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 תמצית 

רקע יוצג בישראל. במסמך  כנסת-בתישימור עניינו מסמך זה נכתב לבקשת חברת הכנסת עליזה לביא, ו

החוקים הרלוונטיים והגורמים האמונים על גיבוש ויישום ופירוט שאלה מהו שימור דיון ב וובלנושא 

יש מדיניות שימור בישראל וכיצד היא מיושמת אם שאלה הבחן תימדיניות השימור בארץ. בתוך כך 

 .  כנסת-בתישימור של בתחום 

-בתישימור בשיפוץ ובעוסק בשיקום, האין גורם רשמי בישראל שנקדים ונאמר כי מבדיקה שערכנו עולה 

במשרד  "מורשת"כנית ות אגףזה:  נושאב. בין הגורמים שפנינו אליהם בעולםבקהילות יהודיות  כנסת

כי  מבדיקתנו עוד עולה 4והסוכנות היהודית. 3משרד ירושלים ומורשת 2משרד התפוצות, 1,ראש הממשלה

נדבנים יהודים או  ןבאופן וולונטרי במימו רובפי -לע בקהילות יהודיות בעולם נעשה כנסת-בתישיקום 

  5.הכנסת נמצאים-בתיהממשלות שבתחומן במימון 

 :הלאהבין היתר הממצאים  יםמפורטמסמך ב

 בנים נועד להבטיח את קיומם של מבנים ואתרים בעלי ערך תרבותי, היסטורי וארכיטקטוני. שימור מ

תהליך ב לכלכלה ולתיירות, הואיל ואתרים שעברו שימור הם מוקד משיכה לתיירים. םרושימור ת

ות חשיבה( איסוף מידע להבנת 2 ;ם ברשימת מצאימורישואתרים ( זיהוי 1: שלבים המכהשימור 

( ניהול 4 ;( תכנון השימור ויישומו3 ;על בסיס עדויות פיזיות במקום וספרות יםאתר התרבותית של

  .בקרה ותחזוקה ,מעקבין השאר בב ,ים שבשימורהאתר

 בישראל אתרים האמונים על שימור גורמיםה  

o  מתוקף חוק רשות העתיקות,  פועלתה ,והספורט התרבות משרד באחריות –רשות העתיקות

רשות העתיקות רשאית פי חוק העתיקות -עלל ענייני העתיקות בארץ. שלפיו עליה לטפל בכ

עם שימור ושחזור עתיקות. ללעשות כל פעולה הנחוצה לשימור, שחזור ופיתוח של אתרים ו

 ,לחייב גורם כלשהי לבצע שימור , אין בסמכותהאינה מחויבת לעסוק בשימורהרשות זה, 

נהל ימל. אין לה תקציב ייעודי לשימור, וה כאתר עתיקותייד-אלא רק באתר שהוכרז על

אלא  מחייבתמדיניות שימור  אין ,ברשות העתיקות הפועל מורשת התרבות בישראל,לשימור 

  . 2009עקרונות משנת  רק מסמך

o פי צו -עלות לשימור אתרים תוכניליזום  עמותה ציבורית הרשאית – המועצה לשימור אתרים

תוכל לשמש גוף מייעץ יא לפיה השון ובנייה, תוספת הרביעית לחוק תכנמתוקף השהוצא 

לחוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים  8יקון מס' תפי -עלו לרשויות התכנון והבנייה,

  יכול לקבל היתר לניהול אתר לאומי.אשר גוף של מעמד  הנותן לשלאומיים ואתרי הנצחה, 

o רשאית לעשות בשטחים ש ,רשות באחריות המשרד להגנת הסביבה – רשות הטבע והגנים

  .ושיקום ערכי טבע, נוף ומורשת וכן אתרים לאומיים" פעולות לשימורשבאחריותה "

                                                 

 . 2015במרס  30תב, אלדן, אגף מורשת במשרד ראש הממשלה, מכ-ליאורה בארי 1
 . 2015ביוני  16נטלי רז, משרד והתפוצות, מכתב,  2
 . 2015ביוני  17שרית גולדשטיין, משרד ירושלים ומורשת, מכתב,  3
 . 2015באפריל  1זובידה, מנהלת אסטרטגיה ראשית בסוכנות היהודית, מכתב, -ד"ר אביבה זלצר 4
 ישראל פרויקט "מסע אל המורשת היהודית", במימון קרן "אבי חי",  לפני שנים אחדות יזם מרכז זלמן שזר לתולדות 5
 כנסת בקהילות יהודיות קטנות בעולם. פרויקט זה הוקפא בינתיים. אדר' רז -שבמסגרתו תיעדו   סטודנטים ישראלים בתי  
 . מסע אל המורשת היהודית.  אתר האינטרנט 2015עפרון, פגישה, מרס   
    

 

http://www.jewish-heritage.org.il/Default.aspx
http://www.jewish-heritage.org.il/Default.aspx


 
   

 27 מתוך 3 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

o  ה, תשכ"היבניהתכנון והתוספת הרביעית לחוק ב –והרשויות המקומיות מינהל התכנון-

ועדה מקומית רשאית  ןהלפיו ,לתוכניות לשימור אתריםכל הקשור הוראות ב ותקבוע ,1965

הוראות בדבר השימושים המותרים והאסורים  הבשנכללות  ת לשימורתוכניל קבללהחליט 

 באתר. 

 בחוזר אתרים לשימור ועדהנקבע שכל רשות מקומית תקים  התכנון והבנייה בתוספת הרביעית לחוק .

נהל יבמ איןעם זאת, זו. כהרשויות המקומיות מחויבות להקים ועדה כי  מודגשמנכ"ל משרד הפנים 

גיבוש רשימת בין תפקידי הוועדה:  באילו רשויות פועלות ועדות שימור ובאילו לא.מידע  התכנון

רשימת האתרים ליווי ומעקב של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה באישור ; אתרים הראויים לשימור

 ועוד. וועדה המקומית לפני מתן אישורי בנייהייעוץ ל ;לשימור

  בין  הוראות החוק,רק רשויות מעטות יישמו את  ,2005מבקר המדינה לשלטון המקומי משנת דוח לפי

שהחוק אינו מרחיב בהוראותיו בנושא השימור ובשל היעדר כלים אפקטיביים להגנה על  משוםהיתר 

קווים מנחים לשילוב מינהל התכנון גיבש מבנים ואתרים הראויים לשימור. בעקבות דוח המבקר 

, ארצי שימור צוותהוקם  2006בינואר . מקומיות ות מתארתוכנידרישות בנושא שימור במכרזים ל

שנועד ללוות את נושא השימור במוסדות התכנון ולסייע בגיבוש מדיניות שימור ארצית וכלים 

בהדרגה  פחת, הצורך בפעילות צוות השימור הארצי פנייתנו לעלפי תשובת מינהל התכנון  למימושה.

תוכניות שימור בלשכות התכנון המחוזיות, שצי תבססות המקצועית של מערך יועה, בשל הבוטלעד ש

 ,מבדיקתנו עולה כי בכל לשכות התכנון המחוזיות )למעט מחוז הדרום .בהן בעיקרהשימור נדונות 

 שממנו לא התקבלה תשובה( אכן פועל יועץ שימור.

 .זה יצוין כי: נושאב מבחינת הנושא בולט היעדר גורם מתכלל האחראי לתחום השימור 

o לפיה כל מדינה תקים מנגנון מרכזי שחתמה ישראל על האמנה למורשת עולמית  1999שנת ב

, ריבוי 2005שנת למבקר המדינה דוח לפי  שתפקידו לרכז וליישם את פעולות השימור במדינה.

"לכל מי שעוסק בשימור  :ביצוע עבודת השימור אתעדר גורם מתכלל מקשים יהגופים וה

ריבוי החוקים והגופים העוסקים בשימור  בתחום... מטרות משלו, ואין מדיניות מרכזית

 מבנים ואתרים מקשה על הגורמים השונים את התיאום בעניין ואת ביצוע השימור".

o  שבמשרד החינוך את האפשרות  – אונסקו – הוועד הישראלי למורשת עולמיתבחן  2009בשנת

ר בני פירסט "ועד דן לוימנגנון מרכזי לשימור אתרי המורשת בישראל. במסמך שהכים להק

להקים גוף ממלכתי לשימור אתרי מורשת כמו מינהל או רשות עצמאית סטטוטורית  הומלץ

לא נעשה שינוי בנושא  ,במסגרת משרד ממשלתי קיים. מאז, כשמונה שנים לאחר עבודת הוועד

 זה.

o  מורשת"("ת תוכני) ת "להעצמת המורשת הלאומית"תוכני הממשלה הקימה 2010בפברואר, 

והנחלת  ,ישראל, שיקום נכסיה העצמתה-שימור המורשת הלאומית והציונית בארץ"ן למע

ממשרד ראש הממשלה לסמכות משרד ירושלים  תוכנית זו הועברה 2015. במאי "ערכיה

לפעול להעצמתם,  ,  לשמרםת נועדה לשקם מבנים, אתרים ואתרי מורשת, תוכניומורשת. ה

 ,מיזמים 300-כ יםכללנתוכנית בהיהודי בארצו. ולהציגם כעדות מוחשית לתרבות של העם 

תקציב במוחשיות.  ( תשתיות בלתי2 ;( תשתיות מורשת מוחשית1המתחלקים לשתי קבוצות: 

מפורט כ ,משרדי הממשלהמתקציבי  ש"חמיליון  400-ם כהמ ,מיליון ש"ח 600-כ שנתי-ששה

 בהחלטת הממשלה. 

  של אתרים מחייבות תחילה לגבש רשימת מצאי  פעולות שימור – )אינוונטר(רשימת מצאי היעדר

זו  רשימההמאושרת ומעוגנת בתוכניות הסטטוטוריות.  ,)אינוונטר( של אתרים המיועדים לשימור

מבדיקתנו אמורה לשמש כלי עבודה לכל הגורמים העוסקים בשימור ולהיות נגישה לכלל הציבור. 
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ו שעברו שימור. אם בארץ הראויים לשימור האתרי שלרשימת מצאי מרכזית כוללת  כיום עולה כי אין

צוות שימור ארצי במינהל התכנון של משרד הפנים לגיבוש רשימת אתרים פעל  2009-2008שנים ב

ובחוזר מנכ"ל   , בתוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייהעל כך נוסף .הגובשלא  הרשימהלשימור, אך 

כל רשות מקומית תגבש רשימה של אתרים משרד הפנים נכתב כי הוועדה לשימור אתרים שתוקם ב

 בתחומה. ראויים לשימור ה

 ללת של אתרים הראויים לשימורעדר רשימה כויכי ה 2005בדוח האמור משנת  מבקר המדינה העיר

ריבוי הגופים העסוקים בשימור והעובדה  ,פוגע בעבודות השימור. לדבריו, "ביזור הסמכויות בעניין זה

  . נקיטת פעולות שימור בישראל" ...מקשים י לאתרים...שטרם נקבע אינדקס ממלכת

 נעשהאך הדבר לא  ,, המינהל מנסה לגבש רשימת מצאיתלדברי ראש מינהל השימור ברשות העתיקו

בניית  יזמות "מורשת" תוכניעדר תקציבים. עם זאת, מינהל השימור ברשות העתיקות ואנשי יבשל ה

. גם בגופים האמונים על אמוררשימה כלא גובשה היום עד מסד נתונים לפרויקט "הצלת אתרים". 

 תפרסמתהמרשימה פרט ל, אתרים לשימור רשמית ומקיפה שלהשימור בארץ אין רשימות מצאי 

בלשכות התכנון  תנו עולה כי, מבדיקעל כך . נוסףבאתר האינטרנט של המועצה לשימור אתרים

 .המחוזיות אין רשימות מצאי מלאות

  עתיקים שעברו שימור כנסת-בתייש קושי בהצגת רשימה מלאה של  – יקיםעת כנסת-בתישימור , 

אין מתאם בין רשימות הגופים השונים.  בחלק מהמקריםראויים לשימור, ושמועמדים לשימור או ש

רשימת מצאי מרכזית של אתרים אין גופים עוסקים בשימור ו ה וכמהמכשסיבה לכך היא השתכן יי

 .רלשימו

 כנסת-בתיאין רשימה מלאה ומקיפה של  לשכות התכנון המחוזיות,בהם , ול שימורגופים האמונים על

 פנייתנו:  לעהמחוזות שהתקבלו מ תשובותלהלן תמצית ה. מיועדים לשימורששעברו שימור או 

o המיועדים לשימור או  כנסת-בתירשימה ייחודית של  אין  מחוז ירושליםהתכנון של לשכת ל

   .שעברו שימור

o נתונים מדויקים  גםאין ולפיכך  ,אין רשימת שימור ארצית מחוז המרכזון של לשכת התכנל

 במחוז שעברו שימור או מיועדים לשימור.  הכנסת-בתיעל מספר 

o בהם אנו שספור מבנים ומתחמים -ן"קיימים אי ,אביב-מחוז תלשכת התכנון של פי לל

  .תפילה..."-כנסת או בית-עוסקים. קשה מאוד להפריד בית

o המיועדים לשימור כנסת-בתילא נמסרה רשימה של  צפוןהמחוז התכנון של לשכת מ. 

o  המיועדים לשימור או שעברו בתחומה  כנסת-בתיאין מידע על  חיפהללשכת התכנון במחוז

הסיבה לכך היא כי האחריות לשימור מבנים ולמתן היתרי  ,שימור. לדברי מתכננת המחוז

 יה היא של הרשויות המקומיות.יבנ

ת תוכנינהל השימור ברשות העתיקות; י: מאלהההגורמים  התקבלו מן על פנייתנו בנושא תשובות

 ,ריית ירושליםימועצה לשימור אתרים; רשות הטבע והגנים; לשכות התכנון המחוזיות; עה"מורשת"; 

 בישראל עולה כי ישובהנחה שאין חפיפה בין הדיווחים, מסיכום התשובות,  .עיריית צפת ועיריית טבריה

בשל היעדר גורם מתכלל והיעדר רשימת אך  ,מיועדים לשימורששעברו שימור או  כנסת-בתי 150-מיותר 

 . עתיקים הראויים לשימור ברחבי הארץהכנסת -בתי מספרלדעת מהו  אפשרות ןימצאי מקיפה א
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 רקע .1

 או חברתית אמנותית, היסטורית, מדעית, דתיתות חשיבואתרים היסטוריים ערך תרבותי לנכסי תרבות ול

ימיים, חורבות מבנים עם אדריכלות -כללים שרידים ארכיאולוגיים, אתרים תתננכסים אלו ב. אחרת

, גנים, שרידי חקלאות עתיקה ונופי תרבות. יםוהיסטורי יםעתיקמסורתית, מכלולי מבנים, כפרים וערים 

ונבדלת  ,כלולים נופייםרוב בשרידים אדריכליים גדולים או במפי -לעמורשת התרבות הבנויה מתמקדת 

  6כגון כלים ופריטי אמנות. ניםקט יםה גם ממצאשנכללים במהתרבות החומרית במובנה רחב, 

המשך קיומם של מבנים ואתרים בעלי ערך תרבותי, היסטורי  נועד להבטיח את שימור מבנים

המסרים להבהיר את  מטרת השימור היא "להאריך את חיי המורשת התרבותית... 7וארכיטקטוני.

