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 "עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" 

 )יגאל אלון(

 תקציר מנהלים

 רקע

אחד מציוני הדרך העיקריים של ההגשמה הציונית ושל האתוס  היאההתיישבות העובדת 

הישראלי המלכד. היישובים שנכללו במושג זה היו, רובם ככולם, אגודות שיתופיות חקלאיות 

בססו על עבודה עצמית וחיי שיתוף בים שיתופיים אשר הת, מושבים ומושקבוצות, קיבוציםכגון: 

 לצד הכרה ותמיכה חיצונית של הסביבה המוסדית והחברתית. בדרגות שונות

ם בהיבטי בתחום המורשתבשל אופייה התרבותי הייחודי, מהווה ההתיישבות פרק בעל חשיבות 

, הותאם התכנון התבנוף הפיזי של המדינה. מראשיובטחון כלכלה אדריכלות, תיירות,  של

הארגוני של היישוב, לרוח המקום ולאופנה התכנונית הרווחת באותם  למבנההמרחבי של יישוביה 

ימים. אופייה האידיאולוגי והחברתי של ההתיישבות קיבל את ביטויו הגשמי גם במבני הציבור 

יכלות את רוח האדרוביטאו  השיתופיים אשר הותאמו לצרכיה החברתיים החדשים של הקהילה

 "form follows function". הביטוי 20-, שאפיינה את המחצית הראשונה של המאה ההמודרנית

מתאר הלכה למעשה את הסגנון הבינלאומי וגישתו הפונקציונאלית אשר התבטא בבולטות 

ובצורה שניתנה למבני הציבורים המשותפים הן כבעלי תפקוד יומיומי משמעותי בשגרת היום והן 

רכים החברתיים ולעוצמת הקהילה אותה שירתו, כדוגמת חדר האוכל בקיבוץ או בהתאמתם לע

 בית העם במושב. 

מפאת מרכזיותם של מבני ציבור אלו בחיי הקולקטיב והמדינה הצעירה, הופקד תכנונם בידי 

בכירי האדריכלים שפעלו בא"י והם אף שימשו, בין היתר, כאכסניה למוסדות חינוך ותרבות 

בבואם לתכנן את מבני הציבור שבהתיישבות הכפרית, נתנו והאזורית.  ברמה הלאומית

התאימו אותה  ואף ,האדריכלים פרשנות מקומית מגוונת למגמות שונות של התנועה המודרנית

סגנונות תכנון המייצגים את התפתחותה של -ובכך יצרו שפע של תתי לאקלים המקומי

 האדריכלות הישראלית באותם שנים.  

ל רקע השינויים המבניים, החברתיים והכלכליים העומדים בפניה של ההתיישבות ע -האתגר

. זהותם , מתעצבת מחדש21-במאה ה העובדת, ובפרט בפני המושבים והקיבוצים המתחדשים

קהילות היישובים, כמו החברה הישראלית כולה, עדיין אינם מכירים בערכם ותפקידם של , וכך

שת העבר השיתופי. החשש הוא כי אתרי התיישבות ומורשת המבנים האדריכליים, שריד למור

)מקומיים, לאומיים ואף בינלאומיים(, הניצבים כיום עזובים, מוזנחים או מתכלים, לבסוף  ,רבים

 ייעלמו מן הנוף הישראלי. 

הגלעין הציבורי ההיסטורי והמבנים המשותפים שבו כמו חדר האוכל, בית העם ומגדל המים לצד 

ארכיונים ונכסי תרבות אחרים, מהווים יצירה אדריכלית ותרבותית יחידאית מוזיאונים, 

 בתולדות ההתיישבות העובדת, ההולכת ומתרוקנת מתפקודיה הקהילתיים. 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94_(%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA)
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שימורם והתחדשותם מחייבים העמקה וחשיבה ציבורית מערכתית בטרם ימשיכו וישחקו כ"אבן 

 שאין לה הופכין" בלב היישובים. 

 בלב קיבוץ נגבה מבנה ציבור נטוש 

  

היא פרי יוזמת מרכז המועצות האזוריות בשיתוף משרד 'תכנית יישום' זו  - היישום תכנית

שימור פיתוח כלים ל -עניינה החקלאות, משרד ראש הממשלה והמועצה לשימור אתרים ו

המעטרים את סיפור ההתיישבות העובדת בארץ  לאומית של מבני הציבור השיתופייםמורשתם ה

החל מחוות ההכשרה, הקבוצה, הקיבוץ ומושב העובדים  .צורות ההתיישבות השונות בכל ישראל

וכלה בציוני דרך משמעותיים כגון היאחזויות הנח"ל, בתי הספר החקלאיים וחוות הניסיונות. 

ומשמעותה הערכית של התשתית הקהילתית,  הכרה בחשיבות תרומתם לבניין הארץזאת מתוך ה

 חודית המאפיינת אותם.הפיזית והמנהלית היי

 1תתיישבות הרווחות בהתיישבות העובדתצורות הה

  

 

 

 

 

  

                                                 
1
 . יד טבנקין, רמת גן. 1918-1990(. לא עיר לא כפר: האדריכלות של הקיבוץ 2011כהנא פרדי ) 
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 מבוא לתכנית היישום

שיקום והעצמת המורשת תכנית האסטרטגית לשימור, נבע מה 'תכנית היישום'הרעיון לקידום 

היום פועלת ו 2010, שהחלה את דרכה במשרד ראש הממשלה בשנת 2"ציוני דרך"הלאומית, 

צוות התכנון של חברת תיק פרויקטים ופורסמה  יעל ידושלים ומורשת. התכנית הוכנה במשרד יר

התשתית הרעיונית לפעולות השימור וההעצמה של  וגובש "ציוני דרך"במסגרת . 2014בינואר 

  ליישומה.הפעולה  מתווהו בראייה בת קיימא בישראל המורשת הלאומית

ולהציע כלים יישומיים השונים  ונכסי המורשת אתרילבחון את היצע  "ציוני דרך"בבואה של 

מבני ההתיישבות הם זוהתה קבוצת מבנים בעלת מאפיינים ייחודיים, מם, וקיו םלשימור

  .הומלצו לאתרי המורשת האחרים הנכללים בה העובדת, הדורשת כלי יישום שונים מאלו אשר

, נעשית בהובלה של מרכז דתההתיישבות העוב, עבור אותה קבוצת מבני זו 'יישום תכנית'הכנת 

ירושלים נרתמו משרד החקלאות ופיתוח הכפר, אגף מורשת במשרד ואליה  המועצות האזוריות

 שותפים מלאים בתהליך. והם והמועצה לשימור אתרים ומורשת 

, שנתקלו בחסמים ולא היה ביכולתן קדת באתרי מורשת בהתיישבות העובדתמתמהיישום  תכנית

הנושאים הקשורים בוחנת התכנית בין היתר, ת לקדם את השימור שלהם. של המועצות האזוריו

בשימור הנוף וקיימות המרחב הציבורי לאור השינויים ביחס שבין האחריות המשותפת של כלל 

 ריות. ובין הוועדים והמועצות האזובקהילות הישובים הציבור והפרט 

 

 בתכנית היישום ובהליכיה המעורביםגופים 

, האוצרמשרד  –מנהל התכנון  , ביניהם:ברמה הלאומית העוסקים בנושא מקבלי החלטות .1

, ועדות מחוזיות לתו"ב, כפרהאגף לפיתוח ה –משרד ירושלים ומורשת, משרד החקלאות 

 רשות מקרקעי ישראל. ו המועצה לשימור אתרים

 מועצות אזוריות, ועדות תכנון מקומיות. .2

אשר מבנים בשטח יישובם צים ומושבים(, )על פי רוב קיבו ,יישובי ההתיישבות העובדת .3

ומעוניינים  תכנית המורשתכלולים ברשימת אתרי המורשת המומלצים לשימור במסגרת 

 לערוך תכנית לשימורם.

לעדכן את רשימת הייעודים הקיימת עבור מבני לשמר מבנים ומתחמים וישובים המעוניינים  .4

הרביעית לחוק, להתייחס להיבט  הציבור ההיסטוריים ביישוב ומחויבים, על פי התוספת

 השימור במבנה.

 

 

                                                 
2
 /https://landmarks.gov.ilאתר האינטרנט של תכנית המורשת הלאומית "ציוני דרך"  
 

https://landmarks.gov.il/
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 הגופים המעורבים בתכנית היישום ובהליכיה: 1תרשים מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חזון התכנית

העצמת תרומתה של ההתיישבות העובדת, בקיבוצים, במושבים ובנקודות ההתיישבות, לבניין 

וי במבני הציבור ובמרקם היישובי הארץ, כחלק מסיפור המורשת הלאומית, כפי שבאים לידי ביט

 הייחודי. 

