק

, רה'הוכשרו בחווה להקי  את המושבה סג יצאו פועלי  ש1902 ב. 1900בשנת ) של הברו  הירש
 .שהתפרסמה במיוחד בשל פועלי העלייה השנייה אשר מימשו במקו  חלק מרעיונותיה 

אילניה היא אחת ממושבות העלייה הראשונה היחידות שעדיי  נית  להתרש  בה  ממבנה של 
סו  שנות ע  הרחבת היישוב ב. מבני המשק וחומת החצרות, מושבה טיפוסית ע  בתי האיכר

ביצוע התכנית היה חלקי ; השבעי  הכי  אדריכל תכנית אב לשיקו  ולשימור של המושבה והחווה
 נכנסה המועצה לשימור לפעילות משותפת ע  המועצה האזורית הגליל 1992בשנת  .ונפסק

, בשלב הראשו  החלו לטפל במתח  בית הע . התחתו  וועד המושב לחידוש תנופת השימור
 מרכז הדרכה על ש  ב  "   בית האיכר ומבני המשק והקמת מרכז מבקרי  שכלל את שיקו

ושיקו  ,  הועברה האחריות להפעלת מרכז המבקרי  למועצה לשימור1996במאי ". גוריו 
 נעשו באילניה 2004עד סו  שנת .  אתרי התיישבות ותקומה ציונית50המושבה נכלל בפרויקט 

ח במימו  המועצה לשימור שבמהלכ  הוק  מרכז " ש מיליו 1.48עבודות פיתוח ושימור בס  
 . ושוחזרו במלוא  מבני משק, שוחזר מבנה בית האיכר, מבקרי 

לפי נתוני המועצה האזורית הגליל . ליישוב אילניה אי  תכנית מתאר כוללת בעלת תוק  סטטוטורי
 1982 השני  במהל .  מבני  הראויי  לשימור ברחובה הראשי28  היו בה כ1993בשנת , התחתו 
שתיי  מה  ייעדו לבתי היישוב ,  תוכננו ליישוב חמש תכניות מפורטות העוסקות בשימור2005

ואול  בביקור של עובדי משרד מבקר המדינה . מעמד של אתר לאומי" חוות השומר"הראשוני  ול
ית וממסמכי המועצה האזור,  נמצא כי בתי  אלה אינ  שמורי 2005 וביוני 2004במקו  בדצמבר 

מקווה , מבנה המרפאה, בית יוס  פנחס, בית ערב, נסקי'בית ביז(כמה בתי איכרי  , עולה כי
 .נטושי  ומוזנחי ) ראשוני 

 ÏÚÙ˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Û˜Â˙ ˙˙Ï È„ÎÂ ·Â˘ÈÈ‰ È˙·Ï ÌÈ˜Ê ‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ÏÚ ÌÈ ·Ó‰ Ï˘ Ì¯ÂÓÈ˘ÏÂ ÌÓÂ˜È˘Ï

Ï˙ÂÈ Î˙· ÂÏ ˙Â ˜‰Ï Â˘˜È·˘ „ÁÂÈÓ‰ „ÓÚÓ . 
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 ‰ ÂÓ˙17 :‰È ÏÈ‡· È˘‡¯‰ ·ÂÁ¯· ¯ÂÓÈ˘Ï „ÚÂÈÓ‰ ‰ ·Ó 

לשיקומ  ולפיתוח  של , שלוש התכניות הנוספות שבה  קיימות הוראות והנחיות לשימור 
עקב כ  הוועדה המקומית אינה רשאית , אתרי  ומבני  היסטוריי  לא קיבלו תוק  סטטוטורי

 . ונפגעת יכולת השימור, י בנייהלאשר היתר
ממסמכי המועצה . טיפול במש  שני  במבני  שמיועדי  לשימור גור  לה  נזק כאמור אי

הראשוני  באילניה ניצב בית יש  שמצבו ההנדסי רעוע ' האזורית הגליל התחתו  עולה כי ברח
וה  , בנה ולשמרובעלי המגרש סבורי  כי אי  אפשרות לחזק את המ. ביותר והוא מסוכ  לציבור

אי  להרוס את המבנה מאחר , על פי חוות דעת של רכז המועצה לשימור. ביקשו אישור להריסתו
 .שהוא מבנה מיוחד בעל חשיבות היסטורית