אותנטיות. תהליך השימור משלב פעילות תרבותית ההתרבותיים, האמנותיים וההיסטוריים ללא אובדן 

ידי -השימור מטפל למעשה בהרס ובבליה הנגרמים על אמנותית וטכנית, המתבססת על מחקר שיטתי...

לתיירות שימור תרומה לכלכלה ויש ב ה על המורשת התרבותיתשמירלצד ה 8.פגעי טבע או יד אדם"

מוקד משיכה לתיירים המבקשים להכיר את העבר ות ילהשמדובר בהם עשויים  האתריםשכן  ,מדינהב

  9וההווה של המקום.

המשך קיומם של ערכי המורשת יובטח ש כך השימורפעולות את  שותלעפיהם יש -עלש ,עקרונות השימור

דרוש בלבד לקיום האתר בהווה כל התערבות תיעשה במינימום ה( 1 10:אלה הם ,נעשה שימורהשלשמם 

עבודות ( 4 הפיכה ככל האפשר; תהיהכל התערבות ( 3 איבוד חומר מקורי יהיה מינימלי בלבד;( 2 ובעתיד;

 חדשות יהיו מובחנות מהמקור. 

  :מתחלקת לארבע קטגוריות "מוריתיש"ההתערבות ה

ת. מטרת השימור היא לייצב דרדרוישמירת החומר במצבו הקיים ומניעת ה – (preservationשימור )( 1

 ,חומרים ההיסטורייםה לשאת החומר ולהאט הידרדרות נוספת במצב הנכס באמצעות הגנה, ייצוב ותיקון 

ת תוספת ו. פעולות אלה אינן גורמות לשינויים ניכרים במבנה ואינן כוללהנוכחי והנכס במצב תותחזוק

סי של האתר אינו מופרע. פעולות שימור חלקים מקוריים, כך שמצבו הבסי תאלמנטים חדשים או הסר

פעולות שאינן בהן כללו ייא ליבוצעו רק כאשר הן חיוניות להאטת תהליכי הרס ובליה ונעשות רק במידה 

 חיוניות להמשך קיומו החומרי של הממצא.

לאחר שעמד  עתיםהתאמת מקום לשימוש הקיים או לשימוש המוצע, ל –( Rehabilitationשיקום )( 2

מעבר  יםכללנעבודות השיקום ב המאפיינים המשמעותיים לערכו התרבותי. תשמירב ,שוללא שימ זמן רב

תוך מ ,מיועדהמירה על תקינות האתר לשימוש שלעבודות השימור והשחזור תיקונים ושינויים הנדרשים ל

 התחשבות בצרכים החברתיים.

הסרת תוספות או ארגון מחדש של ידי -על לצורתו הקבועה, המבנההחזרת  – (Restorationשחזור )( 3

סייע בלמידת הארכיטקטורה וההיסטוריה להיא מרכיבים קיימים בלי להוסיף חומר חדש. מטרת השחזור 

 האסתטית ובאמינות ההיסטורית.  ופגיעה מינימלית בשלמותב, הסובל מהרס ומבליהשל מבנה 

                                                 

 . 23עמ'  , 2009, יעל אלף, מרס מילון מונחים בשימור המורשת הבנויהמינהל השימור,  –רשות העתיקות  6
 ' שבייד, אדר' מ' טרנר, אדר' ג' סולר, "מונחי יסוד בשימור מורשת הבינוי", שימור מבנים ואתרי התיישבות, פרופ' י 7
ת האסטרטגית לשיקום, שימור תוכניהאגף מורשת,  –; משרד ראש הממשלה 1995-היבטים ערכיים ומשפטיים, תשנ"ה   

 . 2, הערת שוליים 56עמ'  ,והעצמת המורשת הלאומית
 .23, עמ' 2009, יעל אלף, מרס מילון מונחים בשימור המורשת הבנויהמינהל השימור,  –תיקות רשות הע 8
 .9, עמ' 2014, עורך:ישראל קמחי, ימור בירושליםסוגיות במדיניות ש-בירושלים חדש מול ישןמכון ירושלים לחקר ישראל,  9

 . 23, עמ' 2009, יעל אלף, מרס מילון מונחים בשימור המורשת הבנויהמינהל השימור,  –רשות העתיקות  10

http://www.iaa-conservation.org.il/images/files/pdf_docs/Conservation_Glossary_03-2009.pdf
http://www.iaa-conservation.org.il/images/files/pdf_docs/Conservation_Glossary_03-2009.pdf
http://www.iaa-conservation.org.il/images/files/pdf_docs/Conservation_Glossary_03-2009.pdf
http://www.iaa-conservation.org.il/images/files/pdf_docs/Conservation_Glossary_03-2009.pdf
http://www.iaa-conservation.org.il/images/files/pdf_docs/Conservation_Glossary_03-2009.pdf
http://www.iaa-conservation.org.il/images/files/pdf_docs/Conservation_Glossary_03-2009.pdf
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, שחזורשלא כמו בידוע מהעבר. ש החזרת מקום שנהרס כליל למצב – (Reconstructionבנייה מחדש )( 4

בחומרים חדשים כדי להחזיר חלקים שאבדו, בנייה מחדש נעשית בחומרים חדשים  יםמשתמש שבו

עדויות על בסיס המעוצבים כהעתק נאמן למקור בהסתמך על תיעוד מפורט ומדויק של המבנה המקורי ו

 היסטוריות, ספרותיות, גרפיות, ציוריות או ארכיאולוגיות. 

 :, כמפורט להלןזה את זה משלימיםהשלבים עוקבים  המכליך השימור תהב

 אינוונטר( זיהוי ורישום ברשימת מצאי( ; 

 התרבותית של האתר, ות חשיבהלהבנת איסוף מידע הנדרש בתהליך השימור,  – סקר תיעוד והערכה

 ;ספרותחומרי ארכיון ווכן עדויות פיזיות באתר על בסיס 

  שימור ויישומו; התכנון 

 כולל מעקב בקרה ותחזוקה.  ,ניהול האתר 

ובסיס להסכמות  מנחים מסמכיםהמשמשות  לאומיות-אמנות בין המכמעוגנות בהשימור תפיסות 

 ;(1982(; אמנת פירנצה )1976אמנת נאירובי ) ;(1964) אמנת ונציה: אומייםל-ןקבלות בפורומים ביתמה

(; 1995ת פעולה לים התיכון )תוכני –צלונה מנת בר(; א1987וושינגטון )-(; אמנת אתונה1987מסמך נארה )

האמנה , ו(2005( ומסמך רוח המקום של קוויבק )2005שיאן )הצהרת  (;1999אוסטרליה )-אמנת בורה

מדינות הש האמנה היחידה  – (1972אונסקו ) – להגנה על המורשת התרבותית והטבעית של העולם

  12.שבתחומןמורשת עולמית  להגן על אתריתן התחייבו בחתימ 11ישראל, ובהן החתומות עליה, 

 השימור בישראל  .2

 ,חוק העתיקותמתוקף  –ברשות העתיקות  מינהל השימור (1 :הם בישראלאמונים על השימור ה גורמיםה

עמותה ציבורית  – ( המועצה לשימור אתרים2; 1989-תשמ"טה ,וחוק רשות העתיקות ,1978-התשל"ח

רשות הטבע והגנים  (3 ;ות שימור ברחבי הארץתוכנייך אותה ליזום הפועלת מתוקף צו שר הפנים שהסמ

מינהל ( 4 ;1998-התשנ"ח ,מתוקף חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה –

-תשכ"הה ,בנייהחוק התכנון וההתוספת הרביעית ללפי  – והרשויות המקומיות משרד הפניםב התכנון

1965.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .   UNESCOאתר האינטרנט של . המקור: 1999באוקטובר  6-שררה את האמנה בישראל אי 11
 .2014, מכון ירושלים לחקר ישראל, סוגיות במדיניות שימור בירושלים –ישן מול חדש בירושלים ישראל קמחי,  12

http://www.unesco.org/eri/la/conventions_by_country.asp?contr=IL&language=E&typeconv=1
http://www.jiis.org.il/.upload/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8%20%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
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 ברשות העתיקות  ימורמינהל הש .2.1

פועלת מתוקף חוק רשות העתיקות, ואחריות משרד התרבות והספורט ב היארשות העתיקות כאמור, 

נכס שנעשה בידי אדם  " מוגדרת עתיקה"חוק העתיקות ב 13.בארץ עתיקותהל בכל ענייני טפעליה ל לפיוש

אדם  ידי-על, או שנעשה תיקהעעליו כלספירה הכללית, בעל ערך היסטורי והשר הכריז  1700לפני שנת 

  14לספירה והשר הכריז עליו כעתיקה. 1700אחרי 

חשיפה וחפירה  ובכלל זה: ,אתרים כל פעולה הנחוצה למילוי תפקידיהבעתיקות ובלעשות  רשאיתהרשות 

שימור ושחזור ; ניהול, אחזקה והפעלה של אתרים; שימור, שחזור ופיתוח של אתריםשל אתרים; 

  15.ז, תיעוד ורישום מידע ארכיאולוגיוריכ; אולוגיותיל חפירות ארכפיקוח ע ;עתיקות

ביצוע במחקר וב ,עוסק בתכנוןש ,ימור מורשת התרבות בישראלשנהל לימ ברשות העתיקות פועל

למינהל  אין ברשות העתיקות, מינהל השימור ראש ,רענן כסליו דבריל .בנושא שימור עתיקות פרויקטים

של רשות העתיקות במסמך מדיניות , העם ז 2009.16נייר עקרונות משנת  רק אאל מחייבתמדיניות שימור 

מתן רישיונות חפירה נכתב: "המוסד שמטעמו מוגשת הבקשה והארכיאולוג בעל הרישיון יהיו שעניינו 

ככל  ולביצוע שימור בשטח הנחפרפי הכללים המדעיים המקובלים -אחראים לניהול החפירה ולפרסומה על

  17.י תחום שימור ברשות העתיקות"יד-שיידרש על

שתפקידה לפקח על המורשת התרבותית  ,מחלקה לפיקוח, מחקר ומדיניות שימור תפועל מינהל השימורב

 את המשלחות הארכיאולוגיות האקדמיות בחפירותומנחים המחלקה מלווים  עובדיהבנויה בישראל. 

בשיתוף פעולה עם גורמי השימור גם מערך הפיקוח פועל  .של שימור אתרים יםבהיבט ארכיאולוגיות

  18מירה על נכסי המורשת הבנויה.שבין הו יםאיזון בין הפיתוח הנדרש בערהלשמור על  כדיבערים, 

תקציב ייעודי אף לא הועמד לרשותה ו ,לעסוק בשימור מחויבתאינה  העתיקות לדברי רענן כסליו, רשות

 הייד-אלא באתר שהוכרז על ,לבצע שימורכלשהו  לחייב גורם סמכות רשותללדבריו, אין כמו כן,  .לכך

  19אתר עתיקות.

  מורשת בישראל אתריהמועצה לשימור  .2.2

הצבתם למען להמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל פועלת לשיקום מבנים ואתרים היסטוריים ו

איתור והצלת מבנים ואתרים : תפקידי המועצהישראל. -הדורות הבאים כאבני דרך להתיישבות בארץ

הקמת מדינת ישראל; שיקום ושימור הנכסים את תקופת היסטוריים המייצגים את ראשית ההתיישבות ו

ישראל והקניית ערכי -ת הבנויה של ארץורשההיסטוריים והעמדתם לטובת הציבור; חינוך לשימור המ

                                                 

  .1989-חוק רשות העתיקות, תשמ"טל)א( 5סעיף  13
 נהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, מתוקף יודה ושומרון אחראי קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה במעל העתיקות ביה   
 עסוק בעתיקות שביהודה ושומרון. נמסמך זה לא ב. 1986-(, תשמ"ו1166חוק העתיקות )יהודה ושומרון( )מס'  בדברצו    
 בין תלוש ובין מחובר,  ,"נכס"עתיקה":  , הוגדרה1976-תשל"ו ,הצעת חוק העתיקותב .1978-חוק העתיקות, תשל"חל 1סעיף  14
 "הגדרת עתיקה הורחבה לעומת  זו, דברי ההסבר להצעת חוקלפי  .לספירה הכללית..." 1800שנעשה בידי אדם לפני שנת     
 לספירה הכללית, ואילו בהגדרה  1700ריך בפקודה הקיימת הוא שנת ההגדרה שבפקודת העתיקות בפרטים אלה: התא    
 שהם אתרים חשובים מהתקופה  ,, וזאת כדי לכלול אתרים כמו חומות טבריה ועכו1800החדשה התאריך הקובע הוא שנת     
 .מאנית"'העות     

 .1989-רשות העתיקות, תשמ"טחוק ל)ב(  5סעיף  15
 . 2015באפריל  15העתיקות, פגישה, רשות רענן כסליו, ראש מינהל השימור ב 16
  .מדיניות רישיונות חפירה בישראלרשות העתיקות,  17
 . 2015באפריל  30העתיקות, מכתב,  רענן כסליו, מנהל מינהל השימור ברשות 18
  . 2015באפריל  15, פגישה, הנ"ל 19

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p186_012.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p186_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p186_012.htm
http://www.antiquities.org.il/about_heb.aspx?Modul_id=107
http://www.antiquities.org.il/about_heb.aspx?Modul_id=107
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הגנה על זהות והזדהות; ייזום תהליכי שימור במסגרת התכנון המוניציפלי; הנעת הליכי חקיקה לשיפור ה

  20מבנים ואתרים.