 ת התכניתומטר

שיקום, חידוש ושימור מבני הציבור בהתיישבות העובדת כנשאי הזיכרון של סיפור  .1

 ההתיישבות השיתופית בארץ ישראל, והנחלתם לדורות הבאים.

הכלים לשימור מתמשך של אתרי המורשת בהתיישבות, לעדכון תפקודם במערכת גיבוש  .2

 ית, האזורית והמקומית ולהתאמתם של המבנים למרקם החיים המתחדש בישובים.הלאומ
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 יעדי התכנית

 שיאפשרו לישובים ולמועצות  ,רגוניים, כלכליים, משפטיים ותכנונייםייצירת סל כלים א

הנמשכת של מבני הציבור השיתופיים והמרחבים  הקיימותהחייאתם ואת להבטיח את 

 .הסמוכים להם

 על מנת ואישורם, התכנון ורשות מקרקעי ישראל  מנהלמתואמות בין  והנחיות החלטות גיבוש

מקורות כלכליים  סייע ליצירתשת רגולטוריתתשתית  ליצורהחסמים הקיימים ו להתגבר על

אתרי ונכסי אחזקת שימור ולשאת את עלות  ויאפשר. מקורות כלכליים אלו ועצמאיים

ופה הציבורית ולהבטיח העומס הנדרש מן הקזאת על מנת להפחית ככל הניתן את  ,המורשת

 . לאורך שנים ותפקודםאת קיומם 

 הציבורי ביישובים ומציאת שיח לנושא שימור מורשת ההתיישבות העובדת  העלאת מודעות

 הדרך לקבלת תמיכה חברתית לשילוב המבנה במרקם החיים הקהילתיים. 

 תכנית היישום פעולות מרכזיות להשגת יעדי

 את יעדי תכנית היישום נעשו במהלך הכנתה הפעולות הבאות:  על מנת להשיג

 של אתרי ונכסי מורשת בהתיישבות העובדת עדכני מדגמי סקר .1

 מחקר בנושא המוטיבציה והנכונות החברתית לשימור המורשת .2

  סיוע כלכלי בשימורתחום הסדרת המצב הקנייני ובחינת  .3

  קרקעסטטוטורית לייעודי ושימושי ה מתכונתהתחום  בחינת .4

 עבודה עם רשות מקרקעי ישראל .5

 עבודה עם מנהל התכנון .6

. העבודה עם רשות מקרקעי ישראל ומנהל רחבתיאורטי ויישומי המחקרים יצרו בסיס ידע 

התכנון כללה פגישות משותפות ודיונים של חברי וועדת ההיגוי וצוות התכנון של תכנית היישום 

טרה לבחון אפשרויות לתמיכה ולקידום שימור בכל אחד מהגופים במעם הגורמים הרלוונטיים 

ההסכמות או ההתנגדויות שעלו מתוך העבודה המשותפת סיכום המורשת במסגרת הרגולטורית. 

 משולבות בתכנית זו. 

 הפרקים הבאים מהווים תמצית של תכנית היישום עם הפניות לתוכנה המלא המצורף כנספח. 

 ת העובדתשל אתרי ונכסי מורשת בהתיישבו סקר עדכני .1

על מנת שתכנית היישום תהיה מחוברת לפרקטיקה של שימור המורשת בהתיישבות העובדת, 

אתרי ונכסי מורשת שעברו בשנים האחרונות תהליך של שימור  סקר של עשרותהוחלט לערוך 

והתחדשות ויכולים להוות מדגם מייצג לכלל ההתיישבות העובדת ברחבי הארץ. אותם אתרים 

מקרי מבחן מהם היה ניתן ללמוד על הגורמים להצלחה של שימור המורשת או ונכסים שימשו כ

 ,מנגד על הסיבות לקיומם של אתרי ונכסי מורשת חשובים העומדים זנוחים, להם לא נמצא פתרון

 ועל בסיס הידע הזה לפתח מתווה פעולה וכלים מתאימים.   
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 ת שבהם נערכה בחינה מעמיקה.אתרי ונכסי מורש 19 -לאחר תהליך של מיון הוחלט להתמקד ב

תכנית היישום ניתן לקרוא בנספח  הוניתוח מהלכההמידע שנאסף ב, בחינהעל המתודולוגיה של ה

הצלחת שימור המורשת מידת שמעידות על כך  סקרמסקנות ה .3בפרק המתודולוגיה המלאה

 שפורקהאו האם ביישוב נשמרה השותפות בעיקר בשני משתנים מרכזיים והם:  הביישובים תלוי

 והאם היישוב הוא בעל יכולת כלכלית גבוהה או נמוכה.

  הגורמים להצלחת שימור מבני מורשת

על פי רוב אתרי ונכסי המורשת בחיים השיתופיים  , חשיבותנשמרה השותפות ביישובים בהם

קיימים האמצעים הכלכליים  והמוטיבציה לשימורם גבוהה. במידה וביישוב ונוכחת, ידועה

, הדרך לשימור המורשת סלולה ופשוטה. אבל במקרים בהם יכולתו של היישוב לממן הנחוצים

בהם פורקה השותפות וכן  ביישוביםלעומתם,  יימצא קושי ביישומם. ,פעולות שימור נמוכה

 .הזנחה של אתרי ונכסי המורשת והתדרדרותםלרוב  תהיההמשמעות , יכולתם הכלכלית נמוכה

שעברו שימור  ביישובים אלו את אותם האתרים והנכסיםגם  ולמרות זאת הצליח הסקר לאתר

 . כמקרה הצלחה םשניתן להגדיר

 הגורמים הבאים:אחד או יותר מ התקיימו מצא הסקר כי ההצלחה במקרי

  אשר הובילה לפעולה בלתי  לשימור המורשתגבוהה מוטיבציה גורם בעל קיים היה ביישוב

  מתפשרת שסופה היה תהליך השימור.  

 לתהליך השימור כשותף או כבעלים.  נטלה אחריות צה האזוריתהמוע 

  עודדו את תהליך השימור. היו מעורבים וגורמים נוספים מחוץ ליישוב 

 ואת התחזוקה  את מימון פעולות השימור ושאפשר יםרגולטורי יםכלכלי יםמרכיב מתקיימים

הקניין:  בתחוםו ,יםשימוש או קרקע התכנון: ייעודי . בתחוםהשוטפת של האתרים והנכסים

 שיתוף פעולה בין מוסדות התכנון לרמ"י. ו רמ"ישל  החלטות מקלות

  מרכיב כלכלי יזמי שאפשר את מימון פעולות השימור.נמצא 

משפטיים הכלכליים, הארגוניים, הכלים הסל ו להלן מהוות את פורטההבנות והמסקנות שי

 שום זו.ה היעד הראשון של תכנית יילשימור המורשת בהתיישבות העובדת אשר הי תכנונייםהו

 המורשת לשימור החברתית והנכונות המוטיבציה בנושא מחקר .2

עבודה נתונים מתוך  בשילוב עם הסקר העדכניהמסקנות שעלו מתוך בחינת הנושא התבססה על 

במסלול לתכנון ערים בטכניון בחיפה בשם "שימור, מבנים לשימור שנכתבה על ידי סטודנטים 

עידוד המוטיבציה והבחינה הובילה להבנה כי הגורמים המרכזיים להעלאת  .4ם"ומה שביניה

   : הם הנכונות החברתית לשימור המורשת

גיוס משאבים, בניית תהליכים מושכלת על ידי  - שיח הציבוריב המורשת שימורהצפת נושא 

המורשת  לתחום שימורגורם אחראי של  מינוי הכוללתשל המועצה האזורית  עבודה מקצועיתו

                                                 
 , פרק המתודולוגיהתכנית היישום המלאה –נספח א'  3
4
 , פרק המוטיבציה והנכונות החברתית לשימור המורשתתכנית היישום המלאה –נספח א'  
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יצירת פעילויות ועוד,  שימור יום  ימי עיון וסיור, השתלמויות, קורס נאמני, קבישובים ובמועצה

חיבור פעילויות השימור עם אירועי תרבות או תיירות קיימים בקנה , שימור קהילתיות מקומיות

 מידה אזורי או ארצי רחב.

המועצות  בשיתוף עםיישוב ל בכדיונים פנימיים  עריכה של - קיום תהליכי שיתוף ציבור

כלל המקובלת על של שימור המורשת להגיע לידי פרוגראמה כדי  שימורהנאמני האזוריות או 

 . התושבים באשר לאופן תפיסת המורשתוכדי למנוע מחלוקות בקרב הישוב 

או בסביבת השימור להקמתם של מיזמים שונים  רםתו באופן אשר – מיתוג שימור המורשת

 ה. ת ציון בנוף הסביבמהווה נקוד

 בשימורכלכלי  וסיועתחום הסדרת המצב הקנייני בחינת  .3

טומן בחובו עלויות גבוהות אשר מרבית הישובים  המורשת ביישובים אתרי ונכסישל  השימור

שיפוצם אף עלול  המבנים הוזנחו במשך תקופה ארוכהבהם במקרים רבים אינם מסוגלים לגייס. 