 ÔÈ‡ ·Â˘ÈÈÏ ‰˘ÚÓÏ ÈÎ ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Ù˜˙ ¯‡˙Ó ˙È Î˙ ,˜ÂÁ· ˘¯„ Î ,·Ó‰ ¯ÂÓÈ˘ Â· ¯„ÒÂ‰ ‡ÏÂ Â¯ÎÂ‰ ¯˘‡ ÌÈ¯˙‡‰Â ÌÈ 

ÌÂ‡Ï È¯˙‡Î .¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈÙÒÂ  ÌÈ ·ÓÂ ‰Ï‡ ÌÈ ·Ó ÂÒ¯‰  ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î . ÁÎÂ 
 ˜¯ ‡ÏÂ ÌÁ˙Ó‰ ÏÎ ˙‡ ¯Ó˘Ï ·Â˘Á È˘‡¯‰ ·ÂÁ¯‰ È‡ÂÂ˙ ¯Ó˘  ‰È ÏÈ‡·˘ ‰„·ÂÚ‰

ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ ·Ó .  
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‰ Ù ˆ Ó 
אתרי  בתחומי היישוב ארבעה , ועל פי רשימת האתרי  שלה ,1908 הוקמה בהמושבה מצפה 

 .אחד מה  הוא מבנה בית הספר היש . לשימור

 
 ‰ ÂÓ˙18 :‰ÙˆÓ· ‰¯ÈÓ˘ ˙„ÓÚ 

שמטרתה הייתה לייעד את שטח בית הספר ) 3964/ג( קיבלה תוק  תכנית מפורטת 1983במרס 
שיז  והגיש מינהל , התכנית. 1963 ג"התשכ, לאתר לאומי על פי חוק גני  לאומיי  ושמורות טבע

. שיפו  ותחזוקה של המבנה והכשרתו לביקורי קהל, שיקו , כללה שימור, התכנו  במשרד הפני 
 . תקנו  התכנית כלל הוראות והגבלות בנוגע לטיפול בצמחייה ולשיקו  המבנה

ח " ש100,000במהל  שנות התשעי  הושקעו , על פי נתוני המועצה האזורית הגליל התחתו 
 . לה ולא לשימורואול  הסכו  הספיק רק לעבודות הצ, בשיקו  המבנה

 ¯·Óˆ„·2004ÔÎÂÒÓ ‰ ·Ó Ê¯ÎÂ‰Â ˘ÂË  ¯ÙÒ‰ ˙È· ‰ ·Ó ‰È‰  . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ,Ï Ï˘ ¯„¯„ÈÓ‰ Â·ˆÓ ¯Â‡ ‰ ·Ó ˙ÂÈ‰Ï „ÚÂÈ˘ ¯ÙÒ‰ ˙È·ÈÓÂ‡Ï ¯˙‡ , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

 Â˙ÒÈ¯‰ ˙ÚÈ Ó Ì˘Ï ˙ÂÈ ÂÈÁ ˙Â„Â·Ú Â· Úˆ·Ï ÏÂ˜˘˙ ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰˘
Â¯ÂÓÈ˘ Ì˘ÏÂ . 
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 ÂÓ˙ ‰19 :‰ÙˆÓ· Ô˘È‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· ‰ ·Ó ,ÈÓÂ‡Ï ¯˙‡ Ê¯ÎÂ‰˘  

 צפת
  בצפת מצויי  בית הסראיה .  הייתה צפת המרכז היהודי הגדול ביותר באר  ישראל19 במאה ה

, המבני  בעלי ער  היסטורי; בתי כנסת עתיקי  ברובע היהודי ובית בוסל, בית המושל הטורקי
 . שימור ומכא  חשיבות, תרבותי או ארכיטקטוני רב

 אתרי  ומבני  היסטוריי  350  עשתה המועצה לשימור סקר והכינה רשימה של כ1998בפברואר 
 41,  מוזנחי 29,  מהמבני  היו הרוסי 14נמצא כי . בתי כנסת ומבני  אחרי , בתי מגורי : בעיר

 על אודות מצב  של השאר לא היה ברשימה.  מיושבי 48  משופצי  ו3,  משוקמי 89, נטושי 
 . מידע