מעמד וביטוי  ללא"גוף ציבורי מקצועי : המעמדו 2008,21פועלת כעמותה עצמאית מינואר המועצה 

  : אלהההחוקים שני  ףות לשימור אתרים מתוקתוכניהיא רשאית ליזום עם זאת  22."בחוק

  לשמש גוף  אותהמסמיך ש, בנייההתכנון והתוספת הרביעית לחוק ב 3צו של שר הפנים מתוקף סעיף

"קווים מנחים לפעולות ובאמצעות חוזר מנכ"ל משרד הפנים:  23,מייעץ לרשויות התכנון והבנייה

 שימורבתחומי  ...התיישבות ואתרי מבנים לשימור המועצה"שלפיו השימור ברשויות המקומיות", 

, הארץ בכל תריםא לשימור ותתוכני ליזום הפנים שרידי -על שהוסמךמקצועי -ציבורי גוף אהי, אתרים

 24."השימור לנושאי הקשור עניין בכל בו להסתייע ניתן ואשר

 1998-"חתשנ ,הנצחה ואתרי לאומיים אתרים, טבע שמורות, הלאומיים הגנים לחוק 8' מס תיקון , 

"...רשאי השר לתת היתר לניהול אתר  25.לאומי אתר לניהול היתרלקבל  יכולשמעמד כגוף  הלנותן ה

 שהתאגד תאגיד הוא (1על הגופים המנויים באותו סעיף, שמתקיימים בו כל אלה:  לאומי לגוף נוסף

 לאומית יבותשח בעלי ואתרים מבנים שימור מטרותיו בין( 2; רווח למטרת שלא הפועל בישראל

 הורשעו לא התאגיד מנהל או בו המשרה נשוא ,התאגיד( 3; בארץ שוביהי בהתפתחות היסטורית

 ...."אישום כתב מהם מי נגד שהוג ולא, לאומי אתר לנהל ראוי התאגידאין  ...מהותה שמפאת בעבירה

ת מורשת תוכנימשרד התרבות והספורט ובמסגרת  של מקורות המימון של המועצה: תמיכה תקציבית

 דיי-לעאתרי מורשת המופעלים  עשרה; הכנסות מביקורים בט בהמשך(ורי)פ משרד ראש הממשלהב

בשנים  גיוס תרומות.ו ; דמי חבר במועצהתמארגנשהיא סיורים בים ודמי השתתפות בכנס ;המועצה

הוקדש לביצוע התקציב מ %65-ו ,בכל אחת מהשנים ש"חמיליון  83–03 היה תקציב המועצה 4201–0201

 26.יזשימור פי

 רשות הטבע והגנים  .2.3

ואתרי  27ייםחוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומפועלת מתוקף רשות הטבע והגנים כאמור, 

ל בשמורות ופיתפקידי הרשות הם טבאחריות המשרד להגנת הסביבה. יא הו 1998,28-הנצחה, תשנ"ח

והיא רשאית לעשות  29,חםופיוטעליהם  חוקיפ ,על ערכי הטבע והמורשת הגנהוהטבע והגנים הלאומיים 

                                                 

 . 2015באוגוסט  11, כניסה אחרונה: אתר האינטרנט של המועצה לשימור אתרי מורשת ישראל 20
 הגנת הטבע בהמלצת ועדת החינוך של הכנסת.  כמחלקה בחברה ל 1984שנת המועצה הוקמה ב 21
 .64, עמ' 2005דוח מבקר המדינה על הרשויות המקומיות לשנת  22
 .65, עמ' שם 23
 ,1965-, השתכ"הבנייהות לשימור אתרים לפי חוק התכנון והתוכני, אישור לעניין הצעת 3978ילקוט פרסומים מס'     
 .1992בפברואר  27    
בפברואר  12, קווים מנחים לפעולות השימור של ועדות השימור ברשויות המקומיות, 95/1חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  24

 .1999באפריל  14, קווים מנחים לפעולות שימור ברשויות המקומיות, 4/99. חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 1995
     .1998-חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"חל)א( 41סעיף  25
 . 2015במאי  18 ומי נורבשטיין, סמנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת ישראל, מכתב,ח 26
 .1998-"חתשנ, הנצחה ואתרי לאומיים אתרים, טבע שמורות, לאומיים גנים חוקל 38-ו 1 סעיפיםפי -על 27
   שוב בארץ..." ששר  ימבנה או קבוצת מבנים... בעלי חשיבות לאומית היסטורית בהתפתחות הימוגדר "אתר לאומי     
     אתר לאומי.כי הוא והגנים הכריז  הפנים בהתייעצות עם מועצת רשות הטבע    
 .1998-חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח  28
 .6סעיף  ,שם 29
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יקום ערכי טבע, וש פעולות לשימור"ובתוך כך  ,בשטחים שבאחריותה כל פעולה הדרושה למילוי תפקידה

   30.וכן אתרים לאומיים" ,נוף ומורשת

מצאים בגנים לאומיים אתרי עתיקות הנ 9,000-מבצעת פעולות לשמירה, שימור ותחזוקה של כ הרשות

 ( אתרים ארכיאולוגיים מהתקופה הפרהיסטורית1נחלקים לשתי קבוצות: . אתרים אלו ובשמורות טבע

בעיקר אתרים מתקופת בהם עד ימינו ו 1700שת משנת ( אתרי מור2 ;הכללית לספירה 1700עד 

 הלרבות אל ,כי רשות העתיקות היא הגורם האחראי מבחינה חוקית לעתיקות בארץ נזכירההתיישבות. 

 בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. ש

בתחומי הגנים שכנסת -יוזמת שימור של בתיוהיא  ,פועלים ארבעה צוותי שימורהטבע והגנים ברשות 

ובשיתוף פעולה  של  הרשות במסגרת תקציבה הפנימי . פעולות השימור נעשותמיים ושמורות הטבעהלאו

אגף במשרד ראש הממשלה האמון על תוכנית משרד התיירות ו ,כמו רשות העתיקות ,םיעם גופים אחר

  31במשרד ראש הממשלה. "מורשת" מורשת 

  32מינהל התכנון

 1965,33-, תשכ"הבנייהההתוספת הרביעית לחוק התכנון ומתוקף  גם נדרשותפעולות השימור  ,כאמור

מנכ"ל חוזרי פי -עלו ,בנייההתכנון והימור אתרים במסגרת חוק שתוכניות לדבר ה הוראות בות בקבועש

ולשכות התכנון המחוזיות נהל התכנון ימנקבע כי  2015יולי מ תכנון והבנייההחוק בתיקון למשרד הפנים. 

  34ד האוצר.ממשרד הפנים למשריועברו 

ת לשימור תוכניקבלת על ועדה מקומית רשאית להחליט  ,התכנון והבנייה לחוק הרביעית פי התוספת-על

הם בעלי חשיבות היסטורית, לאומית,  או חלק מהם, שלדעת מוסד תכנון, בניין או קבוצת בניינים

 35,האסורים באתרהוראות בדבר השימושים המותרים ו ייכללות תוכני, באדריכלית או ארכיאולוגית

  36."ת מתאר מקומיתתוכנית לשימור כדינה של תוכנידינה של ה"ו

ת שימור היא החשש מתביעות תוכניבבואן לאשר  מתמודדות עמן הרשויות המקומיותשאחת הבעיות 

וכל הפחתה מזכויות  ,ת סטטוטוריתתוכניפי -פיצויים מבעל הנכס המיועד לשימור, שיש לו זכויות בנייה על

 – פי הספר "ישן מול חדש בירושלים-עלמחייבת תשלום פיצויים בגין הפחתה בזכויות הבנייה.  הבנייה

רשויות המקומיות המשאבים לא עומדים לרשות הרוב פי -לעסוגיות במדיניות שימור בירושלים", 

על המבנה המיועד  בנייהוהפשרה המושגת מאפשרת לבעלים לבנות תוספת  ,הנדרשים לפיצוי הבעלים

כי אתרים רבים בעלי חשיבות היסטורית וארכיטקטונית נופלים קורבן לחוסר בספר צוין עוד מור. לשי

   37יכולת של הרשות המקומית לגייס משאבים לשימור.ה

                                                 

 .(1)א()7סעיף  ,1998-חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח  30
 . 2015במאי  11זאב מרגלית, אחראי שימור ברשות הטבע והגנים הלאומיים, מכתב,  31
)תיקון  1965-, תשכ"ההצעת חוק התכנון והבנייהעברו ממשרד הפנים למשרד האוצר. מינהל התכנון והלשכות המחוזיות הו 32

 . 2015ביולי  20-אה ראשונה בבקרי תקבלהה, 2015ביולי  20(, 104מס' 
   .והוראת שעה( 103)תיקון  1965-תשכ"ה ,חוק התכנון והבנייה  33
 . 2015ביולי  20-בקריאה ראשונה ב תקבלהה, 2015ביולי  20(, 104)תיקון מס'  1965-תשכ"ה, הצעת חוק התכנון והבנייה 34
 .1965-, תשכ"הבנייהוהחוק התכנון לרביעית התוספת ל 6סעיף  35
 .)א(, שם2סעיף  36
 ,  2014, מכון ירושלים לחקר ישראל, בירושלים שימור במדיניות סוגיות - בירושלים חדש מול ישןישראל קמחי, עורך,  37
 .15-14עמ'     
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בחוזר . אתרים לשימור ועדהכל רשות מקומית תקים ש נקבע התכנון והבנייה לחוקהרביעית  בתוספת

נכתב כי נחים לפעולות של ועדות השימור ברשויות המקומיות מתן קווים משעניינו מנכ"ל משרד הפנים 

הוועדה  בראש 38דגשה במקור(.ה" )השחובה על הרשות לכונן"הוועדה לשימור אתרים נמנית על הוועדות 

 ,וחבריה יהיו שלושה חברי מועצת הרשות ,יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייהסגנו, או  ראש הרשות אויעמוד 

  מצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות.ה יועץנייני תכנון ובנייה ועובד הרשות הבקי בע

לשימור מבנים ה להסתייע במועצ אפשר שימורהינוי יועץ המצוי בנושא צורך מל ,מנכ"להחוזר  יפ-לע

יפגש בהתאם לצורך ולפחות אחת לשלושה ת לשימור אתרים הוועדה ,חוזרלפי ה 39ואתרי התיישבות.

  40חודשים.

  : אתרים לשימור וועדהתפקידי ה

 שהוקמו  רשימת אתריםה להכין יעלהוועדה  תוך שנתיים מהקמתב –רשימת אתרים לשימור  גיבוש

 41.זו בכל עת נות רשימהשל רשאיתהיא ו ,הנימוקים לכך בצירוף ,רומילש ראוייםו 1958–1700 בשנים

ם הבהאפשריים הגדרת השימושים בהוועדה ותאשר את האתרים לשימור, תקבע רשימה המתוך 

 .מבחינת פיתוח פיזי, כלכלי, מסחרי ותיירותי

 הוועדה  ,עם זאת .ומעקב אחריהם הרשימה באישור ובנייה לתכנון המקומית הוועדה דיוני ליווי

לאתרים שיש להן זיקה המקומית תתייעץ עם ועדת השימור לפני מתן אישורי בנייה לתוכניות 

  .ברשימהש

 אם נתבקשה  – לשימור אתריםכל הקשור בולוועדה המחוזית  המקומיתלמועצת הרשות  ייעוץ

   42.ייעץל

  43.אתרים שימורשל חשיבות גברת המודעות הציבורית להוהסברה 

 

שימור מבנים ואתרים, רק רשויות מעטות , בנושא 2005שנת למבקר המדינה לשלטון המקומי דוח לפי 

שהחוק אינו מרחיב משום ה, בין היתר תוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייהוראות שביישמו את ה

  44בהוראותיו בנושא השימור, ובשל היעדר כלים אפקטיביים להגנה על מבנים ואתרים הראויים לשימור.

אתרים קווים מנחים לשילוב דרישות בנושא שימור מינהל התכנון גיבש  המדינה האמור דוח מבקר לאור

, שנועד ללוות את נושא השימור ארצי שימור צוותהוקם  2006בינואר . ות מתאר מקומיותתוכניבמכרזים ל

   45במוסדות התכנון ולסייע בגיבוש מדיניות שימור ארצית וכלים למימושה.