בשימוש באופן רציף. נוסף על העלויות החד פעמיות של השימור היו יקר יותר משל אלו שלהיות 

 של האתרים והנכסים לאורך שנים.  לתחזוקה השוטפתהנדרשות קבועות ההוצאות הישנן 

אשר מתבססות על נכונות  ,ותאפשרימעלה מספר דרכים  שנעשתה בסקר העדכניעומק הבחינת 

 יצר מקורות הכנסה למימון השימור והתחזוקהלי ,ושיתוף פעולה בין הגופים השונים המעורבים

 כולהיהבחירה בהן כי אם  ,לא נותנות מענה מלא למימוןאלו  דרכים .לפי התשתית הקיימת היום

  -מערבת תמיכה ממשלתית הנדרשות. הראשונה  להפחית מהעלויות

תמיכה ממשלתית באמצעות  < במסגרת תכנית "ציוני דרך" אתרי ונכסי המורשתשימור  .א

  ון חלקי וחד פעמי של עלויות השימורמימ

מתבקש במקרים רבים כי השימוש החדש במבנה יהיה סוג של מוזיאון/מרכז  במסגרת זו

מבקרים, שברוב המכריע של המקרים לא יתקל בהתנגדות תכנונית וגם לא בדרישות מיוחדות 

ן חלקי וחד מצד רמ"י. במידה וייושם אותו השימוש, תתקבל תמיכה ממשלתית באמצעות מימו

פעמי של עלויות השימור, השיקום והשיפוץ, אבל יהיה צורך לתת את הדעת על ההוצאות 

הנוספות הנדרשות להשלמת המימון של אותן עלויות ולתחזוקה השוטפת שמטרתה לשמור 

עפ"י רוב, אינו מייצר שתכנית המורשת, שימוש כאמור, ולהציג את המבנה שטופח במסגרת 

 ם. הכנסה מספקת לכסות

בהתאם להחלטות מועצת  שימוש המסחרי במגבלות שונותייעוד או של  הוספהאו  הרחבה .ב

 להתיישבות העובדתהרלוונטיות  מקרקעי ישראל

<  בשימוש ציבורי   שמירת אתרי ונכסי המורשת במסגרת החכירה והשימוש של האגודה  1ב.

הוראות השימוש באתרי הסדר זה הוא ההסדר הבסיסי, בו מוגדרות  –משולב בשימוש מסחרי 

ונכסי המורשת, לרבות, במקרים המתאימים, שימוש למטרה ציבורית במסגרתה ניתן לעשות גם 

 שימוש כלכלי.

שימוש ימוש ציבורי משולב בשביצירת זיקה בין המועצה האזורית לנכס המורשת  <   2ב.

זיקה בין  תן ליצור ניככל שמדובר במבנה ביעוד ציבורי, וכאשר הישוב מעוניין בכך,  - מסחרי

, למטרות להרשאת שימוש, חכירה או הסכם הפקעההמועצה האזורית לנכס המורשת, באמצעות 
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שיוסכם מרצון בין הישוב למועצה  השכרת משנה או הפקעה בהסכמה או חכירה לדורות, הכל כפי

 האזורית.

יינית ביניהם להחלטה האם אתרי ונכסי המורשת יישארו במסגרת היישוב או שתיווצר זיקה קנ

מבחינת היכולת של המדינה להעביר כספים לשימורם לבין המועצה האזורית ישנה משמעות 

 ותחזוקתם השוטפת. 

באשר לעניין ייעודי הקרקע והשימושים ישנו טווח בחירה אפשרי בין ציבוריים למסחריים אשר 

י ונכסי המורשת במידה ואתרלו השלכות כלכליות בהתייחס למדיניות מועצת מקרקעי ישראל. 

ציבורי מצויים בתחום ייעוד קרקע למבנים ומוסדות ציבור, קיימת אפשרות לעשות בהם שימוש 

ייקבע . בהתאם להיקף השימוש המסחרי 20% א יעלה עלמסחרי בהיקף שלמשולב עם שימוש 

את  אפשרות זו תואמת. על ידי רמ"י, החל מתשלום סמלי ועד תשלום מלא גובה התשלום עבורו

יישאר ייעוד הקרקע ו. במידה הקצאת קרקע לרשויות מקומיותרמ"י לשל  הסטנדרטיסלול מה

וחלף יבמידה ואו  ,20% להיקף העולה עלהשימוש המסחרי בו  למבנים ומוסדות ציבור אבל יורחב

בהתאם למדיניות מועצת מקרקעי ישראל צפוי כי ייעוד הקרקע חלקו או כולו לייעוד מסחרי, 

ככל שהייעוד או השימוש המסחרי  יותר. תשלומי חכירה גבוהיםהשטח המסחרי עבור רמ"י  תגבה

 יהיה בהיקף גדול יותר, כך יעלה גובה התשלום המבוקש. 

 

 על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל הרלוונטיות הנ"ל, את טווח הפעולההמציג  2מס' תרשים  

תכנית היישום תן למצוא בפירוט של ההחלטות נימופיע בעמוד הבא.  ,להתיישבות העובדת

 . 5המלאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 תכנית היישום המלאה, פרק המצב הקנייני והסיוע הכלכלי השימור –נספח א'  
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 מדיניות אשר מקשה על השגת מדיניות רמ"י היאכי  המצב הקיים הוביל להשגת התובנה מיפוי

 .  שימור המורשתמימון האיזון הכלכלי הנדרש לצורך 

ת תכנית יישום זו לנסח הוחלט על ידי חברי וועדת ההיגוי וצוות התכנון האמונים על הכנכן, ל

ביצוע עבודות שימור  עודדשמטרתה ל ולהגיש טיוטת הצעת החלטה עבור מועצת מקרקעי ישראל

קריטיות ונדרשות ע"י היישוב הכפרי באמצעות קביעת מנגנון אשר במסגרתו יותרו שימושים 

ביצוע מסחריים ו/או תיירותיים בעלי זיקה לאתרי המורשת באופן המייצר הכנסות שיופנו ל

  אתרי ונכסי המורשת.  מתמשכת שלהה תחזוקהועבודות השימור 

הטיוטה הציעה כי רמ"י תאפשר רשימה של הקלות לישוב הכפרי ו/או המועצה האזורית בקיום 

שימושים נלווים באתרי מורשת כשהמרכזית ביניהן היא שאותו שימוש, בשטח כולל שלא יעלה 

כי  הוצע בהחלטה"ר , לא יהיה כרוך בתשלום. בנוסף מ 100משטח מבנה המורשת או על  20%על 

יגרע ממכסת שטחי התעסוקה ו/או מסחר שהותרו ליישוב הכפרי ישטח השימוש הנלווה לא 

הגדרות נוספות הקשורות לסוג השימוש הנלווה, למיקומו, . כמו כן הוצעו בהחלטות קודמות

 . 6להיקפו לאופן חתימת העסקה עם רמ"י ועוד

לא בסופו של יום הוצגה בפני הגורמים הרלוונטיים במועצת מקרקעי ישראל אך טיוטת ההצעה 

 .כשהטענה המרכזית שההצעה אינה עומדת בקנה אחד עם מדיניות רמ"י התקבלה

באופן שתתאפשר  1455תיקון להחלטה כלי מצומצם לקידום הנושא בדמות  נציגי רמ"י הציעו

בני המורשת, מעבר להקצאה המוגדרת לפי סחירים במ 20%תוספת שטחי תעסוקה עבור אותם 

(, מהלך אשר התקבל בו ממוקם הישוב זור הגיאוגרפיבהתאם לאדונם  120, 80, 60אותה החלטה )

  .2018ובא לאישור הנהלת מנהל מקרקעי ישראל בסוף שנת יובמועצת מקרקעי ישראל 

ן מבנים לשימור בעניי – 1455המהווה תיקון להחלטה  15607אושרה החלטה  2018 וקטוברבא

עסקת תעסוקה באתר לשימור תחשב לעניין מניין השטחים להיקף השטח " :2.4נקבע בסעיף 

בסמכות ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל משטח העסקה בלבד.  10%המרבי בהיקף של 

לאשר חריגה ממכסת השטח המרבי לשם עריכת עסקה לאתר לשימור, וזאת אם מיצה היישוב 

סת השטח או אם כתוצאה מהעסקה המבוקשת יעבור היישוב החקלאי את השטח החקלאי את מכ

 המרבי."