 Ê‡Ó Ú„ÈÓ‰ ‰È‰ ˙Ùˆ ˙ÈÈ¯ÈÚ È„È·˘ Û‡1998 ‡ÏÂ ÌÈ¯˙‡·Â ÌÈ ·Ó· ‰ÏÙÈË ‡Ï ‡È‰ 
Ì˙Â‡ ‰¯ÓÈ˘ ,ÍÈÙ‰ È˙Ï· ˜Ê  Ì¯‚  Ì˜ÏÁÏ ÔÎÏÂ . ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

Ì¯ÂÓÈ˘ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ˙ Ó ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ . 
Ï Ò Â ·  ˙ È ·  Ì Á ˙ Ó :שהעניק את  כבית חולי  של המיסיו  האנגלי1904 בית בוסל נחנ  ב 

למבני  חלונות . המבני  במתח  בנויי  מאבני גיר מסותתות. שירותיו ליהודי  ולמוסלמי  חינ 
בשנות הארבעי  נמכר המקו  לקופת החולי  . וגגות רעפי  כתומי , רבי  ע  משקופי  מקומרי 
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וסל  שימש בית הבראה על ש  יוס  ב1984ועד שנת , ")שירותי בריאות כללית"היו  (הכללית 
 . ממייסדי דגניה

 
 ‰ ÂÓ˙20 :ÏÒÂ· ˙È· ˙ÈÊÁ 

¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ¯˙‡‰ ˙ÓÈ˘¯· ÚÈÙÂÓ ÌÁ˙Ó‰˘ Û‡ , ÌÈ˘ÂË  ÂÈ ·Ó ÂÈ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·
ÌÈÓ„˜˙Ó ˙Â¯¯ÂÙ˙‰ ÈÎÈÏ‰˙·Â . ˙ ˘·2004˜Ê  ÂÏ ‰Ó¯‚˘ ‰ÙÈ¯˘ Â· ‰Ú¯È‡  . 

ר מבני  ואתרי   היא הודיעה כי החלה לפעול לשימו2005בתשובות עיריית צפת מיולי ומאוגוסט 
 .בתחומה
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 ‰ ÂÓ˙21 :ÏÒÂ· ˙È·· Ò¯‰Â ‰Á Ê‰  

 שפרע 
ובעבר הייתה בה ג  , מוסלמי  ונוצרי ,  ומיושבת על ידי דרוזי 1910שפרע  הוקמה בשנת 

ויש , הייתה מקו  עלייה לרגל לכל תושבי האזור, היא אחת הערי  העתיקות באר . קהילה יהודית
 .  בית הממשל  הסראיה  תריה הוא מצודת שפרע  הבולט בא. בה אתרי  היסטוריי 
Ì Ú ¯ Ù ˘  ˙ „ Â ˆ Ó :שיפצו 19 באמצע המאה ה. 18  וה17 מצודת שפרע  נבנתה במאות ה 

 2001בתחילת שנת . התורכי  את הקמרונות ובנו עליה  קומה נוספת שבה שיכנו את בית הממשל
ירות סקר על מצודת הזמינה עיריית שפרע  בשיתו  רשות העתיקות והחברה הממשלתית לתי

רוב שטח קומת הקרקע והחצר . ס"הקומה העליונה שופצה ושוכ  בה מתנ, על פי הסקר. שפרע 
 .וחלקו משמש אורווה, נטוש

ÌÈÈ˜ÏÁ ÌÈˆÂÙÈ˘ ˜¯ ‰„ÂˆÓ· ÂÚˆÂ· ¯˜Ò‰ ˙˘‚‰ ¯Á‡Ï ;Ô‡ÂÏÓ· ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰. 
המצודה עומדת שוממת כי ,  במקו  והתברר לומבקר המדינה סייר נציג משרד 2005בפברואר 
 . קירותיה מטי  לנפול והיא מסוכנת לציבור, ומוזנחת
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 ‰ ÂÓ˙22 :ÌÚ¯Ù˘· ‰„ÂˆÓ‰ 

 „¯˘Ó‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ‰„ÂˆÓ‰ ıÂÙÈ˘Ï ÏÚÙ˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÌÚ¯Ù˘ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ 
È¯ÂËÒÈ‰‰ ‰ ·Ó‰ ÌÂÈ˜ Í˘Ó‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ‰¯ÂÓÈ˘ÏÂ. 