                                                 

 בפברואר 12, קווים מנחים לפעולות השימור של ועדות השימור ברשויות המקומיות, 5/19חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  38
 . 1999באפריל  14, ם לפעולות שימור ברשויות המקומיותקווים מנחי, 4/99. חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 1995    
 בפברואר 12, קווים מנחים לפעולות השימור של ועדות השימור ברשויות המקומיות, 95/1חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  39
 .  1999באפריל  14, קווים מנחים לפעולות שימור ברשויות המקומיות, 4/99 . חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'1995   
 .שם 40
 .1965-, תשכ"הבנייהחוק התכנון והלרביעית התוספת ל 12סעיף  41
 .1965-, תשכ"הייהבנחוק התכנון והלרביעית הוספת הת 42
בפברואר  12, קווים מנחים לפעולות השימור של ועדות השימור ברשויות המקומיות ,95/1חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  43

 . 9991באפריל  14, קווים מנחים לפעולות שימור ברשויות המקומיות, 4/99. חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 1995
 .58, עמ' 2005דוח מבקר המדינה על הרשויות המקומיות לשנת משרד מבקר המדינה,  44
 מאתר האינטרנט של מינהל התכנון. 45
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לדברי דורון  46והחלטותיו אינן מחייבות. ,ינו גוף סטטוטורי בעל סמכויותא צוות השימור הארציעם זאת, 

 ,בהדרגה פחתהצורך בפעילות צוות השימור הארצי  לתכנון אסטרטגי במינהל התכנון, מנהל סגןדרוקמן, 

 בעיקרש, המחוזיות התכנון בלשכות השימור יועצי מערך של המקצועית התבססותהבשל  ,שבוטלעד 

 דעת חוות לגבש תפקידם ועיקר, באדריכלות הכשרה שימורה יועציל 47.השימור ותתוכני נדונות בהן

  .המקומיות התכנון לוועדות השימור תחוםב

 ולהתקבתשובות שהפי -עלפעילות יועצי השימור בלשכות התכנון המחוזיות,  לשלן סקירה תמציתית לה

שממנו לא  ,. ככלל, מן התשובות עולה כי בכל המחוזות )למעט מחוז הדרוםפנייתנו בנושא לעהלשכות מ

של  בהחלטות מקבלת עמדתושקל מ האם כי קשה לקבוע איזהתקבלה תשובה( אכן מכהן יועץ שימור, 

  התכנון המחוזיות. לשכות

הוועדה  ,ככלל ,מלשכת המחוז נמסר כי .שלושה יועצי שימור ניםמכה מחוז ירושליםבלשכת התכנון של 

המחוזית מקבלת ומאמצת את המלצות יועצות השימור, ובמקרים שאינם מובהקים הסוגיה מובאת 

  48וועדה.הכרעת הל

יועץ שימור ורכזת שימור בעלת תעודת התמחות  2006 שנת אזכהנים ממ מרכזהמחוז בלשכת התכנון של 

חוזית את עמדותיו של יועץ השימור הוועדה המקיבלה  2015וני לי 2014בנושא שימור. בתקופה שבין יוני 

 49בהם היה שותף לדיון.שבכל המקרים 

מכהנת יועצת שימור מחוזית שהיא אדריכלית בהכשרתה, ובכל וועדה  אביב-מחוז תלבלשכת התכנון של 

"מכיוון שיועץ השימור הוא למעשה יועץ מקצועי,  ,לדברי רכזת השימור המחוזית .יועץ שימור ישמקומית 

ב מקבלת את חוות דעתו, אך זה לא סיסטמטי וקבוע. לא תמיד דעתו מתקבלת על פני כל חברי הוועדה לרו

ת תוכנידעתו כלל לא מתקבלת או מתקבלת בחלקה. הכול תלוי בהיבטים הכוללים של  עתיםהוועדה, ול

 50.כזו או אחרת וביכולת של השימור להיטמע בה בצורה מיטבית"

ת יועצת שימור שהיא אדריכלית בהכשרתה, ובין יתר תפקידיה מועסק צפוןהמחוז בלשכת התכנון של 

נציגת לשכת התכנון בוועדות ויו"ר הוועדה הארכיטקטונית לעיר העתיקה צפת, שמשת מהיא 

בהם לא התקבלה חוות שהמקרים פירוט פינה. -הארכיטקטוניות של עכו העתיקה, עכו המנדטורית וראש

התנגדות  – מגידו והנימוקים לכך: תל 2015יוני ל 2014ין יוני דעתה של יועצת השימור במחוז בתקופה שב

-יועצת השימור מגזימה"; כפר" –המעלה -התנגדות ראש המועצה; יסוד –כמא -רשות הטבע והגנים; כפר

   51ת.תוכניהתנגדות הקיבוץ לשינויים ב – המפרץ-ת; עיןתוכניהתנגדות הקיבוץ לשינויים ב –רופין 

יועצת של  מעסיקה יועצת שימור חיצונית שנבחרה במכרז. חוות דעתה יפהמחוז ח של לשכת התכנון

וועדה המחוזית אם לאמץ או לדחות את לוהם ממליצים  ,מתכננת המחוז וצוותה דיי-להשימור נבחנת ע

 52נדחית. היא עתיםול ,בחלקה עתיםחוות הדעת מתקבלת במלואה, ל עתיםל .חוות הדעת

                                                 

 . 2015במאי  18אדר' דורון דרוקמן, סגן לתכנון אסטרטגי במינהל התכנון, משרד הפנים, מכתב,  46
 שם.   47
 .2015ביולי  6שירה תלמי, מתכננת מחוז ירושלים, מכתב,  48
 .2015באוגוסט  11אפרת לוי, מתכננת ורכזת שימור בלשכת התכנון במחוז המרכז, מכתב,  49
 . 2015באוגוסט  13אביב, מכתב, -אדר' אורלי כהן, יועצת שימור מחוזי, לשכת התכנון של מחוז תל 50
 .2015ביולי  7אור, יועצת השימור בלשכת התכנון של מחוז הצפון, מכתב,  אדר' ברכה 51
 .2015ביולי  5ליאת פלד, מתכננת בלשכת התכנון של מחוז חיפה, מכתב,  52
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 , ובמענה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת האמור, מדינהאחר פרסום דוח מבקר הלעשר שנים 

מינהל התכנון מידע באילו ל איןהשיב אדר' דורון דרוקמן, סגן לתכנון אסטרטגי במינהל התכנון, כי 

 53.פועלות ועדות כאלה רשויות פועלות ועדות שימור ובאילו לא

 השימור לתחוםגורם מתכלל  היעדר .3

קים מנגנון לה החתומה עליה כל מדינההמחייבת  ,האמנה למורשת עולמיתחתמה ישראל על  1999שנת ב

 – הקימה הוועדה הישראלית למורשת עולמית 2004בשנת  54.ם פעולות השימור בהוז וליישוכימרכזי לר

בדוח המליץ להקים גוף ממלכתי שירכז את הטיפול בשימור בארץ. לנושא, וזה  צוות חשיבה – אונסקו

ביצוע  אתגורם מתכלל מקשים  היעדרכי ריבוי הגופים והעיר המבקר , 2005שנת ל ,האמור מבקר המדינה

ריבוי החוקים  .."לכל מי שעוסק בשימור מטרות משלו, ואין מדיניות מרכזית בתחום. :עבודת השימור

והגופים העוסקים בשימור מבנים ואתרים מקשה על הגורמים השונים את התיאום בעניין ואת ביצוע 

 55."...השימור

להגדיר מי מופקד על הטיפול באתרים שהוקמו עוסקים בשימור כי על הגופים הגם מבקר המדינה העיר 

והמועצה  1700, שהרי רשות העתיקות מטפלת בעתיקות שנעשו עד שנת לספירה 1888–1700 שניםב

משרד  השיב . במענה למבקר המדינהלספירה 1888שנת ממקורם אתרים שמטפלת בלשימור אתרים 

. רשות העתיקות השיבה המקומיות הרשויותבסמכות  הוא ואילך 1700 תפנים כי שימור האתרים משנה

. 1840 שנת עד שמקורןכי בדעתה לפעול לשינוי החקיקה כך שהוראות החוק יחולו על עתיקות למבקר 

 ,הדבר יפגע בכושר תפקודה בתחום השימורשהמועצה לשימור אתרים התנגדה לשינוי החוק בטענה 

  57.יש להקים "רשות מורשת ישראל"היא שמשרד החינוך עמדת נציין כי  56.ויש לה בכורה בלטענתה ש

 יםאת האפשרות להקשבמשרד החינוך  – אונסקו – מורשת עולמיתהוועד הישראלי לבחן  2009בשנת 

נון "מנג ,בני פירסט ר"דבנושא זה ן לוועד יבמסמך שהכ .מנגנון מרכזי לשימור אתרי המורשת בישראל

( 2השארת המצב הקיים; ( 1: אלהההחלופות   גוהוצ ,"מרכזי למורשת ישראל: ניתוח ובחינת חלופות

 )  4משרדית; -יןב( הקמת ועדה 3נהל למורשת תרבותית בתוך גוף ציבורי או ממלכתי קיים; יהקמת מ

מת ועדה   ( הק7( הקמת רשות ממלכתית; 6  ( הקמת מועצה לאומית; 5 ;הקמת מועצה ציבורית מייעצת

 ר"ד 58.אמוריםמהמודלים ה המכ( מודל משולב של 9( הקמת גוף עצמאי; 8למורשת התרבותית בכנסת; 

נהל או רשות עצמאית סטטוטורית ימו מלשימור אתרי מורשת, כ להקים גוף ממלכתיהמליץ פירסט 

ולא  שא זהשינוי בנוכל לא נעשה  ,כשמונה שנים לאחר פרסום הדוח ,מאז .במסגרת משרד ממשלתי קיים

ת תשתית למורשת תוכניהושקה במשרד ראש הממשלה  2010בשנת דוח. בתוך כך, שבמלצות היושמו ה

 (."מורשת"ת תוכנילאומית )שימור אתרי המורשת ללאומית 

  

                                                 

 . 2015במאי  18אדר' דורון דרוקמן, סגן לתכנון אסטרטגי, מינהל התכנון במשרד הפנים, מכתב,  53
 האמנה למורשת עולמית. 54
 . 58עמ'  ,2005דוח מבקר המדינה על הרשויות המקומיות לשנת המדינה, משרד מבקר  55
 .79, עמ' שם 56
 . שם 57
 .2011, מרס חלופות ובחינת ניתוח: ישראל למורשת מרכזי מנגנוןר בני פירסט, האוניברסיטה העברית, "ד 58
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  ("מורשת"ת תוכנית תשתית מורשת לאומית )תוכני .3.1

שת הלאומית ורמשימור הל ,ת להעצמת המורשת הלאומיתתוכני ממשלהההשיקה  2010בפברואר 

אגף מורשת במשרד ראש באחריות  59,, שיקום נכסיה העצמתה והנחלת ערכיהישראל-ארץוהציונית ב

  60לסמכות משרד ירושלים ומורשת. זו תוכנית הועברה 2015במאי  .שכפוף למזכיר הממשלה ,הממשלה

עול להעצמתם, מרם ולפשל" ,ואתרי מורשתם מבנים, אתרים וקישהביא ללנועדה ש "מורשת", תתוכניב

( 1: משתי קבוצות ,מיזמים 300-כנכללים  61,"ולהציגם כעדות מוחשית לתרבות של העם היהודי בארצו

אתרי ארכיאולוגיה, אתרים ומבנים לשימור, מוזיאונים, ארכיונים  – תשתיות מורשת מוחשית שימור

ר השפה העברית, זמר טציה של ארכיונים, שימוידיג – מוחשיות-תשתיות בלתי שימור( 2 ;ואנדרטאות

  .מחול עממיו יקה מסורתית, סרטיםזעברי מו

  62:"מורשת"יכללו בתוכנית שינכסים ה תעיקריטריונים לקבה

 הערך ברמה ההיסטורית והלאומית; עוצמת הסיפור והמחשתו; נדירות הנכס –( 25%ערכיות )( 1

 אותנטיות של הנכס;ה; וייצוגיות שלהו

 הצלת נכסים;לימור ושלולות פעהדחיפות  –( 10%הצלה )( 2 

 ירושלים; לניקוד לפריפריה ו – (5%) מדיניות( 3 

אתר בעל השפעה ואטרקטיביות מיוחדת; הנוכחות והאיכות של האתר; כושר  –( 35%אפקטיביות )( 4

המתחבר למקבץ או מסלול במקבץ של אתרי ביקור או במסלול תיור קיים שאתר משיכה יוצא דופן; 

הערכת תרומת האתר להגברת המודעות בשכנות לקהילה או יישוב או קשור לקהילה;  נכס הנמצא ל;טיו

  בקהל היעד;

רמת התכנון, הביצוע והמימון באתר; ההשקעה הנדרשת למימוש  –( 25%ישימות ויעילות כלכלית )( 5

  .לחשיפה הצפויהיחסית הפוטנציאל של האתר 

משרדי הממשלה מתקציבי  ש"חמיליון  400-ם כהמ ,מיליון ש"ח 600-ל כששנתי -תקציב ששלתוכנית 

 התוכנית למשרד ירושלים ומורשת. הועברה  2015במאי כאמור,  63בהחלטת הממשלה. כמפורט

 של אתרים לשימור )אינוונטר( רשימת מצאי היעדר .4

המיועדים אתרים של  )אינוונטר( רשימת מצאיגיבוש לפני הכול  תותרים ומבנים מחייבשימור אל פעולות

אינוונטר השימור נועד לזהות את לפי מסמך זה,  64מור מאושרת ומעוגנת בתוכניות הסטטוטוריות.שיל

 יפ-ללסווגם עכן , ופתחםלשמרם ולהגן עליהם, לכלל אתרי העתיקות, ולאפשר באתרי המורשת 

                                                 

. מתוך חוברת מתווה 2010בפברואר  21", מורשת"ת תוכני –מית העצמת תשתיות מורשת לאו, 1412החלטת הממשלה מס'  59
 פעולה לשיקום והעצמת תשתיות המורשת הלאומית. 