בניין או קבוצת בניינים "בניסוח הזה :  בהתייעצות עם ממ"א הוגדר אתר לשימור  1560בהחלטה 

, וסביבתם הקרובה, שלדעת מוסד תכנון 1958 - 1700או חלק מהם, שהוקם/מו בין השנים 

לי חשיבות היסטורית, לאומית, אדריכלית או ארכיאולוגית וסומנו וועדות המשנה שלו הם בע

 "ככאלו בתכנית שאושרה כדין על ידי ועדת תכנון.

היא להמשיך ולפעול  צוות ההיגויהמלצת למרות שלא התקבלה הצעת ההחלטה שלעיל,  נציין כי

שימורם,  מול מועצת מקרקעי ישראל כדי להגיע להסכמות על מדיניות מקלה וחיובית שתאפשר

  שיקומם והחייאתם של אתרים ונכסים המיועדים לשימור בהתיישבות.

                                                 
6
 תכנית היישום המלאה, פרק המצב הקנייני והסיוע הכלכלי השימור –נספח א' הצעת ההחלטה מופיעה ב 
7
 תכנית היישום המלאה, פרק המצב הקנייני והסיוע הכלכלי השימור –נספח א' ההצעה מופיעה ב 
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כי במבנים שהוכרזו כמבני מורשת,  קביעה למשל דוגמאות להסכמות מסוג זה יכולות להיות

התשלום שישולם בגין השימושים המסחריים יהיה במודל רשות שדות התעופה, קרי כאחוז 

חשב מהשטח לא יי  %Xוש מסחרי בשטח שמהווה עד לקבוע כי שימאו  ,מההכנסה המסחרית

מאלו המושתים על כלל שטח  יםשונמיסים  לא ייגבה עבורוו )במינהל התכנון וברמ"י(כשינוי יעוד 

 . המתחם או המבנה לשימור

בלי עם גובה התשלום לרמ"י  על אף האמור לעיל, יכולים היישובים והמועצות האזוריות להשלים

הקיימים  מורשת השוניםאתרי ונכסי הבין פנימית מעין קרן איזון  צורולילשנותו  להתיימר

באופן שבו חלק מהם יהיו מיועדים לשימוש מסחרי או כלכלי וייצרו הכנסות גבוהות  בתחומם

 . וחלקם לא יהיו רווחיים

 

 כלכליים כלים

ה מעבר למציאת מקורות הכנסה למימון שימור המורשת באמצעות שימושים מסחריים, יכול

 :   המורשת שימורליים הנתונים בידיה לטובת קידום המועצה האזורית להשתמש במכשירים כלכ

החלטה של המועצה האזורית לשנות את סיווג הארנונה לנכס מורשת בתעריף מוזל המגלם  .1

לשם כך יש צורך באישור משרד הפנים ועל כן השלב הראשון היא הגדרת  את עלויות אחזקתו.

ם, השלב השני הוא אימוץ הסיווג על ידי משרד הפניעל ידי  בנה לשימורסיווג הארנונה למ

 .המועצה

שתשמש למינוף יוזמות שימור  הקמה של קרן תרומות ומענקים על ידי המועצה האזורית .2

 המורשת כמימון משלים.

 סטטוטורית לייעודי ושימושי קרקע המתכונת ה - התכנון תחום .4

תכנית  .ורתכנית לשימ הכנתתרי ונכסי המורשת הוא הצעד הראשון לקראת פעולות לשימור א

פי המנגנון שיצר -הן על ,באמצעות הכלים המוגדרים בחוק התכנון והבניה לשימור ניתן להכין

 .תכניות מתאר "רגילות"פי -והן על 8התוספת הרביעית לחוקוא לחוק התכנון והבנייה 76סעיף 

בר השימושים המותרים באתר, לרבות כך או כך, מותר בתכנית לשימור לקבוע הוראות בד

תוספות בניה שניתן להוסיף לו, וכן לקבוע כללים בדבר היחס בין הוראות אלה לבין הוראות 

 התכניות החלות על האתר. 

מתוקף התוספת ועדות שימור  לא כל המועצות האזוריות הקימומבדיקה שנערכה נמצא כי 

יש להכין תכניות שימור כדי . פעילותקמו אינן או שהועדות שהו, הרביעית לחוק התכנון והבניה

מומלץ כי הוועדות יתחילו  .מכן לעודד אותן למלא את תפקידןתחילה להקים את הוועדות ולאחר 

יכינו ולאחר מכן  כתיבת פרוגרמה לשימור המורשתו תחום המורשת האזוריתלגדרת חזון בה

הכנת נסקר ניתן למצוא בתכנית  . המלצות לאופןרשימות מבנים/מתחמים לשימור על סמך סקר

 ניתן להכין בפורמטים שונים:  את תכנית השימור. 9היישום המלאה

 כנספח שימור לתכנית כוללנית  

                                                 
8
 התוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה.  – 'הנספח  
9
 המתכונת הסטטוטורית לייעודי ושימושי קרקע.תכנית היישום המלאה, פרק  –נספח א'  
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 תכנית מתאר לשימור בסמכות מחוזיתכ 

 כתכנית מתאר מפורטת או מפורטת נקודתית בסמכות מקומית.  

י ונכסי המורשת ולעודד את במקביל יכולות הוועדות לקדם את הכנתם של תיקי תיעוד לאתר

 . במסגרת הכנת תכנית השימור הרחבה מימוש התכנון המפורט ולאחריו פעולות השימור

בבסיסם עומדים מנגנונים כלכליים על פי מודלים תכנוניים שאת תכניות השימור כדאי להכין 

 המסייעים לשימור כדוגמת:

 TDR (Development Rights Transfer)ניוד זכויות בנייה  .1

 תכנית שימור הכוללת תמריצים ישירים ועקיפים .2

 הגדרת מתחמים לשימור .3

 מבנים לשימור בייעוד קרקע המאפשר גם שימושים כלכליים .4

  .מבנים לשימור בעירוב שימושים .5

המורשת, שימורם והחזרתם לשימוש, ניתן  אתרי ונכסיעד להסדרת מעמדם הסטטוטורי של 

כלי תכנוני משמעותי בהתחדשות אזורית המעודד  :יםזמני יםלהשתמש במנגנון הקצאת שימוש

למוקדי תרבות וחברה ומאפשר פיתוח  ,במקרה זה מבני מורשת ,את הפיכתם של מבנים נטושים

השימוש הזמני מאפשר לרשויות וליזמים לבחון את השימוש ם את צרכי המקום וסביבתו. התוא

 הנכון לאותה סביבה או קהילה. 

בנוגע , פירוט כתיבת פרוגרמה לשימור, הכנת תכנית לשימורו המלצות לאופן הגדרת חזון

 .10תכנית היישום המלאהבעוד על שימושים זמניים ניתן לקרוא ו ,מודלים התכנונייםל

את האמצעים והכלים שיש  י דרכיםהוחלט לרכז ולהציג בשת ,על כתיבת תמצית לתכנית בנוסף

עולה אשר להובלתו אחראיות יא מתווה פהאחת ה, לנקוט על מנת לעודד וליישם תכניות שימור

 והשנייה רשימת חסמים אשר להסרתם אחראיים גופי שלטון שונים:   המועצות האזוריות 
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 וטורית לייעודי ושימושי קרקע.המתכונת הסטטתכנית היישום המלאה, פרק  –נספח א'  
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 הגדרת תפקידה של המועצה האזורית כנושאת נושא השימור במרחב הפתוח וביישובים

 

  תיאור התהליך עליו מופקדת המועצה האזורית: 3תרשים מס' 
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הפעולה לשימור אתרי ונכסי המורשת בהתיישבות העובדת בהובלה של המועצות  והמתו

 האזוריות

 חברה ותרבות

 נושא שימור המורשת בשיח הציבורי ובקרב היישוביםהעלאת  .1

  ליצירת פרוגרמה לשימור המורשתקיום תהליכי שיתוף ציבור  .2

 מיתוג שימור המורשת  .3

 מתכונת סטטוטורית

 חוק התכנון והבניה:התוספת הרביעית ל יישום .4

 הקמת ועדה לשימור אתרים .4.1

 הגדרת חזון לתחום המורשת האזורית  .4.2

 כתיבת פרוגרמה לשימור המורשת  .4.3

  רשימת שימור: אוהכנת תכנית  .4.4

 .שכבת השימור והוספתהשתתפות בהכנת תכניות כוללניות, ביוזמת מנהל התכנון,  .4.4.1

ים מותרים, ובהם ייזום הכנת תכניות מפורטות המגדירות ייעודי קרקע ושימוש .4.4.2

   .בין השאר הכללת שימושים סחירים

 נכסי המורשת.אתרי וקידום הכנת תיקי תיעוד ל .4.4.3

 וסיוע כלכלי בשימורהמצב הקנייני 

לצורך  בחינת אפשרות לשת"פ של האגודות להעברת הנכסים ל"בעלות" המועצות האזוריות .5

שר בין השאר קבלת ועל ידי כך תתאפ יצירת זיקה בין המועצה האזורית לנכס המורשת

  .מענקים ממשרדי ממשלה ותרומות

  .והכללתם במסגרת השטחים לתעסוקהלאתרי ומבני מורשת הוספת שימושים סחירים  .6

על ידי  1455החלטה בקשות לתיקון החלטות רלוונטיות של מועצת מקרקעי ישראל, ביניהם  .7

הובלת  .קהלתעסו מעבר להקצאת השטחיםשל שטחים סחירים במבנים לשימור החרגה 

 החלטה לדמי היוון מופחתים גם עבור השטחים הסחירים.