גבעות "ועדה המקומית לתכנו  ולבנייה  הודיעה הו2005 מיוני מבקר המדינהבתשובה למשרד 
והיא תתקצב בהסכמת העירייה פעולות , כי תפנה לעיריית שפרע  כדי לשפ  את המקו " אלוני 

שימור ותכנו  מכספי היטל ההשבחה בכפו  לאישור הממונה על מחוז הצפו  ולקבלת חוות דעת 
ול הוועדה שימוש במנגנו  עוד תשק. מהיוע  המשפטי של הוועדה והוראה מוסכמת מאת העירייה

 . העניי  יידו  במליאתה; ניוד זכויות בנייה
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Ó ˜ÏÁÎ ÌÚ¯Ù˘ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ- ‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙Ï ˙È·Á¯Ó"ÌÈ ÂÏ‡ ˙ÂÚ·‚ "

·Â˘ÈÈ‰ ÔÂ Î˙Ï ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ¯Á‡ . ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ïˆ‡ ‰ÏÚÙ ‡Ï ÌÚ¯Ù˘ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÈÎ ‡ˆÓ 
 ‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙Ï"ÌÈ ÂÏ‡ ˙ÂÚ·‚ "· ‰˜ÏÁ ˙‡ Ï·˜Ï ¯ÂÓÈ˘ ÔÂÓÈÓÏ ‰Á·˘‰‰ ÏËÈ‰ ÈÙÒÎ

ÌÈ ·Ó ,¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈÒÎ  Ì˙ÂÏÚ··˘ ÌÈÒÎ  ÈÏÚ·Ï ÌÈÈÂˆÈÙ ÌÂÏ˘˙Ï Â‡ ¯ÂÓÈ˘ ÔÂ Î˙Ï . 
 ¯ÂÓÈ˘Ï ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜ ˙Ú·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÌÚ¯Ù˘ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰ÓÂÁ˙· ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ ·ÓÏÂ˜˘˙   ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÌÈˆÈ¯Ó˙ Ô˙Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ¯ÂÓÈ˘ „„ÂÚÏ
ÈÙÏ ÌÈ Â˘˜ÂÁ‰ .  
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✯ 
 

‡ÓÈÈ˜ ¯· ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ ˙Â Â¯˜Ú È„È ÏÚ È ·¯Â‡‰ ÔÂ Î˙‰ ‰Á ÂÓ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· , Ì˙¯ËÓ˘
ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ‡ ˙ ÁÈË·‰Ï ,ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„Ï Ì‚ ÌÈ˙Â‡  ÌÈÈ˙·È·ÒÂ ÌÈÈÏÎÏÎ . ˙˘¯ÂÓ‰ ¯ÂÓÈ˘

‰Ï‡ ˙Â Â¯˜Ú Â˘ÓÂÓÈ Ì˙¯ÊÚ·˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ÈÏÎÓ „Á‡ ‡Â‰ ˙È˙Â·¯˙‰. 
¯ÙÏÂ ‰¯·ÁÏ Ì¯Â˙ ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘¯ÈÁÓ Ì‚ ÂÏ ˘È Í‡ Ë . ÈÎÈÏ‰˙ ÌÂ˘ÈÈ ˙Ú· ÔÎÏ

 ÔÈ·Ï Ë¯Ù‰ ÔÈÈ ˜ ÏÚ ‰ ‚‰ ÔÈ·Â ÁÂ˙ÈÙ ÔÈ·Ï ¯ÂÓÈ˘ ÔÈ· ÔÂÎ ‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ˘È ¯ÂÓÈ˘
ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„Ï ‰ÏÈÁ ‰ÏÂ Â˙˘¯ÂÓ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÏÏÎ‰ Ò¯Ë È‡ . 

¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÏÎ Ïˆ‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ : ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó- „¯˘Ó 
ÌÈ Ù‰ ,ÓÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ , ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó-˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â  . 

 „Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰Â ˙ÂÎÓÒ‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ ‰ÙÈ˜Ó ‰ ÈÁ· ÔÂÁ·Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ
 ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰Ó¯· ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘ ‡˘Â · ‰˜È˜Á‰ ÈÂ È˘· Í¯Âˆ‰ ˙‡Â Ì‰Ó

˙ÈÓÂ˜Ó‰Â . 
ÓÔ‰ ÈÂ‡¯˘ „¯˘Ó‰ ÌÈ ÙÈ ÔÁ·‡ ˙‰ ÌÈÎ¯„ Î ˙ÙÒÂ‰ÏÌÈÏ ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡Ï  ÏÚ ‰ ‚‰ÓÌÈ · 
Â Ì¯ÂÓÈ˘ÏÂ ÌÈ¯˙‡ ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙ÙÒÂ˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ Á˜ÙÈÂ

‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁÏ ,Î˘˙‰"‰-1965 . 
ÔÈ·‰ ‰ Ó‡‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ „˜ÙÂÓ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó-¯ÂÓÈ˘‰ ÌÂÁ˙· ˙ÈÓÂ‡Ï , ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ

˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯ ÏÚÂ ¯ÂÓÈ˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ,ÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ÔÎÏÂ ÌÈÈ¯˘Ù‡ ˙Â Â¯˙Ù ˘·‚ÏÂ Ô
˙ÚÈ·˜ ÂÓÎ ˙ÂÈ Â¯˜Ú ˙ÂÈ‚ÂÒÏÒ È¯„‰ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘Ï ˙¯„‚‰ÂÓ ˙ÂÈ È„ 

˘¯ÂÓÈÓ ˙È˙ÎÏÓ, ÌÂÁ˙· ˙˜ÒÂÚ‰ ‰ Ó‡‰ Ï˘ ‰ÚÓË‰Â ÌÂ˘ÈÈ , ÌÈÙÂ‚‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂ‡È˙
¯ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ,¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÈÏÎÏÎ‰Â ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰. 

 ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈˆÈ¯Ó˙‰Â ÌÈ·‡˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï
 ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ Ô‡Â·· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙Â˘¯Ï ÌÂÈÎ ÌÈ„ÓÂÚ‰
 ÌÈˆÈ¯Ó˙ ˙¯ÈˆÈ· Í¯Âˆ‰ ˙‡Â ¯ÂÓÈ˘ È‡˘Â · ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙ÙÒÂ˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡Â ‰Ï˘ÓÓ‰

ÌÈÙÒÂ  .Â˘ÚÈ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ ÏÚ ¯˜Ò Ì„˜‰· 
Ì‰· ‰˜ÈÊÁÓ‰ Â‡ Ì‰· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙ÏÚ· ‡È‰ ‰ È„Ó‰˘ ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ ·Ó‰ , ÂÙÓÈ

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· Ï‰Â  Â ÈÎÈÂ Ì˙Â‡. 
 ÏÚÙÈÂ ÌÈÈÓÂ‡Ï‰ ÌÈ¯˙‡‰ Ï˘ Ì·ˆÓ ˙‡ ˜Â„·È ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

¯˙‡Î Ì˙Ê¯Î‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ÌÈ˜Ê  Ì‰Ó ÚÂ ÓÏ È„Î Ì¯ÂÓÈ˘ÏÂ ÌÓÂ˜È˘Ï ‡Ï ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈ
ÌÈÈ˙Ù˘ ÒÓ ˙ ÈÁ·· ¯‡˘È˙. 

 ˜ÂÁ· Ô‰Ó ˘¯„ Ï Ì‡˙‰· ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ
 ÌÈ ÈÈÙ‡Ó‰ ˙˘‚„‰· Ô˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈÏÎÏÎ‰Â ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈÏÎ‰ ˙ÂÚˆÓ‡·

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ . ÈÏÚ· ˙‡Â ÌÈÓÊÈ‰ ˙‡ „„ÂÚÏÂ ¯ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ÔÓÓÏ È„Î
˙Â˘ÚÏ ÌÈÒÎ ‰ ‰˜È˜Á· ÌÈ¯ÎÊÂÓ‰ ÌÈˆÈ¯Ó˙·Â ÔÂÓÈÓ‰ ÈÎ¯„· ˘Ó˙˘‰Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ˙‡Ê 

‰Á·˘‰ ÏËÈ‰ ÂÓÎ ,‰ ·Ó· ¯˙ÂÓ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÂ È˘ , ˙ÂÈÂÎÊ „ÂÈ Â ˙ÂÙÒÂ  ‰ÈÈ · ˙ÂÈÂÎÊ Ô˙Ó
ÌÈÈÙÈˆÙÒ‰ ÌÈ‡ ˙ÏÂ ˙ÂÏ·‚ÓÏ Ì‡˙‰· . 

È¯ÂËÒÈ‰ „ÂÚÈ˙ Ô„·‡ ‡Â‰ ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰ ÌÈ ·ÓÂ ÌÈ¯˙‡ Ô„·‡ , ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÔÚËÓ ˙‡ Ï„Ï„Ó‰
Ë˜ÏÂ˜‰È·È .Ì¯ÂÓÈ˘Ï ˙Â˘ÚÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎÏ. 