 .2015אי במ 31, הקמת משרד ירושלים ומורשת והעברת שטחי פעולה, 46החלטת הממשלה מס'  60
מערך ארגוני לשימור  – 6.2, פרק אסטרטגית לשיקום, שימור והעצמת המורשת הלאומית תוכניתראש הממשלה,  משרד 61

 .56המורשת הלאומית, עמ' 
 .77-78שם, עמ'  62
 2010בפברואר  21", מורשת"ת תוכני – העצמת תשתיות מורשת לאומית, 1412החלטת הממשלה מס'  63
מערך ארגוני לשימור  – 6.2, תוכנית אסטרטגית לשיקום, שימור והעצמת המורשת הלאומית, פרק הממשלה ראש משרד 64

 .57המורשת הלאומית, עמ' 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des1412.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec46.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec46.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des1412.aspx
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ן; ( מידע לצורכי תכנו1: כלולש לאינוונטר יברגישות לאיומים. ו נדירות, מצב השתמרות שלקריטריונים 

 ( שיתוף מידע ברשת.  3( הערכת סיכונים; 2

של כלל רשימת מצאי )אינוונטר( מרכזית אין משיחות עם גורמים העוסקים בשימור בארץ עולה כי 

רשימת מצאי אמורה לשמש כלי . כנסת-ם בתיהוב ,שעברו שימור ואהאתרים בארץ הראויים לשימור 

קושי  היעדר רשימה כזאת יוצרשה לכלל הציבור. ולהיות נגי ,עבודה לכל הגורמים העוסקים בשימור

  65להעריך את היקף האתרים המיועדים לשימור, מצבם הפיזי וערכם התרבותי.

 להבחיןש י העתיקות יש רשימת מצאי של אתרי עתיקות, אך אין רשימת מצאי של אתרים לשימור.רשות ל

 ,מבוססת על גיל הנכס בלבד תיקותעהכרזה על אתר  ;מורשת ארכיאולוגיתאתר ובין בין אתר עתיקות 

 לכןלו חשיבות ומיוחסת שאתר מורשת הוא מקום  לעומת זהו ,ואינה מקנה לו מעמד של אתר לשימור

 מעמד של אתר מורשת.  כיום ים אינם מקבליםיהוחלט לשמרו. רוב האתרים הארכיאולוג

 66.אך היא אינה מלאה ,באתר האינטרנט של המועצה לשימור אתרים יש רשימת אתרים שעברו שימור

מועצה רשימת להמועצה כי יש השיבה סמנכ"לית  מרכז המחקר והמידע של הכנסתפניית  לעבמענה 

 67.לא הועברה לידינורשימה האך , אתרים

 ,1995משנת חוזר מנכ"ל משרד הפנים לפי שימור, ושעניינה  ,הרביעית לחוק התכנון והבנייהתוספת לפי ה

עם ראויים לשימור שאתרים בתחומה  תתכין רשימ ,קם בכל רשות מקומיתשתו ,הוועדה לשימור אתרים

כעשור לאחר  68.(4.1.1)הקריטריונים המומלצים לגיבוש רשימות אלו יפורטו להלן בסעיף  הנימוקים לכך

. פוגע בעבודות השימור ת מצאי מקיפהרשימ היעדרכי , 2005שנת לבדוח  ,מבקר המדינההעיר מכן 

והעובדה שטרם נקבע אינדקס  ,כויות בעניין זה וריבוי הגופים העסוקים בשימור"ביזור הסמ לדבריו,

  69."נקיטת פעולות שימור בישראל ...מקשים ממלכתי לאתרים...

                   שנים ב ,2009משנת  רד הפניםשל מש מינהל התכנוןבארצי השימור הצוות  של פעילותהדוח לפי 

לדברי אדר' דורון עם זה,  70.אתרים לשימורהרשימת גיבוש  לש הסתיים השלב הראשון 2008-2009

לרשימות ש משום, בין היתר הגובשלא  זורשימת  ,מינהל התכנוןלתכנון אסטרטגי ב מנהל דרוקמן, סגן

ה מבנה לשימור נכללת ב גדרושה ת מאושרתתוכנישכל משום מקומיות אין מעמד סטטוטורי וההשימור 

התכנון לשכות מות של וזי המכמיטב ידיעתו היו דברי אדר' דרוקמן, לל. לממילא במאגר התוכניות הכול

 71ורשימות השימור. מורישועדות ה עלמידע  בבקשתהמחוזיות לפנות לוועדות המקומיות 

 שהתקבלו תשובותה פי-על, המחוזיות התכנון בלשכותרשימות מצאי  ניהולעל סקירה תמציתית  להלן

  :בנושא פנייתנועל  לשכותמה

                                                 

 .2014ספטמבר  ,, כתבה יעל אלףרשות העתיקות, הסקר הארכיאולוגי לאינוונטר השימור 65
 .2015בספטמבר  4אתר האינטרנט של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, כניסה אחרונה:  66
 .2015מבר בספט 3חומי נובנשטרן, סמנכ"לית המועצה לשימור אתרי מורשת ישראל, מכתב,  67
 .1965-, תשכ"הבנייהחוק התכנון וה)ב( ל12)א( וסעיף 12סעיף  68
בפברואר  12, ור של ועדות השימור ברשויות המקומיותקווים מנחים לפעולות השימ ,95/1חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'     

1995 . 
 .1999באפריל  14, קווים מנחים לפעולות שימור ברשויות המקומיות, 4/99חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'     
 . 58עמ'  ,2005דוח מבקר המדינה על הרשויות המקומיות לשנת משרד מבקר המדינה,  69
הפעילות במחוזות במחצית הראשונה של שנת  – 7לות מס' דוח פעיצוות השימור הארצי,  –מינהל התכנון, משרד הפנים  70

 .2009באוגוסט  10, 2009
 .2015במאי  18תכנון אסטרטגי, מינהל התכנון, משרד הפנים, מכתב, למנהל אדר' דורון דרוקמן, סגן  71

http://www.iaa-conservation.org.il/article_Item_heb.asp?subject_id=44&id=221
http://www.iaa-conservation.org.il/article_Item_heb.asp?subject_id=44&id=221
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/044_001.htm
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/199501.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/199501.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/199904.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/199904.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/5090%20(1).pdf
http://www.moin.gov.il/Subjects/BuldingsAndSitesPreserving/Pages/peilutshimur.aspx
http://www.moin.gov.il/Subjects/BuldingsAndSitesPreserving/Pages/peilutshimur.aspx
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חלקם מסמכים  ,אתרים המיועדים לשימוררשומים בהם שמסמכים  המכיש  ירושליםלשכת מחוז ב

של האינטרנט של לשכת התכנון,  יפרסמים באתרת. מסמכים אלו מסטטוטוריים וחלקם מסמכים מנחים

    72:, כמפורט להלןעיריית ירושלים ושל רשות מקרקעי ישראל

  כרטסת אינה מסמך ה – תרים לשימור בירושליםמבנים וא 4,000 שרשומים בהכרטסת שימור

  ;פרסמת באתר העירייהתאך היא מקודמת לאישור בוועדה המקומית ומ ,ריוסטטוט

 בניינים, אתרים ומבנים ייחודיים  110-מגדירה כה תתוכני –קביעת אתרים לשימור  ,3423ת תוכני

ת זו תוכנית. ות השימור הנדרשעבודו בה תורגומדשלשימור הראויים בעלי ערך אדריכלי או היסטורי 

  ;תוקף סטטוטוריויש לה  1990אושרה בשנת 

 מבנים ואתרים  ים בהןגדרות לקביעת אתרים לשימור שמותוכני –/א' 2097ת תוכניו 2097ת תוכני

  ;תוקף סטטוטוריויש להן  1990שנת ב ואושר ,מחוזבימור בירושלים ושהמיועדים ל

 9988ת תוכנילשכונת בקעה;  3770ת תוכניונת טלביה והמושבות; לשכ 2878ת תוכני –ות נוספות תוכני 

 ;ישראל-לשכונת בית 2343ת תוכנילשכונת רחביה; 

 נחשבות שרו בוועדה המקומית והמחוזית וואשתוקף סטטוטורי  ללא ותתוכני –אב לשכונות -ותתוכני

למושבות  ,ת תלפיותאב לשכונת בקעה, לשכונ-תתוכנימסמכי מדיניות בין היתר בהיבטים של שימור: 

  .ועוד

והוראות  73מחוזה ישובייבלשימור אתרים ת רשימת וכללנ מחוז חיפהת המתאר המחוזית של תוכניב

באתר פרסמים תשמת המתאר תוכנינגישה לציבור במסמכי לדברי מתכננת המחוז, הרשימה . לשימור

 . האינטרנט

ועדות התכנון  שמונהובכל אחת מ ,ררשימת שימו שלכל רשות מקומית י ,מחוז חיפהלדברי מתכננת 

  74הפועלות במחוז פועלת ועדת שימור המחזיקה ברשימת האתרים המיועדים לשימור.

מיועדים לשימור, ולא שאין רשימה מחוזית של אתרים שעברו שימור או  מחוז הצפוןבלשכת התכנון של 

 75לאתר האינטרנט. בתחום זה הועלה מידע כלשהו

דברי לו ,ימור או שעברו שימורשאין רשימה של האתרים המיועדים ל המרכז וזמחבלשכת התכנון של 

בשל מורכבותו  ,"הנושא עולה לדיון מפעם לפעם במסגרת צוות השימור הארצי ,רכזת השימור במחוז

 ,שאלון בנושא שימור לכל הרשויות במחוזהעבירה לשכת התכנון  2013-ו 2006שנים הטכנית והמשפטית. ב

 לעהשיבו  13 רשויות 54-עדכני. מ נתונים רת מסדירה על פעילות ועדות השימור ויצקבמעקב ו לצורך

 76שאלון.ה

                                                 

 .2015ביולי  6שירה תלמי, מתכננת מחוז ירושלים, מכתב,  72
ם; ואדי ניסנאס; טיילת פנורמה; תל שקמונה ואזור מערות הקבורה; מערת המושבה הגרמנית; מתחמי הבהאי – חיפה 73

דור. -אליהו; מנזר הכרמליתים; סטלה מאריס; חורשת הארבעים; מחשוף הטון הוולקני בין הטכניון לאוניברסיטה; נחל בן
ת הצפוניות ונמל חוות אהרונסון; שדרת הדקלים; שטח הקינון בבריכו – עתליתמרכז היישוב הוותיק.  – אלפחם-אום

המושבה ההיסטורית ומבנים ברחובות הסמוכים; היקב; גן רוטשילד; בית לנגה;  – זיכרון יעקבעתלית והמבצר הצלבני. 
המושבה ההיסטורית;  – בנימינהמרכז היישוב הוותיק;  – אלכרמל-ליתאמרכז היישוב הוותיק; ד – אספיועגבעת זמרין. 

-גבעתהמושבה ההיסטורית ושדרת הגרווילאות;  – חנה-פרדסציבה וסביבתה; מרכז המושבה ההיסטורית, חפ – חדרה
שחזור  – שמר-עין ;היישוב ההיסטורי – הוד-עיןהמושבה ההיסטורית;  – גרעין המושבה ההיסטורית; מאיר שפיה – עדה

 היישוב הישן. 
 . 2015ביולי  5ליאת פלד, מתכננת מחוז חיפה, מכתב,  74
 . 2015ביולי  7שימור מחוז הצפון, מכתב, אדר' ברכה אור, יועצת  75
 .2013מרכז, השאלון השימור של לשכת התכנון של מחוז  76

https://docs.google.com/forms/d/1kC90YxTUDmHiVwuAlKfaSeSlRTW7Y4UXYX87V2pIo4Y/formResponse
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ר המחוזית רשימת ואין רשימת שימור מחוזית. לדברי יועצת השימ אביב-מחוז תלבלשכת התכנון של 

  77נהל ההנדסה של כל רשות מקומית או עירייה.ימפורסמת במהמיועדים לשימור  םהאתרי

יוזמה ב והחלבמשרד ראש הממשלה  "מורשת"ת תוכניאנשי ברשות העתיקות ו ינהל השימורמנציין כי 

על מידע על צורכי השימור ו לרשויות איןכי התגלה  בתוך כךו ,אתרים הצלתמסד נתונים לפרויקט בניית ל

רשות ב מינהל השימורראש  ,רענן כסליולדברי  .גובשה טרםרשימה כזו  היוםעד פוטנציאל הפיתוח שלהם. 

 היעדרבשל  עד כה הדבר לא יצא לפועלאך  ,לגבש רשימת מצאי כבר שנים נהל מנסהיהמ העתיקות,

 78תקציבים.

  קריטריונים לגיבוש רשימת מצאי .4.1

מוצע לוועדות השימור המקומיות להיעזר ברשימת המצאי של אתרים  בנושא בחוזר מנכ"ל משרד הפנים

, לגיבוש הרשימה להלןהמפורטים  קריטריוניםהמוצעים היסטוריים של המועצה לשימור אתרים. בחוזר 

   79 אלא בגדר המלצה בלבד: אינם מחייביםאך הם 

עדות לאירוע היסטורי בעל משמעות למדינה או ליישוב; מבנה שהוא אתר  – אתר בעל חשיבות היסטורית

אנשים אשר  אישיות או קבוצת בו או פעלה בו גרהשמתחם המעידים על תקופת ההתיישבות; מבנה או 

מבנים המעידים על התפתחות  השפיעו על התגבשות מדיניות היישוב והמדינה, התרבות ואורח החיים;

מבנים,  –; תרבות חומרית מסגד וא, כנסיה כנסת-תיב –מבני דת התחבורה; מבני חינוך; מבני ממשל; 

      ;ני ביטחוןומב אתרי קרבות ,עיבוד חקלאיות כלים, מבני חקלאות, מבנים המייצגים שיטות

 לטכנולוגיית בנייהאו דוגמה אופיינית לסגנון בנייה מסוים  שהואמבנה  – אתר בעל חשיבות אדריכלית

 שהוא, מבנה או מכלול של מבנים המצטיינים ביופי, בציוריות או בנדירות ארכיטקטונית; מבנה ספציפית

נקודת  ואכמו גן היסטורי  ,ו הקרובהבסביבת תולבותשהיצירת אמנות; אתר המצטיין בייחודיות נופית ב

 תצפית.      