 .עם רמ"י בהתאם לשינוי השימושיםשינוי עסקה בחינת פתיחת או  .8

 אימוץ של סיווג הארנונה לנכס מורשת בתעריף מוזל על ידי המועצה האזורית.  .9

 הקמת קרן תרומות ומענקים לשימור על ידי המועצה האזורית.  .10
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דוגמא לפעולה חיובית בקנה מידה דומה לזה בו עוזקת תכנית היישום, ניתן  נוסף על המתווה,

מתווה מדיניות לשימור אשר אב תכנית  2016למצוא באופן בו הכינה המועצה אזורית גליל בשנת 

 . 11שיפוטה, עליה הורחב בתכנית היישום המלאההמורשת הפיסית בתחום 

 חסמיםו לטיפולנושאים  רשימתטבלת 

 חסם מצב רצוי 
 

 פתרון / טיפול מוצע
  

רגולטור 
 נטיוורל

 תרבות וחברה

גורם מוביל בתוך  1

הישוב ו/או 

במועצה האזורית 

אשר פועל לקידום 

המודעות 

לחשיבות שימור 

המורשת 

והמוטיבציה 

לפעולות שימור 

וכן אחראי לטיפול 

האתרי ובנכסי 

מורשת ברמה 

המקומית 

 והאזורית

היעדר מודעות 

לחשיבות שימור 

מורשת ומוטיבציה ה

לפעולות שימור בקרב 

הקהילות החיות 

ביישובים, הציבור 

הרחב וכן המועצות 

 האזוריות

גיוס משאבים, בניית תהליכים ועבודה 

מקצועית שמטרתה העלאת מודעות על 

ידי פעילויות בנושא שימור המורשת 

 כגון:

  מינוי של גורם אחראי בישובים

 ובמועצה

 למויות, קיום  ימי עיון וסיור, השת

קורס נאמני שימור, תהליכי שיתוף 

 ציבור ועוד. 

  יצירת פעילויות שימור קהילתיות

 מקומיות

  חיבור פעילויות השימור עם אירועי

תרבות או תיירות קיימים בקנה 

 מידה אזורי או ארצי רחב. 

 מיתוג השימור ביישובים 

  העלאת מודעות בקרב גורמי השלטון

 המרכזי

המועצות 

 האזוריות

+ 

כז מר

המועצות 

 האזוריות

 

 

 

 

 

המועצה 

לשימור 

 אתרים

החייאת אתרי  2

רשת ונכסי המו

הנטושים על ידי 

 ייעודיהכנסת 

ושימושים קרקע 

  נוספים

השימושים העיקריים 

באתרי ונכסי המורשת 

התייתרו בעקבות 

שינוי חברתי ארגוני 

 ביישובים

איתור שימושים מעודכנים אשר 

י יכולים להחיות את אתרי ונכס

המורשת באמצעות וועדות או יועצים 

 מקצועיים בתחום השימור, 

תהליכי שיתוף ציבור או שימושים 

זמניים וכתיבת פרוגראמה מוסכמת 

 המקובלת על היישוב.

גורם 

מוביל 

בתוך 

הישוב 

ו/או 

במועצה 

 האזורית 
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 המתכונת הסטטוטורית לייעודי ושימושי קרקע.תכנית היישום המלאה, פרק  –נספח א'  



 חסם מצב רצוי 
 

 פתרון / טיפול מוצע
  

רגולטור 
 נטיוורל

 קהסטטוטורי

מור פעילה ועדת שי 3

ומובילה במועצות 

 האזוריות

אי הקמת ועדת שימור 

שאמורה להיות 

מוקמת מתוקף 

התוספת הרביעית 

 לחוק התכנון והבניה

ועדת שימור והפעלה של  ההקמ

במועצה האזורית לפי הגדרות התוספת 

 .  הרביעית

המועצות 

 האזוריות

ועדות 

מקומיות 

לתכנון 

 ובנייה

קיומה של תכנית  4

ימור או רשימת ש

מאושרת, בעלת 

תוקף סטטוטורי, 

 לכל יישוב

תכנית מתאר לא 

 עדכניות

חוסר פעילות של ועדת 

שימור שהוקמה 

מתוקף התוספת 

 הרביעית לחוק

 לכל  הכנת תכנית / רשימת שימור

יישוב )אפשרויות לאופן הכנתם 

מפורטות בפרק "מתכונת 

סטטוטורית לייעודי ושימושי קרקע 

 " של תכנית זו(. 

  מה או התכנית בהליך יהרששילוב

סטטוטורי קיים )דוגמת תכנית 

מתאר או תכנית כוללנית( או חדש עד 

 לקבלת תוקף חוקתי

ועדת 

שימור של 

המועצה 

 האזורית

סטנדרטיזציה של  5

מדיניות שימור 

המורשת במנהל 

 התכנון

דרישות לא אחידות 

בכל הנוגע לשימור 

המורשת בוועדות 

 התו"ב.

תודה אחידים על גיבוש קריטריונים ומ

ידי מנהל התכנון שתחייב את כל 

הועדות כיצד להתייחס לאתרי ונכסי 

 מורשת

מנהל 

 התכנון

הנחיות תכנוניות  6

ארציות 

המאפשרות 

שימושים 

מעורבים ציבורי + 

 כלכלי

היעדר הבנה והנחיות 

ארציות לצורך בדבר 

הוספת שימושים 

כלכליים במבנה 

לשימור, קיומה של 

מדיניות קשיחה 

והוראות מגבילות 

כלפי ההתיישבות 

העובדת היוצרת 

 תמריץ שלילי

המגדירות  מדיניות לתכניותייזום 

ייעודי קרקע ושימושים מותרים, ובהם 

שימושים סחירים  באתרי ונכסי 

 מורשת

מרכז 

המועצות 

 האזוריות

הנחיות מנהל התכנון לשימושים 

באתרי ונכסי מורשת  מעורבים

 בהתיישבות העובדת

ל מנה

 התכנון
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 חסם מצב רצוי 
 

 פתרון / טיפול מוצע
  

רגולטור 
 נטיוורל

הפקדת האחריות   .7

לתחום שימור 

המורשת המקצועי 

בידי הועדה 

המקומית באופן 

שמאפשר לה חופש 

 פעולה נרחב

היעדר סמכות של 

הועדה המקומית 

בתחום המקצועי של  

 שימור המורשת

 

קביעה בתכניות השימור 

האצלת הסטטוטוריות 

לשימור המורשת  סמכותסטוטוטורית

ן שמאפשר בידי הועדה המקומית באופ

לה חופש פעולה נרחב וכן הגדרות 

גמישות המאפשרות שינויים עתידיים 

בתכולת רשימות השימור ובכל היבטי 

התכנון הקשורים עם נכסי המורשת 

כדוגמת הרחבת ,הכלולים בהן 

השימושים המותרים במבנה תוספת 

בניה בסמוך למבנה לשימור באותו 

המגרש במגבלות זכויות הבניה 

 דהמותרות ועו

מינהל 

+  התכנון

וועדות 

 התו"ב

 יםכלכלי ומנגנונים מצב קנייני

מדיניות   .8

פרואטיקיבית 

של  ומאפשרת

רשות מקרקעי 

שמטרתה ישראל 

את שימור  עודדל

מורשת 

ההתיישבות 

העובדת על ידי 

 מתן הקלות 

כלכלי  תמריץהיעדר 

לשימור, ואף יצירת 

תמריץ שלילי, בשל 

מדיניות קשיחה 

של  והוראות מגבילות

רשות מקרקעי ישראל 

כלפי ההתיישבות 

 העובדת. 

הגשת הצעות החלטה עבור מועצת 

מקרקעי ישראל לקביעת מנגנון אשר 

במסגרתו יותרו שימושים מסחריים 

ו/או תיירותיים בעלי זיקה לאתרי 

המורשת באופן המייצר הכנסות שיופנו 

לביצוע עבודות השימור ותחזוקת 

 המבנים

מרכז 

המועצות 

ת האזוריו

+ מועצת 

מקרקעי 

ישראל + 

 רמ"י

חישוב עלויות   .9

השימור העודפות 

בהערכה השמאית 

 של רמ"י

 

עלויות השימור לא 

נלקחות בהערכה 

שמאית של רמ"י ואין 

הקלה בגובה עלויות 

 ההיוון

 

קיום דיונים ליצירת הסכמה לגבי 

הכרה של רמ"י בעלויות השימור 

הקלה בגובה בהערכה השמאית ו

 עלויות ההיוון

מרכז 

המועצות 

האזוריות 

+ מועצת 

מקרקעי 

ישראל + 

 רמ"י
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 חסם מצב רצוי 
 

 פתרון / טיפול מוצע
  

רגולטור 
 נטיוורל

סיווג ארנונה   .01

ייעודי למבני 

מורשת על ידי 

 משרד הפנים 

 

היעדר קיומו של סיווג 

ארנונה ייעודי למבני 

מורשת על ידי משרד 

 הפנים

 

הגדרת סיווג הארנונה למבנה לשימור 

על ידי משרד הפנים, בתעריף מוזל 

 והמגלם את עלויות אחזקת

 אימוץ הסיווג על ידי המועצה האזורית

משרד 

הפנים + 

מרכז 

המועצות 

 האזוריות

 

 סיכום

על  אחריותה ליטול את תכנית יישום זו מהווה הזדמנות עבור הישובים והמועצות האזוריות 

בשילוב עם מדיניות  ,ולהוביל אותו אל המקום הרצוי להן עובדתשימור מורשת ההתיישבות ה

ישראל ושומר עליה לטובת מדינת חשיבותה וייחודה בהיסטוריה של מטמיע את הבאופן  ,הפיתוח

 והדורות הבאים. הקהילות הקיימות

את התפקיד החשוב של להוביל  ךאשר צריהן הגורם , האזוריותהמועצות כי  ממליצההתכנית 

העצמת ש חזון ומימל בתכנית וצעיםבכלים המ יעזרלה תוכלנה . המועצותשימור המורשת

תה של ההתיישבות העובדת, בקיבוצים, במושבים ובנקודות ההתיישבות, כחלק מסיפור תרומ

 כפי שבאים לידי ביטוי במבני הציבור ובמרקם היישובי הייחודי.והמורשת הלאומית, 

 כבר היום לקדם אתאפשרים סטטוטוריים, קניינים וכלכליים המ םכליזו מוצגים בעבודה 

להסיר חסמים לטפל בנושא, ורשת ומוטל עלינו להמשיך והמ הצלתם ושימורם של אתרי ונכסי

 ולבנות כלים נוספים כדי להקל במשימה לאומית חשובה זו.

: סיכום הפעולות העיקריות שיש לקדם בתחום קניין וכלכלה על מנת להביא 4תרשים מס' 
 ליישום מטרות התכנית 

 

יצירת זיקה קניינית או  . 2
הסכמית בין המועצה  
 –האזורית לנכס לשימור 

חכירה , הפקעה בהסכמה
 לדורות

החלטת  – י"רמהכרת . 0
לתוספת   י"רממועצת 

שימושים מסחריים כמקור  
מימוני לעלויות עבודות  
 .שימור ותחזוקת שימור

 –ניוד זכויות בנייה . 4
תכנית שימור במרחב 

 (ב2651מודל )התכנון 

שינוי סיווג ארנונה לנכס  . 3
תעריף מוזל   –לשימור 

שמגלם עלויות אחזקת   
 נכס לשימור

 –קרן תרומות ומענקים . 5
 שלטון מרכזי מול מקומי
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 :נספחים

 תכנית היישום המלאה –א'  נספח

 ת מקרי לימודרשימ –נספח ב' 

 כרטיסי אתר למקרי הלימוד –נספח ג' 

 החלטות מועצות מקרקעי ישראל –נספח ד' 

 התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה –נספח ה' 

 קריטריונים להכנת רשימות שימור בוועדות המקומיות –נספח ו' 

 רשימת תנאי סף למיזמי מורשת –נספח ז' 
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 ום המלאהתכנית הייש –א'  נספח

  רקע 

 מבוא לתכנית היישום 

 גופים המעורבים בתכנית היישום ובהליכיה 

  חזון התכנית 

 מטרות התכנית 

 יעדי התכנית 

 מופיעים במלואם בתמצית התכנית(הנ"ל )הפרקים 

 סקר עדכני של אתרי ונכסי מורשת בהתיישבות העובדת 

 מתודולוגיה 

 היבטים תכנוניים, אדריכליים וסביבתיים 

ת תכנית היישום, הוחלט לחקור בצורה מעמיקה אתרי ונכסי מורשת שעברו בשנים כרקע להכנ

האחרונות תהליך של שימור והתחדשות ויכולים להוות מדגם מייצג לכלל ההתיישבות העובדת ברחבי 

הארץ. אותם אתרים ונכסים שימשו כמקרי מבחן מהם היה ניתן ללמוד על הגורמים להצלחה של 

 עדרה ועל בסיס הידע הזה לפתח מתווה פעולה וכלים מתאימים.  שימור המורשת או להי

של מאות אתרי ונכסי מורשת ברחבי הארץ ואלו רשימות מצאי קיימות  נבחרו מתוך מקרי המבחן 19

 הם:

 בית טרומפלדור, תל יוסף .1

 שביל מורשת הקיבוצים, עין חרוד, תל יוסף .2

 חוות שפון, נצר סירני .3

 הבית הגדול, משמר העמק .4

 ורוכוב, משמר הנגבבית ב .5

 חדר האוכל, תל יוסף .6

 חצר עין שמר .7

 רפת קריית ענבים .8

 שביל הלולים, כפר גלעדי .9

 בית ראשונים, גן שמואל .10

 בית העם בבצרה .11

 בית העם בחרות .12

 בית העם בעין ורד .13
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 חדר אוכל ובית בנדורי, גבעת השלושה .14

 מרכז הכפר בבית יצחק .15

 בית העם בכפר הס .16

 בית העם בנהלל .17

 מואלגן ש, בית ראשונים .18

 שובך היונים, גבעת ברנר. .19

כלל איסוף של מידע מקיף בתחומי מיפוי, מקרקעין, תכנון, שימור וכלכלה  הלימודחקר מקרי 

 12וסיורים באתרים ובנכסי המורשת הנבחרים. לכל מקרי הלימוד הוכנה טבלה מרכזת עם נתוני בסיס

 .  13יקרי החומר שנאסףועבור שמונה מתוכם אף הוכנו כרטיסי אתר מתומצתים המציגים את ע

מערכת היחסים שבין מההיבט של  תחומה המרחבי של המורשת ביישוב ושל מקרי הלימוד נבחנו 

בשלוש רמות  וסביבתו הקרובה כביטוי לערכים ההיסטוריים והפיזיים הגלומים בו או הנכס האתר

 משתנות: 

 נים סמוכים. האתר ומרחב החיים המידי העוטף אותו כגון המרחב הפתוח המשותף ומב .1

המרקם הבנוי, תכנית היישוב,  דרכים  -האתר והקשריו האורבאניים הקיימים והמתחדשים  .2

 וכיו"ב.

האתר ותבנית הנוף אשר מסביבו כגון מרחבים פתוחים מטופלים, שדרות, אזורי מגורים  .3

 האזור המשקי וכיו"ב. 

 

 

 הדגמים אפשריים למערכת היחסים המשתנה בין האתר וסביבתו הקרוב

 

                                                 
 'בראו נספח  12
 'גראו נספח  13
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על ציר הזמן והמרחב המאפיינים את ההתיישבות העובדת לפי  הסקר מיקם את אתרי ונכסי המורשת

 הפרמטרים הבאים: 

אתרים ונכסים להם ערך מיוחד בבניית נוף ההתיישבות העובדת,  -חשיבות נופית אקולוגית  .1

נונם בוצע בידי המייצגים מקום ייחודי או מגוון רחב יותר של יישובים דומים וכן אתרים אשר תכ

אדריכל בולט בתכנון ההתיישבות העובדת או בעלי נוף מסוים המשמר את האופי השורשי של 

 הווייתה. 

חשיבותם התרבותית והציבורית, ייחודם האדריכלי ותפקודם  -מבני תרבות, ציבור, ספורט וחינוך .2

   המיוחד של המבנים )על המרחב סביבם( בהוויה  של ההתיישבות העובדת.     

מבנים או מתחמים אשר ניכרת בהם השפעה ביטחונית מבחינת אופי בנייתם,  -ההיבט הביטחוני .3

 סוג המבנה, כיוון וכד'. 