ומידת חשיבותם של  80קריטריונים מוסכמים, יפ-לתיבחן ע הלאהכללת אתר באחת מהקטגוריות ה

ידי -חשיבות האירוע, התופעה, האישיות שהאתר קשור אליו, שתיקבע על 81:י אלהפ-להאתרים תיקבע ע

פי דעת מומחה(; תוכן -וסוגו )עלהאתר האתר; מאפייני פי הערכת מומחה; נדירות -מקורות כתובים ועל

 האתר; מקומו הפיזי של האתר ביישוב ואיכותו הפיזית )תקין, רעוע(. 

עשה הבחנה בין אתרים בעלי חשיבות לאומית לאתרים בעלי חשיבות יבמדרג החשיבות של האתרים ת

 : כלהלן בותהאתרים לשלוש דרגות של חשייסווגו בכל אחת מהקטגוריות ומקומית, 

  'כולל חלקים פנימיים בעלי ערך ארכיטקטוני;  ,תוספותלהריסה ולאסור  –בניין לשימור א 

  'אסורה הריסה, מותרת תוספת חלקית;  –בניין לשימור ב 

                                                 

 .2015באוגוסט  13אביב, מכתב, -אדר' אורלי כהן, יועצת שימור מחוזית, לשכת התכנון של מחוז תל 77
 . 2015באפריל  15רענן כסליו, מנהל מינהל השימור ברשות העתיקות, פגישה,  78
בפברואר  12, תקווים מנחים לפעולות השימור של ועדות השימור ברשויות המקומיו ,95/1חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  79

 . 1999באפריל  14, קווים מנחים לפעולות שימור ברשויות המקומיות, 4/99. חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 1995
רי ההיסטוריה כבעלי ערך היסטורי "המבחן לקריטריון ההיסטורי הוא בהיות האירוע, התופעה, האישיות וכו' מוזכרים בספ 80

או לפחות עדות של אדם בעל סמכות בתחום הנדון על הערך ההיסטורי של האירוע, והמבחן לקריטריון האדריכלי יהיה 
, קווים מנחים לפעולות שימור ברשויות המקומיות, 4/99חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' תוך מאסמכתה מקצועית ואמינה". 

 . 1999באפריל  14
 שם. 81

http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/199501.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/199501.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/199904.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/199904.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/199904.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/199904.pdf
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  'אלמנטים מתוכו.  תשמירבהריסה מותרת במקרים מיוחדים  –בניין לשימור ג 

 כנסת-בתישימור ושיקום  .5

 רקע  .5.1

כמקום  כנסת-בתיהשימוש במוסד מרכזי בחיי הפרט והקהילה היהודיים.  ושימשנסת כ-יבת ,כל הדורותב

שתי  היהודית. למרכז חיי הקהילה הכנסת-הפך בית הזמןבמשך ו ,המקדש-לאחר חורבן ביתתפילה החל 

השנייה,  .כיוון מזרחבצריך להיות הכנסת -פתח בית האחת, :הכנסת-בתי מבנהבהלכות מרכזיות נוגעות 

בקהילות לא הקפידו על קיום הלכות אלו,  .ביישוב מבניםגבוה משאר הצריך להיות  הכנסת-תמבנה בי

הרוב המכריע  ,עם זאת .נהגת הקהילהמקומי ושיקולי ההטעם ה יפ-לנקבעו ע םהכנסת וצורת-יומבנה בת

   82כיוון ירושלים.בנבנו  הכנסת-בתישל 

ברחבי הארץ המוזכרים בהקשר אתרי עתיקות  200-מסר לנו כי יש כנברשות העתיקות  מינהל השימורמ

: שרידי להאפשר לסווגם באחת מהקטגוריות האשאתרים מדובר ב , רובם בגליל ובגולן.כנסת-בתישל 

כנסת; פריטים אדריכליים שהשתייכו למבנה של קהילה יהודית; -כנסת; שרידי מבנה שמוערך כבית-בתי

   83של קהילה יהודית.פריטים אדריכליים בשימוש משני שהשתייכו למבנה 

"מפליא הדבר ואף משונה שאין  ,"ישראל-קדומים בארץ כנסת-בתי" לספרו במבואלדברי ד"ר צבי אילן 

כנסת, שידאג להבטחת שימורם, שמירתם, -שום מוסד שעניינו הבלעדי הוא מחקר בתי במדינת ישראל...

-בתייינו היחיד הוא במוזיאון שענם. אין מוזיאון מרכזי או אגף רציני יהאחזקתם והפצת המידע אודות

האתרים  ,רבים הועברו מהם כנסת-בתי, רצפות פסיפס שנתגלו או נחפרו בד"ר אילן לדברי קדומים". כנסת

 שנחפרו אינו טוב בדרך הכנסת-בתימצבם של ו במחסנים ואהממצאים מונחים במוזיאונים  ,לא פותחו

יעסוק הוא ו ,כנסת-בתי הוא להקים גוף שעניינו היחידחיוני לכן ו ,כלל. אתרים מוזנחים הולכים ונהרסים

  84.כנסת-בתילשמירה, לחיזוק ולשימור  פעולות ייזוםו בתחום, הוראהובחקר, תיעוד, לימוד 

 כנסת לשימור ברחבי הארץ -רשימת בתי .5.2

 ראוייםש מועמדים לשימור אוש ,עתיקים שעברו שימור כנסת-בתי יש קושי בהצגת רשימה מלאה של

 הסיבות לכך הן ריבוישייתכן . העוסקים בכךאין מתאם בין רשימות הגופים  עתיםל, ובארץ לשימור

לעיל כפי שצוין )של אתרים לשימור בישראל מרכזית הגופים העוסקים בשימור והיעדר רשימת מצאי 

 (. 3 בפרק

 כנסת-בתיקיומן של רשימות מצאי של דבר התשובות שקיבלנו מלשכות התכנון המחוזיות ב סיכוםלהלן 

 המיועדים לשימור או שעברו שימור בתחומיהן:

המיועדים לשימור או שעברו שימור.  כנסת-בתירשימה ייחודית של  אין מחוז ירושליםבלשכת התכנון של 

 שונותהמסומנים בכרטסת השימור העירונית ובתוכניות  נסתכ-יתב 100-לדברי מתכננת המחוז מדובר בכ

  85(.7ם ראו בפרק )הרחבה בנושא שימור בירושלי

                                                 

 , מבוא.1991הוצאת משרד הביטחון, , ישראל-כנסת קדומים בארץ-בתיצבי אילן,  82
 רענן כסליו, מנהל מינהל השימור ברשות העתיקות. 83
 וא., מב1991הוצאת משרד הביטחון,  ,ישראל-כנסת קדומים בארץ-בתיצבי אילן,  84
 .2015ביולי  6שירה תלמי, מתכננת מחוז ירושלים, מכתב,  85
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-בתיאין נתונים מדויקים על מספר ולפיכך גם אין רשימת שימור ארצית,  מחוז המרכזלשכת התכנון של ב

רשימה  עבירה לידנוההמחוזית מיועדים לשימור. עם זאת, רכזת השימור שבמחוז שעברו שימור או  הכנסת

  86במחוז שעברו שימור או מיועדים לשימור. כנסת-בתיחלקית של 

בהם אנו עוסקים. קשה שמבנים ומתחמים ספור -ןאינמסר כי "קיימים  ביבא-מחוז תלמלשכת התכנון של 

רחוק טיפלנו במתחם החסידות של הרב קוק -בעבר הלא ,תפילה. עם זאת-כנסת או בית-מאוד להפריד בית

 87.ות מורכבות אחרות המשלבות בתוכן מבני תפילה..."תוכניצדק, ויש לנו -בנווה

 נחלקים לשלוש קבוצות: הצפוןבמחוז  הכנסת-בתינמסר לנו כי  צפוןהמחוז התכנון של מלשכת 

 ואבערים היסטוריות  ,ים באתרים ארכיאולוגייםאמצנולספירה  1700שנבנו לפני  ,עתיקים כנסת-בתי 

או באזורי  88המשרד לשירותי דת כמקומות קדושים דיי-לישוב היסטוריים שהוכרזו עיגרעיני ב

 ;חוק העתיקות דיי-לגנים עעתיקות המו

 רוב בערים היסטוריות או בגרעיני פי -ל, עתקופה המודרניתב ,לספירה 1700שנבנו אחרי  כנסת-בתי

 כנסת-בתיהם נמצאים באתרי עתיקות מוכרזים. אם חוק העתיקות חל עליהם ו ,יישוב היסטוריים

 ;הגנה-בני מיועדים לשימור  אינם ושאינם באתרי עתיקות מוכרזים או שלא הוכרז

 חלקם ערכי שימור, הם בתחומי הרשויות וחוק העתיקות אינו חל לש ,מהתקופה המודרנית כנסת-בתי

 הגנה. -לא הוכרזו מיועדים לשימור הם אינם בני אם .עליהם

במחוז המיועדים לשימור או שעברו שימור. לדברי  כנסת-בתיאין מידע על  חיפהללשכת התכנון במחוז 

היא של הרשויות  בנייההאחריות לשימור מבנים ולמתן היתרי שבה לכך היא הסי ,מתכננת המחוז

  89המקומיות.

פי התשובות שקיבלנו -עלהמיועדים לשימור או שעברו שימור  הכנסת-בתימספר נתונים על להלן 

. למסמך זנספח יש ב דיווח עליו כל אחד מהגורמיםש הכנסת-בתי)פירוט שמות  שפנינו אליהםהגורמים מ

והם  ,המיועדים לשימור או שעברו שימור רביםנוספים עתיקים  כנסת-בתיברחבי הארץ יש שלציין חשוב 

  90.כלולים ברשימה זואינם 

 24 שישהמיועדים לשימור;  13: ת "מורשת" בשיתוף עם רשות העתיקותתוכניבטיפול  כנסת-בתי 

  .הסתיימו עבודות השימור – אחד; סטטוס עבודות השימור לא ידוע – ארבעהבביצוע; 

 שמונהת "מורשת" בשיתוף עם רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים: תוכניבטיפול  כנסת-בתי עשרה 

 .לא ידועסטטוס השימור  –אחדעבודות השימור הסתיימו;  –אחד  מיועדים לשימור;

 11 המועצה לשימור אתריםבטיפול  כנסת-בתי.  

 14 רשות הטבע והגניםבטיפול  כנסת-בתי.  

 48 ללא אך  פי תשובות לשכות התכנון המחוזיות,-על ,עברו שימורלשימור או מיועדים  תכנס-בתי

 .הגורם המבצעפירוט 

 45 בירושלים כנסת-בתי.  

                                                 

 .2015באוגוסט  11, אפרת לוי, רכזת השימור בלשכת התכנון של מחוז המרכז, מכתב 86
 . 2015באוגוסט  15אביב, מכתב, -אדר' אורלי כהן, יועצת שימור מחוזית למחוז תל 87
 .2015באוגוסט  11, כניסה אחרונה: רשימת המקומות הקדושים בצפוןהמשרד לשירותי דת,  88
 . 2015ביולי  5ליאת פלד, מתכננת מחוז חיפה, מכתב,  89
כנסת עתיקים רבים באזורים -, מפורטים בתי1987-, תשמ"זבגליל ובגולן כנסת-בתי – עת "אריאל"ה-כתבלדוגמה, בגיליון של  90

 אלה. 

http://dat.gov.il/About/Units/Pages/hollyplaces_North.aspx
http://dat.gov.il/About/Units/Pages/hollyplaces_North.aspx
http://www.kotar.co.il/kotarapp/index/Book.aspx?nBookID=99394851
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 טבריה בצפת ובבירושלים,  כנסת-בתיימור ש .6

 כנסת-בתיבחרנו להתמקד בפעילות לשימור  ,ביתר פירוט כנסת-בתי ם של מורלבחון את מצב שי כדי

  . ירושלים, צפת וטבריהכנסת עתיקים: -יחסית של בתי דולגבתחומן מספר  ערים שיששלוש ב

 ירושלים .6.1

בראשות מהנדס ש כפופה לאגף תכנון העיר ריית ירושליםיבע המחלקה לשימור מבנים ואתרים היסטוריים

דנה באתרים ו שבועייםל אחתמתכנסת באופן קבוע  ,שנה 12 כבר פועלת בעירייה ועדת שימורהעירייה. 

  91.ידי מחלקת השימור של העירייה-ועדים לשימור לאחר שנבחנו עלהמי

ערכי שמיוחסים להם כל האתרים כלשימור קריטריונים אותם פי -עלנבחנים  ,כנסת-ובהם בתי ,מבני דת

ות מתאר לשכונות תוכני המכריית ירושלים מקדמת יע לכך במקביל 92מורשת, היסטוריה ותרבות.

  93., ובמסגרת זו נבחנות סוגיות השימור בכל שכונהיצועבסיס לתכנון ולבכבירושלים, 

 התריעה המבקרת 94שעסק גם בנושא שימור אתרים היסטוריים, ,2014/2013 יםלשנבדוח מבקרת העירייה 

ובין , המקומיתליקויים בהתנהלות הוועדה  נמצאובבדיקת המבקרת  .על היעדר מדיניות שימור עירונית

הוועדה וכי  לא היו מנומקות את המלצת צוות השימור תרושסהמקומית החלטות הוועדה השאר נמצא כי 

  95.פניה חוות דעת של המחלקה לשימור ושל ועדת השימורלהמקומית דנה בתוכניות לשימור בלי שהונחה 

מדיניות שימור, של מהנדס העירייה כי החלה עבודה לגיבוש נוהל חדש טען  האמור תבמענה לדוח המבקר

המבקרת המליצה  2014.96 שנת עקרונות מדיניות השימור היא סוף לש הבוש הטיוטתאריך היעד לגיו

והמידע של הכנסת  רשאלת מרכז המחק לע 97תאריך יעד לאישור מסמך המדיניות.כ 2015את שנת לקבוע 

בימים אלה )מאי כי ה הממונה על מחלקת השימור בעירייה ת ירושלים מדיניות שימור השיביאם יש לעירי

את האיזון הנכון בין הגדיר ל שנועד, פרסם מכרז לכתיבת מסמך מדיניות שימור לעיר ירושליםמת( 2015

במסגרתו ו, פיתוח והתחדשות עירוניתבין מגמות ובשכונות ההיסטוריות שמירת הערכים התרבותיים 

  98יר.עמבני הדת ב של שימורהייבחן גם נושא 

 ,בחוק נדרשרשימת אתרים לשימור כ ת ירושליםיילעיראין מצאה כי  העירייה תמבקרלפי הדוח האמור, 

ולא נקבע תאריך יעד  בתוכנית המתאר הסטטוטורית לשימור כזאתות פעולות לעיגון רשימה נעשלא 

 ,אתרים רבים המיועדים לשימור נותרו ללא הגנה סטטוטורית עקב זאת. לסיום סקר האתרים לשימור

במענה למרכז המחקר והמידע של הכנסת  99.ימורשעדים לין תעדוף תקציבי או תכנוני של הנכסים המיואו

נמצאת בעיצומו של פרויקט הכנת  "עיריית ירושלים כי ור בעירייהמהממונה על מחלקת השיהשיבה 

מהשכונות בירושלים, ועם השלמתה של העבודה ייסקרו  30-... כיום נסקרו מעל לרשימת שימור לירושלים

                                                 

 .2015במאי  28אדר' תמר קוך, ממונה על מחלקת השימור במחוז ירושלים, מכתב,  91
 שם. 92
 שם. 93
 . 243עמ'  שימור אתרים היסטוריים, -, מינהל תכנון ותשתיות2014/2013ה לשנת יריידוח מבקרת הע ,ירושלים עיריית 94
 . 2013הביקורת נעשתה במחצית השנייה של שנת    
 . 243, עמ' שם 95
 .    253שם, עמ'  96
 .   255עמ'  ,שם 97
 .2015במאי  28אדר' תמר קוך, ממונה על מחלקת השימור במחוז ירושלים, מכתב,  98
 עמ'  שימור אתרים היסטוריים, -, מינהל תכנון ותשתיות2014/2013דוח מבקרת העריה לשנת  ,ירושלים עיריית 99

https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Report/doch_2013-2014/Documents/215214122534.pdf
https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Report/doch_2013-2014/Documents/215214122534.pdf
https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Mevakert/Report/doch_2013-2014/Documents/215214122534.pdf
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דינמית ומתעדכנת  אהרשימה שנמצאת באתר האינטרנט העירוני הי"לדבריה,  .משכונות העיר" 50-מעל ל

  100."באופן שוטף

אתרים  5,400-כ ובה ,2009משנת עולה כי יש רשימת אתרים  של עיריית ירושליםאתר האינטרנט מבדיקת 

אגף התכנון ומחלקת אחדות נכתב כי זה שנים  102תחת הלשונית "רשימת השימור בהתהוות" 101לשימור.

 חשובהמ   ,המיועדים לשימורולגיבוש רשימת אתרים  ירייה פועלים למיפוי אתרי השימור בעירהשימור בע

אתרים  4,000-קרוב ל ים בהכללנבשלביה הסופיים ו היאהעבודה  ,לפי האתרסטטוטורית. ל והפיכתה

 .לשימוש הציבור 103העירוני GIS-שימור, המוטמעים בשכבת האתרים לשימור בלומבנים 

"רשימת השימור הראשונה של ירושלים  ,ריעשימור מבנים בשנושאו  ,"מול חדש בירושליםישן "ספר לפי ה

 1995-. הכרטסת עודכנה ב1965/6-האב לירושלים ב-תתוכניצוות  דיי-לונערכה ע 'כרטסת השימור'נקראה 

יא וה ,השימור אין כיום מעמד חוקי . לרשימת 2008-מחלקת השימור של העירייה ב דיי-לשוב ע הוהורחב

ת תוכנילא פורסמה ברבים כפי שהחוק מחייב. למרות זאת היא הקריטריון המקובל בעיר לעת הכנה של 

 104סטטוטורית כלשהי ולעת דיון בבקשות להיתרי בנייה".

 :ההאל הכנסת-בתי יםכללנ שעברו שיקום ושימוריר עב הכנסת-בתירשימת נמסר כי ב עיריית ירושליםמ

-הכנסת בהר-ברובע המוסלמי; בית "אוהל יצחק"בעיר העתיקה;  "זכאי-רבן יוחנן בן"ו "החורבה"

האשכנזי הכנסת -ביתהספרדי ו הכנסת-תיב ;כנסת קהילת יהודי איטליה ברחוב הלל-בית הצופים;

הכנסת -ביתנעשות עבודות שיפוץ באלו . בימים בשכונת נחלאות "עדס"הכנסת -ובית ,משה-בשכונת ימין

אשר  כנסת-בתי 20-מ יותרבהכנת רשימת השימור של העירייה נסקרו . שבעיר העתיקה "תפארת ישראל"

 105לשימור.ו יועד

 "מורשת"ת תוכני אמצעותבו ,ש"ח 300,000 ךעיריית ירושלים בס דיי-ל"עדס" מומן ע נסתהכ-תשימור בי

מיליון  10  – ידי משרד השיכון-על כלהלן: מומן "החורבה"הכנסת -בית ץשיפושל משרד ראש הממשלה. 

אין  2015שנת ב 106.ש"חמיליון  4 – משרד הפניםידי -עלו ,ש"חמיליון  10 – משרד התיירותידי -על ;ש"ח

  107.למחלקת השימור תקציב לביצוע פעולות באתרי שימור בירושלים

 צפת  .6.2

 ותלינושא השימור בעיר מובאת בתחומה.  עתיקים כנסת-בתיריבוי בתייחדת העיר העתיקה בצפת מ

חוק תוספת הרביעית לועדת שימור כמתחייב ב לא פועלתבעיריית צפת עתיקות. מחלקת ההנדסה ורשות ה

שוועדה הסיבה לכך היא  ,ריית צפתיסמנכ"ל תכנון ואסטרטגיה בע ,עמית גרנק טענתל .תכנון והבנייה

  נציגי רשות העתיקותמהנדסת העיר,  הםזו חברי ועדה ונית מייעצת לעירייה בנושא השימור. ארכיטקט

                                                 

 .2015במאי  28אדר' תמר קוך, ממונה על מחלקת השימור במחוז ירושלים, מכתב,  100
  כרטסת ישנה-מבנים לשימוראתר האינטרנט של עיריית ירושלים,  101
 .2015במאי  10, כניסה אחרונה: רשימת השימור בהתהוותשם,  102
 העירוני GIS-שכבת האתרים לשימור ב שם, 103
      GIS- Geographical Information System מערכת זמינה לציבור באתר האינטרנט העירוני, שיש בה כל המידע התכנוני ,

 של העירייה וכן קישור לכרטסת השימור הממוחשבת, הכוללת תיקי תיעוד ומאגר צילומים עדכני והיסטורי. 
 .18, עמ' 2014, מכון ירושלים לחקר ישראל, סוגיות במדיניות שימור בירושלים -ישן מול חדש בירושלים ישראל קמחי,  104
 .2015במאי  28אדר' תמר קוך, ממונה על מחלקת השימור בעריית ירושלים, מכתב,  105
 .2015במאי  30, כניסה אחרונה: החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ 106
 . 2015במאי  28אדר' תמר קוך, ממונה על מחלקת השימור בעיריית ירושלים, מכתב,  107

https://www1.jerusalem.muni.il/jer_sys/spsite/container.asp?src=https://www1.jerusalem.muni.il/jer_sys/shimur/ShimurList.asp
https://www.jerusalem.muni.il/TargetAudience/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/conservation/conservationmainlist
https://www.jerusalem.muni.il/TargetAudience/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/conservation/conservationmainlist
http://gisviewer.jerusalem.muni.il/gisviewer/GISViewerAugParams.htm?SetLayers=80%2c81
http://www.jiis.org.il/.upload/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8%20%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
http://www.rova-yehudi.org.il/project1-1.asp
http://www.rova-yehudi.org.il/project1-1.asp
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עירייה רשימת מצאי )אינוונטר( מעודכנת של אתרים לאין  ,לדבריו, כמו כן 108שימור אתרים.המועצה לו

 109המיועדים לשימור.

. "האר"י הקדוש"הכנסת הספרדי -הוא בית השנים האחרונות 15-ב שעבר שימור בצפת היחידהכנסת -בית

ייצוב חזית המבנה ו כללנעבודות השימור ב. 2006ידי רשות העתיקות בשנת -עלנעשו עבודות השימור 

 ,הכנסת "אבוהב"-חזית בית שוחזרה כך לעש"ח. נוסף  240,000-כ הייתה ןעלותו ,שחזור מבואות הכניסהו

 ביוזמת קהילת המתפללים במקום ובלא ליווי מקצועי. הדבר נעשה אך 

ניכרים  לא הושקעו כספים 2014–2012בשנים  ,עמית גרנק, סמנכ"ל תכנון ואסטרטגיה בעיריית צפת לדברי

 .בודות שימורעלממן לעירייה משאבים כלכליים שכן אין כלל, שימור ב ואכנסת -שימור בתילבודות בע

מבנים  ורת לשימתוכני במשותף אגף מורשת במשרד ראש הממשלהוהעירייה גיבשו ים האחרונות נבש

לת לשימור ת כולתוכנילגיבוש מסגרת זו הוקמה ועדה ב כנסת.-בתי ובכללם של צפת, בעיר העתיקה

 נסתהכ-תבי ובהם אתרים בעיר העתיקה,  26המבנים בעיר העתיקה של צפת. הוועדה המליצה על שימור 

עלות ה למברג. נסתהכ-תביו יוסף קארו נסתהכ-תבי "הקדוש י"האר" הספרדיהכנסת -ובית האשכנזי

  110.סתהכנ-בתילשיקום ם המ ש"חמיליון  7.2-כ ש"ח,מיליון  61-כ היאת תוכנישל ה הכוללת

 בימים אלו רשות העתיקות עורכת ,סמיתיהואיל וצפת נמצאת ברמת סיכון גבוהה מבחינה סנציין עוד כי 

  111.בפני רעידות אדמה הסקר עמידות של מבנים עתיקים  ב

 טבריה  .6.3

בראש הוועדה עומד ראש העירייה  .מידת הצורךבמתכנסת הפועלת ועדה לשימור אתרים  טבריהת בעיריי

   112ציבור.הנציג המועצה לשימור אתרים ונציג  ,חברי מועצה שלושהדס העיר, ה מהנם בוחברי

פי סקר -עלשימור. ל הראויים מבנים 200-במסגרתו כואותרו סקר שימור עירוני בעיר לפני שנתיים נערך 

 אתרי דת 32ר עייש ב ,מבני דת ואתרי קודש בעלי חשיבות היסטורית המיועדים לשימור בטבריה

  113:, כמפורט להלןמורלשי המועמדים

 19 בית ,"סניור", ("אבולעפיה""עץ החיים" ) :לההא הכנסת-בתי, חמישה מהם יםיאתרים יהוד-

 ;"בויאן "בית אברהם ואוהל יעקבחסידות הכנסת של -בית ,סטולין-קרליןחסידות כנסת של ה

 עלמין; -בתי שלושהכנסיות ומנזרים ו שבעה :יםיאתרים נוצר עשרה  

 עלמין אחד-מסגדים ובית שניים: יסלמשלושה אתרים מו. 