מבני המשק כדוגמת המגדל, האסם,  -אזור מבני המשק, התעשייה והמרחב החקלאי ביישוב .4

 החקלאי. הסנדלרייה, המאפייה וכד' יצרו מרחב ייחודי המשמרים את התופעה ואופי היישוב 

ביישובים רבים היו מעורבים אדריכלים חשובים בתכנון הישוב ושכונות  -מתחם המגורים .5

המגורים אשר תכננו את המבנים כמותאמים במיוחד עבור צורת החיים של ההתיישבות העובדת. 

במידה וניתן, יש לפעול לשימור מבנה או מבנים כאזכור לבתי המגורים בראשית ההתיישבות, 

 למם.לפני היע

כדוגמת בריכות הדגים, מתקני  -יישוביים הקשורים ליישוב והם בעלי ערך לאומי-מתחמים חוץ .6

ספורט או תרבות, מבני ביטחון ואחרים אשר שירתו את הישוב ונמצאים באחריותו אך לא 

 בתחומו. 

מידת חשיבות ברמה הלאומית או האזורית מתוך ראיה כלל ארצית השוקלת את  בחן אתוכן 

 ים הבאים:המרכיב

 ייחודיות האתר או נכס המורשת.   .1

חשיבותו בהיבט האדריכלי להיסטוריה של ההתיישבות העובדת והיישוב והקיבוץ בו הוא  .2

 ממוקם, סביבתו והמרחב הגיאוגרפי הסמוך. 

 מידת חשיבותו בשימור מורשת ההתיישבות העובדת.  .3

 מידת חשיבותה של עבודת האדריכל באתר. .4

ם הקשורים בשימור הנוף וקיימות המרחב הציבורי לאור השינויים ביחס שבין בנוסף, נבחנו הנושאי

 האחריות המשותפת של כלל הציבור והפרט ובין הוועדים והמועצות האזוריות. 

 לימוד ועיבוד המידע הובילו להבנה שניתן לחלק את מקרי המבחן לארבע קבוצות עיקריות:
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ן נשמרים ומתפקדים כראוי. כגון: גן שמואל, בהם המבנה והתוכ - מקרי הצלחה/בדרך להצלחה .1

חצר עין שמר, משכן אומנויות בעין חרוד, בית חנה סנש. במקרים אלו יבחנו וינותחו גורמי 

 הצלחתם.

במקרה זה לא קיימת בעיה, לא  - מבנים בהם נעשה שימוש משני, חברתי / תרבותי במבנה .2

 מבחינה תכנונית ולא מבחינה משפטית.

לרוב נעשה ע"י תכנית מפורטת לשינוי ייעוד המבנה או ע"י  - שימוש כלכלי מבנים בהם נעשה .3

שימוש חורג. במקרים אלו לרוב השוק מכתיב את מהות ומימוש הפרויקטים. כגון: חדר אוכל 

 גבעת השלושה והרפת ההיסטורית בקריית ענבים.

/ מועצה מוטיבציה  מבנים שלא מתקיימת בתוכם פעילות מכל סוג, ואין ליישוב - מבנים נטושים .4

ומשאבים להשקיע בשימורם. במקרים אלו נבחן כיצד ניתן לייצר מוטיבציה ע"י הכנסת שימוש 

כלכלי שישמש גם לשימור ולתחזוקת המבנה. כגון: בית טרומפלדור, בית בורוכוב, בית העם 

 בחרות, בית העם בבצרה.

 בהתאם לרמת ערכיות:  סיווג

כפונקציה לאומית בתוך היישוב הכפרי, או כאלו המגלמים סיפור הוקמו מראש  -.  ברמה הלאומית1

 היסטורי בעל ערך לאומי. דוגמה: בית טרומפלדור, שובך היונים בגבעת זקס.

הוקמו לתת מענה לצרכים אזוריים. דוגמה: בית בורכוב, "הבית הגדול"  -. ברמה האזורית2

 בשומריה.

כי תושביו. דוגמה: הרפת ההיסטורית בקריית הוקמו בכל יישוב כמענה לצר -. ברמה המקומית3

 ענבים, בית העם בכפר ויתקין.

שמידת הצלחת שימור המורשת ביישובים מעידות על כך  סקרהמתוך  המרכזיות שעולותמסקנות ה

תלויה בעיקר בשני משתנים מרכזיים והם: האם ביישוב נשמרה השותפות או שפורקה והאם היישוב 

 והה או נמוכה.הוא בעל יכולת כלכלית גב

תוצאות הסקר מעידות על כך שמיעוטם של היישובים הם כאלו שבהם נשמרה השותפות וגם יכולתם 

הכלכלית גבוהה ובמקרים אלו הדרך לשימור המורשת סלולה ופשוטה, שכן חשיבות אתרי ונכסי 

ומת המורשת בחיים השיתופיים ידועה ונוכחת ובנוסף קיימים האמצעים הכלכליים לשימורם. לע

זאת, מרבית היישובים הם כאלו בהם פורקה השותפות וכן יכולתם הכלכלית נמוכה. לרוב המשמעות 

של שילוב זה יהיה הזנחה של אתרי ונכסי המורשת והתדרדרותם, אולם הסקר הצליח לאתר יישובים 

המפתח להצלחה היה קיומם  כאלו בהם נעשו תהליכי שימור המורשת. במקרים אלו מצא הסקר כי

 אחד או יותר מהגורמים הבאים: לש

  מוטיבציה גבוהה לשימור המורשת אשר הובילה לפעולה בלתי ביישוב היה קיים גורם בעל

 מתפשרת שסופה היה תהליך השימור.   

 לתהליך השימור כשותף או כבעלים.  נטלה אחריות המועצה האזורית 
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  ימור. עודדו את תהליך השהיו מעורבים וגורמים נוספים מחוץ ליישוב 

  ואת התחזוקה השוטפת של  מרכיב כלכלי רגולטורי שאפשר את מימון פעולות השימורנמצא

 החלטות מקלותהקניין:  בתחוםשימושים ו או קרקע התכנון: ייעודי האתרים והנכסים. בתחום

 שיתוף פעולה בין מוסדות התכנון לרמ"י. ו רמ"ישל 

  השימור.מרכיב כלכלי יזמי שאפשר את מימון פעולות נמצא 

משפטיים הכלכליים, הארגוניים, הכלים הסל ההבנות והמסקנות שיפורטו להלן מהוות את 

 לשימור המורשת בהתיישבות העובדת אשר היה היעד הראשון של תכנית יישום זו. תכנונייםהו

 מוטיבציה ונכונות חברתית

 היבטים חברתיים ושיתוף ציבור

ליכי שימור הן ברמת היישוב והן ברמה האזורית בשנים האחרונות ניתן לזהות ניצנים של תה

פי כללי התנהגות מוסדיים. יחד עם זאת, -המגיעים לרוב באמצעות יוזמות מ"למטה" ופחות על

התהליכים המתבצעים באזורים וביישובים השונים, בהתייחס למגוון הרחב של מוטיבציות, מצביעים 

 על מידה מסוימת של מודעות לעניין. 

אשר חקרו מספר מקרי מבחן ביישובים כפריים שונים  14(2013יהם של בן נון וחבריה )מתוך מסקנות

עולה, כי כאשר מבנה מהווה עבור הקהילה חלק משמעותי בחייה ועברה וכאשר קשורים בו מאורעות, 

רגשות והיסטוריה של המקום, הנכונות והמוטיבציה של הקהילה לשמר אותו ולשמור עליו יהיו 

 , ברוב המקרים, על שיקולי תועלת אחרים. גבוהים ויגברו

יחד עם זאת, לא תמיד הקהילה מודעת לנכס הנמצא בחצר האחורית שלה ולכן, שיתוף הציבור 

והצפת נושא השימור לשיח הציבורי חיוניים להצלחה כמו גם מעורבותם המובנית של גופים חיצוניים 

תהליכים מושכלת ובעבודה מקצועית. כגון המועצה האזורית המסייעת בגיוס משאבים, בבניית 

מסקנה נוספת אשר עלתה מן המחקר מעידה על כך שמבנה הממתג את סביבתו ותורם בזאת 

להקמתם של מיזמים שונים או מהווה נקודת ציון בנוף הסביבה יהיה בעל סיכוי גבוה יותר לשימור 

יע ליוזמות ומיזמים אחרים, ידי הקהילה. לעומתו, כאשר מבנה כעין זה יהווה גורם מפר-ושמירה על

יהיה קשה יותר לשכנע את מתנגדיו לשמרו )תלוי במיקומו, מצבו הפיזי, יעוד הקרקע הקיים בתכניות 

 וזכויות בניה(.  15מוצעות

                                                 
"שימור, מבנים לשימור ומה שבניהם" עבודת חקר במסגרת   2013בן נון, מ., שטרית, ע., שפיגלר, נ. ויפה, נ.    14