של משרד ראש הממשלה הוחלט על שימור מתחם "חצר היהודים" ברובע  "מורשת"ת תוכניבמסגרת 

הכנסת -הצלת בית, וכן על ""אבולעפיה" ו"קרלין הכנסת-בתיבו נמצאים ש טבריה,של  היהודי העתיק

                                                 

 .2015במאי  28ואבנר הילמן, רשות העתיקות בצפת, מכתב,  עמית גרנק, סמנכ"ל תכנון ואסטרטגיה בעיריית צפת, 108
 .2015ביוני  4הנ"ל, מכתב,  109
 .2015במאי  28הנ"ל, מכתב,  110
 שם. 111
  2015במאי  31מכתב,  ,מנכ"ל עיריית טבריהמירי כהן, עוזרת  112
ידי אבנר אמירי, אדריכל -הוזמן על ,2012, בטבריה היסטורית חשיבות בעלי קודש ואתרי דת מבני סקרר דותן גורן, "ד 113

 .2013שימור, כנספח לסקר השימור של טבריה, אפריל 
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עבודות ו נעשהכנסת "רייסין" -בבית .יטנותפילהפיכתו למרכז לו והנמצא בשלבי תכנון לשימור, "סניור"

 בשל קשיים תקציביים.  ה הופסקו אלאך  ,שימור במימון עמותה פרטית

מבנים  80-שקיבלה תוקף לפני כחצי שנה, נקבעה רשימה של כ, 18071מתאר ג/הת תוכניבמסגרת 

ת האתרים רשיממתפרסמת  עירונינמסר כי באתר האינטרנט ה ת טבריהרייימע. המיועדים לשימור

 אינה נגישה לציבור באתר העירייה. אתרים הת בדיקה שערכנו עלה כי רשימבאך  ,לשימור

 

 

 

ת תוכני אנשי נהל השימור ברשות העתיקות;י: מאלהמסיכום כלל התשובות שהתקבלו מהגורמים ה

 ,םריית ירושליימועצה לשימור אתרים; רשות הטבע והגנים; לשכות התכנון המחוזיות; עה"מורשת"; 

עברו  כנסת-בתי 150-מ יותרובהנחה שאין חפיפה בין הדיווחים, עולה כי  ,עיריית צפת ועיריית טבריה

לדעת  ין אפשרותבשל היעדר גורם מתכלל ורשימת מצאי מקיפה, אעם זאת,  .שימור או מיועדים לשימור

 עתיקים הראויים לשימור ברחבי הארץ. הכנסת -מהו ההיקף המלא של בתי
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 מרכז המחקר והמידע

 

 

 מדווחהגורם הפי -על, המיועדים לשימור או שעברו שימור כנסת-בתיימות רש – נספח

 ת "מורשת" בשיתוף עם רשות העתיקותתוכני

 בתכנון; – רמח"ל בעכו הכנסת-בית .1

 בתכנון; – גדול בחדרה הכנסת-בית .2

 בביצוע; – אלקנטיר(-עין קשתות )אום .3

 בביצוע ; – בגולן (חירבת דיר עזיז) "כנף בעלי" הכנסת-בית .4

 בביצוע; – טבריה" בחצר היהודים" הכנסת-בית .5

 בביצוע; – בפקיעין הכנסת-בית .6

 בביצוע; – יפובהלובי  הכנסת-בית .7

 בביצוע; –לציון -בעיר ההיסטורית ראשון הכנסת-בית .8

 עבודות הסתיימו;ה – רושליםבי"עדס"  הכנסת-בית .9

  ;ביריהב "נבוריה" הכנסת-בית .10

 ;טבריהב ר""חצר סניו הכנסת-בית .11

  ;סוסיאבהעתיק  הכנסת-בית .12

 ;מודיעיןב "אום אל אומדן" הכנסת-בית .13

מיועד לשימור בשלב הראשון של  ,בסכנה נתוןוחשוב מבחינה ערכית  – "מעוז חיים" הכנסת-בית .14

 בגליל; כנסת-בתית רשות העתיקות להצלת תוכני

 ;בסכנה נתוןוחשוב מבחינה ערכית  – "רימון" בדרום הכנסת-בית .15

 בסכנה; נתוןוחשוב מבחינה ערכית  – שלמה-במושבה בת הכנסת-בית .16

ת תוכניבסכנה ומיועד לשימור בשלב הראשון של  נתון ,חשוב מבחינה ערכית – חלב-בגוש הכנסת-בית .17

 ;כנסת בגליל-רשות העתיקות להצלת בתי

 תכנס-בתית רשות העתיקות להצלת תוכנימיועד לשימור בשלב הראשון של  – יפיעב הכנסת-בית .18

 ;בגליל

ת רשות העתיקות תוכנימיועד לשימור בשלב הראשון של  – גליל התחתוןבכור -חירבתב הכנסת-בית .19

 ;בגליל כנסת-בתילהצלת 

ת רשות תוכנימיועד לשימור בשלב הראשון של  – עליוןהגליל בביישוב הקדום מרות  הכנסת-בית .20

 ;בגליל כנסת-בתיהעתיקות להצלת 

ת רשות תוכנימיועד לשימור בשלב הראשון של  – שאן-ביתב איצטבא-, תל"סכותא"הכנסת -בית .21

 ;בגליל כנסת-בתיהעתיקות להצלת 

ת רשות העתיקות תוכנימיועד לשימור בשלב הראשון של  – גליל עליוןבבכפר עכברא  הכנסת-בית .22

  בגליל; כנסת-בתילהצלת 

ת תוכניהראשון של  בסכנה ומיועד לשימור בשלב נתון ,חשוב מבחינה ערכית – "חוקוק" הכנסת-בית .23

 בגליל; כנסת-בתירשות העתיקות להצלת 

שות העתיקות להצלת רת תוכנימיועד לשימור בשלב הראשון של  –בגולן  "בתראחירבת " הכנסת-בית .24

 בגליל. כנסת-בתי
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 ת "מורשת" בשיתוף עם רשות העתיקות ורשות הטבע והגניםתוכני

בסכנה ומיועד לשימור בשלב  נתון ,ערכיתחשוב מבחינה  – תחתוןהגליל ב "ארבל" הכנסת-בית .1

 ;כנסת בגליל-ת רשות העתיקות להצלת בתיתוכניהראשון של 

         -שות העתיקות להצלת בתירת תוכנימיועד לשימור בשלב הראשון של  – בכפר "ברעם" הכנסת-בית .2

 כנסת בגליל;

ת רשות תוכנישון של מיועד לשימור בשלב הרא –תחתון הגליל ב "חירבת ואדי חמאם" הכנסת-בית .3

 בגליל; כנסת-בתיהעתיקות להצלת 

-בתית רשות העתיקות להצלת תוכנילשימור בשלב הראשון של  תמיועד –הר מירון ב"שמע"  חורבת .4

   ;בגליל כנסת

 כנסת-בתית רשות העתיקות להצלת תוכנימיועד לשימור בשלב הראשון של  – גדר-חמתבהכנסת -בית .5

 בגליל;

-בתית רשות העתיקות להצלת תוכנימיועד לשימור בשלב הראשון של  – לההמע-סודיבהכנסת -בית .6

 בגליל; כנסת

 ;במירון הכנסת-בתיאשכול  .7

 עבודות השימור הסתיימו; – טבריהב "חמת" הכנסת-בית .8

 בסכנה; נתוןוחשוב מבחינה ערכית  –בקיסריה  הכנסת-בית .9

 כנסת-בתישות העתיקות להצלת ת רתוכנימיועד לשימור בשלב הראשון של  –נשוט -עיןבהכנסת -בית .10

 .בגליל

 המועצה לשימור אתרים

 ;טבריהבסטולין -של חסידות קרלין הכנסת-בית .1

 ;טבריהבשל חסידות בויאן "בית אברהם ואוהל יעקב"  הכנסת-בית .2

 ;טבריהב( "אבולעפיה""עץ חיים" ) הכנסת-בית .3

 יעקב;-שדהבהכנסת -בית .4

 ;בתיה-מזכרתבהכנסת -בית .5

 ;ובותהגדול ברח הכנסת-בית .6

 ;ציונה-ההיסטורי בנס הכנסת-בית .7

 ;הרוא"ה-כפרב הכנסת-בית .8

 ;ביבא-לצדק, ת-נווהב"שערי תורה"  הכנסת-בית .9

 ;ירושליםב בית הרב קוק .10

 .בחברון "בית רומנו" .11

 

 

 



 
   

 27 מתוך 25 עמוד  

 

 הכנסת 
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 רשות הטבע והגנים

 אלפא;-ביתבהכנסת -בית .1

 ;גוברין-ביתב הכנסת בית .2

 ;שערים-ביתבית הכנסת ב .3

 ;גמלאבית הכנסת ב .4

 ;דבוריהב בית הכנסת .5

 ;הרודיוןבית הכנסת ב .6

 ;הירדן-כוכבבית הכנסת ב .7

 ;כורזיםבית הכנסת ב .8

 ;נחום-כפרבית הכנסת ב .9

 ;מצדהבית הכנסת ב .10

 ;סומקה בכרמלבית הכנסת  .11

 ;רקית בכרמלבית הכנסת  .12

 ;גדי-עיןבית הכנסת ב .13

 .ציפוריבית הכנסת ב .14

 שעברו שימור, לפי תשובות לשכות התכנון המחוזיות הכנסת-יתב

 ;ירושליםבברובע היהודי  "החורבה" נסתהכ-בית .1

 ;ירושליםבבעיר העתיקה  "רבן יוחנן בן זכאי" הכנסת-בית .2

 ;בהר הצופים בירושלים הכנסת-בית .3

 ;ירושליםבקהילת יהודי איטליה ברח' הלל של  הכנסת-בית .4

 ;ירושליםבמשה -אשכנזי בימיןה הכנסת-בית .5

 ;ירושליםבמשה -ספרדי בימיןה הכנסת-בית .6

 ;ירושליםבתפארת ישראל" בעיר העתיקה " הכנסת-בית .7

 ;טבריהבמנחם מנדל מוויטבסק  םשל ע הכנסת-בית .8

 ;טבריהברייסין ות חסידשל  הכנסת-בית .9

 ;טבריהב "כיפות השל"ה" הכנסת-בית .10

 ;צפתב "יוסף קארו" הכנסת-בית .11

 ;צפתב "הצדיק לבן" הכנסת-בית .12

 ;צפתב "י הקדוש"האר" הספרדי הכנסת-בית .13

 ;צפתב "י הקדוש"האר" האשכנזי הכנסת-בית .14

 ;צפתב"אבוהב"  הכנסת-בית .15

 ;צפתב "למברג" הכנסת-בית .16

 ;רחובותב ברח' הרצל הכנסת-בית .17

 ;בשערייםכנסת -תיב חמישה .18
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 ;הגדול ברעננה הכנסת-בית .19

 ;רעננהב "מוריה" הכנסת-בית .20

 ;סבא-פרכב הגדול הכנסת-בית .21

 ;באס-פרכב "אוהל משה" הכנסת-בית .22

 ;תקווה-חפתביון חובבי צ 'הגדול ברח הכנסת-בית .23

 ;השרון-הודב "מגדיאל" הכנסת-בית .24

 ;עכובבעיר העתיקה  הכנסת-בית .25

  ;עילית-נצרתב הכנסת-בית .26

 ;בעפולה הכנסת-בית .27

 ;פינה-בראש הכנסת-בית .28

 ;במטולה הכנסת-בית .29

 ;ביבניאל הכנסת-בית .30

 ;תבור-בכפר הכנסת-בית .31

 ;באילנייה הכנסת-בית .32

 ;יחזקאל-בכפר הכנסת-בית .33

 ;טיםחי-בכפר הכנסת-בית .34

 ;בבלפוריה הכנסת-בית .35

 ;עדשים-בתל הכנסת-בית .36

 ;בגדעונה הכנסת-בית .37

 ;ביישובי חבל התענך כנסת-בתי .38

 ;הנצ"יב-בקיבוץ עין הכנסת-בית .39

 ;צבי-בקיבוץ טירת הכנסת-בית .40

 ;בקיבוץ שלוחות הכנסת-בית .41

 ;אליהו-בקיבוץ שדה הכנסת-בית .42

 ;בקיבוץ לביא הכנסת-בית .43

 ;איתן-בקיבוץ נווה הכנסת-בית .44

 ;העמק-בקיבוץ בית הכנסת-בית .45

 ;גב-בקיבוץ עין הכנסת-בית .46

 ;בקיבוץ אפיקים הכנסת-בית .47

 .בקיבוץ יזרעאל הכנסת-בית .48

 מרכזיים בירושלים המיועדים לשימורכנסת -בתי

; "חיי עולם"של ישיבת  הכנסת-בית ",אוהל יצחק"; "הרמב"ן" :בעיר העתיקה כנסת-בתי ארבעה .1

 אל. -של ישיבת בית הכנסת-בית; "עזרת נידחים" בסילואן הכנסת-בית

 ; בביוף; צופיוף; מוסיוף. "תמא בבא" :בשכונת הבוכרים כנסת-בתי ארבעה  .2

-יבת שניהפרושי והחסידי; , ורשה-של בתי הכנסת-יבת :שערים-בשכונת מאה כנסת-בתי שישה .3

 שערים. -ישיבת מאה הכנסת-בית; "ישועות יעקב" הכנסת-ביתאונגרין; -של בתי הכנסת



 
   

 27 מתוך 27 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

-של בתי הכנסת-בית; "הגר"א" הכנסת-בית :חסד-ת נחלאות ושעריובשכונ כנסת-תיב חמישה .4

של  הכנסת-ביתברח' נרקיס;  "הרב ערקי"מני יהת הכנסת-ביתרנד; -בתישל  הכנסת-ביתברוידא; 

 גורל. -בתי

 . "נחלת יעקב";  "אוהל יצחק" :שבעה-בשכונת נחלת כנסת-בתי שני .5

 . "יעקב בית"; אורדנה-של בתי הכנסת-בית; "חמה זהרי": יהודה-באזור מחנה כנסת-בתי שלושה .6

הגדול;  הכנסת-בית; "אוהל רבקה" ;"יד תמר"; "ישורון" :רחביהבבמרכז העיר ו כנסת-בתי שישה .7

 . "ביקור חולים"; "היכל שלמה"

השטיבלך; "; ישראל בית";  "שושנים לדויד" :משה-ישראל וזיכרון-ת ביתובשכונ כנסת-בתי ארבעה .8

 צבי. -התימני בנחלת הכנסת-בית; משה-זיכרוןהשטיבלך 

  .בתלפיות "י עגנון"ש" הכנסת-בית .9

  .הכרם-בבית הכנסת-בית .10

  .המערביים בשכונת המוגרבים הכנסת-בית .11

 האשכנזי.  הכנסת-ביתהספרדי ו הכנסת-בית :הנציב-בארמון כנסת-בתי שני .12

-ביתרם ו-רזניק בגבעת בעיצוב אדר' הכנסת-בית כרם;-עין "הדסה"חולים ה-בבית הכנסת-בית .13

 ג'ראח. -'שיח – של קבר שמעון הצדיק הכנסת

-ביתחב"ד ברח' ירמיהו ושל  הכנסת-בית –שכונת רוממה במודרניים הראויים לשימור:  כנסת-בתי .14

 ברח' חנה. הכנסת-בית –בשכונת הרבנים; שכונת סנהדריה  הכנסת

 

 

 

 