 הכפרי, מחזור ד', המרכז לחקר העיר והאזור, המסלול לתכנון ערים, טכניון, חיפה.קורס מתכננים במגזר 
המקום  יעוד הקרקע בתכניות מוצעות תלוי בהנחיות הקהילה למתכנן וגם במודעות של המתכנן עצמו להיסטוריה של  15

 לשימור מבנה בפועל.ל לבדו לתרום בו הוא ניגש לעבוד. קשה להניח שמתכנן יכו
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כאשר מחברים את מסקנותיה של בן נון וחבריה יחד עם המסקנות העולות ממחקר מקרי המבחן 

תוף ציבור ליצירת מוטיבים להשגת מוטיבציה ונכונות בתכנית זו עולה כי נדרש לקיים תהליך שי

 חברתית כדי להתמודד עם שתי תופעות עיקריות:

 מעבר מקהילה שיתופית לקהילה מופרטת -. שינוי חברתי ארגוני ביישובים 1

 . השימוש העיקרי במבנה התייתר2

במוטיבציה תופעות אשר מקשות על קידום פעולות לשימור מלא של המבנים וגורמות לירידה 

החברתית לפעול למען שימורם. קהילות רבות בקיבוצים ובמושבים כבר אינן מתנהלות באורח חיים 

שיתופי מלא כבעבר, אלא כקהילות עם מאפיינים עצמאיים יותר במודל של קיבוץ מתחדש., מכך 

נובעים  ומשינויים מבניים וחברתיים נוספים )כגון ביטול הלינה המשותפת ומעבר ללינה משפחתית(

שימושים רבים שכבר אינם רלוונטיים ובעבר היוו מוקד מרכזי במרקם היישובים ובאורח החיים, 

מבנים אשר להם חשיבות סנטימנטלית רבה )בנוסף לערכם הארכיטקטוני וערכים נוספים(. מבנים 

גם בעלי שימושים עיקריים שהתייתרו גם הם מהווים סוגיה, השימור המלא האידיאלי, אשר כולל 

שיחזור של השימושים במבנה, אינו רלוונטי במקרים אלו, אך ניתן במסגרת התכנון לחדש את 

 השימושים ולהתאימם לצרכים הנוכחיים. 

עם זאת, במקרים רבים ניכר כי דווקא בעקבות השינוי הארגוני בקהילה וכניסתם של חברים 

ציה קהילתית המגיעה מן ותושבים חדשים )לרבות בהרחבות(, החלה מתפתחת מודעות ומוטיב

החברים והתושבים החדשים, ומהבנים החוזרים, אלו שעזבו אורח חיים עירוני ומבקשים לחוות 

אורח חיים כפרי, מצודדים בשימור ושיקום המרקם הראשוני, האווירה וההווי המקוריים עד כמה 

 שמתאפשר בהתאם להלך החיים המודרני. 

ר סיורים ביישובים שונים על מנת לבדוק מקרוב כמה מקרי במהלך הכנת תכנית היישום נערכו מספ

לימוד ולהתרשם, בין היתר, מהגישה החברתית קהילתית כלפי סוגיית שימור המורשת. נערכו פגישות 

עם הוועדים ונוצר הרושם של מנעד התייחסויות החל בהתעניינות מלאה ואף בפעילות אקטיבית מצד 

 יישובים אשר הביעו חוסר עניין.הוועדים ומצד האוכלוסייה ומאידך 

תובנה נוספת העולה מסיורי השטח היא כי במקרים בהם באותו היישוב יש מספר מבנים הזקוקים 

לשימור והתושבים חוששים שבגלל קיומם של משאבים מצומצמים שימור של מבנה אחד יהיה 

ביניהם איזה מבנה  בהכרח על חשבון שימור של מבנה אחר, נוצרת סיטואציה בה התושבים חלוקים

 הוא בעל חשיבות גבוהה יותר וראוי לשמרו קודם. 

תמונת המצב הזו מובילה להבנה כי ראשית יש לקבוע עבור כל יישוב את אופי השימור הרצוי כגון 

שימור פיזי בלבד, שימור מרקמי, שימור השימושים ועוד. לשם כך מומלץ לערוך דיונים פנימיים לכל 

האזוריות או מול נאמני שימור לקביעת אופי ורמת השימור בכל יישוב, וככל יישוב מול המועצות 

שנדרש עדכון השימושים, יש להגיע לידי פרוגראמה המקובלת על הישוב ונותנת ביטוי לשימוש 

המקורי של המבנה עד כמה שניתן. כמו כן, מומלץ שתערכנה פעילויות בנושא העלאת המודעות 

 ר מורשת.ושיתוף הציבור בנושאי שימו
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פעילות נוספת הנרקמת בימים אלו, לאור ממצאי התכנית, היא מיזם של המרכז למועצות אזוריות 

להקמת קורס נאמני שימור, יוזמה אשר שמה לה למטרה להעלות את המודעות הציבורית בנוגע 

 לשימור המורשת. 

 הסדרת המצב הקנייני וסיוע כלכלי בשימור המורשת

ע, מבני מורשת בקיבוצים ובמושבים רובם ככולם שימשו בעבר לשימושים כפי שכבר פורט בפרק הרק

קהילתיים, משקיים וציבוריים שהצורך בהם כבר לא קיים, או מסופק בדרכים אחרות, וזאת לאור 

השינויים המשמעותיים שחלו על פני זמן ביישובים אלה ובמבנה החברתי והכלכלי שלהם. יתרה מכך 

חו במשך תקופה ארוכה, ולפיכך שיקומם ושיפוצם עלול להיות יקר במקרים רבים המבנים הוזנ

 משיקום ושיפוץ של מבנים שהיו בשימוש באופן רציף.

יחד עם זאת, יש לשים לב כי התנועה אינה "חד סטרית" משימוש ציבורי לשימוש אחר, אלא ישנם גם 

ל אופי קהילתי כגון מקרים רבים של מבנים משקיים, כגון סילו או מחסן, אשר הפכו למבנה בע

מועדון או פאב, או מבנים לאספקת שירותים שאין בהם צורך עוד, כגון מאפיה, אשר הופכים לעסק 

 זעיר או אף למבנה למגורים.

השימוש החדש המתבקש בחלק ניכר ממבנים אלה ובמיוחד במסגרת תכנית מורשת הוא במקרים 

ל המקרים לא יתקל בהתנגדות תכנונית וגם רבים סוג של מוזיאון/מרכז מבקרים, שברוב המכריע ש

לא בדרישות מיוחדות מצד רמ"י. במידה וייושם אותו השימוש, תתקבל תמיכה ממשלתית באמצעות 

מימון חלקי וחד פעמי של עלויות השימור, השיקום והשיפוץ, אבל יהיה צורך לתת את הדעת על 

ולתחזוקה השוטפת שמטרתה לשמור  ההוצאות הנוספות הנדרשות להשלמת המימון של אותן עלויות

ולהציג את המבנה שטופח במסגרת תכנית המורשת, ששימוש כאמור, עפ"י רוב, אינו מייצר הכנסה 

 מספקת לכסותם. 

הנטייה המידית במקרים מסוג זה היא לחפש מקורות הכנסה נוספים באמצעות שינוי לשימוש כלכלי 

ר העירוני, ואולם, בשל המדיניות הקרקעית הנוכחית או מסחרי. כיוון זה ננקט על דרך השגרה בשימו

במרחב הכפרי, שינוי זה מעורר שורה של שאלות הן במישור היחסים עם רשות מקרקעי ישראל והן 

מול הרשות המקומית ומוסדות התכנון. נושא זה יצריך בחינת המערך החוזי בין המנהל לקיבוץ/מושב 

 היעוד וקידום תכנית כלפי הקיבוץ/מושב.  ועמידה על המשמעויות הכלכליות של שינוי

סביר להניח כי ככל שהשימוש המסחרי יתפוס מקום נכבד יותר בפעילות המתבצעת במבנה ו/או יהיה 

פחות קשור לסוג פעילות המורשת העיקרית כך יגדל "תיאבון" רמ"י להגדרתו כשימוש מסחרי ולגבות 

ר להשיג את האיזון הנדרש לצורך קיום פעילות בגינו תשלומי חכירה גבוהים, דבר שיקשה עוד יות

המורשת שתהיה במבנה. לדידנו, מוטב כי תושג הסכמה מערכתית של רשות מקרקעי ישראל ושל 

מוסדות התכנון למהלך כגון זה, ויש לנקוט מדיניות מקלה וחיובית שתאפשר שימורם, שיקומם 

 והחייאתם של אתרים ונכסים המיועדים לשימור בהתיישבות.

אמנם, הנחת היסוד לצורך גיבוש מתווה לפתרון רוחבי של הבעיה הוא כי אחד המניעים המרכזיים 

לביצוע שינוי במבנה הוא פעילות תכנית מורשת ותמיכתה באמצעות מימון חלק מעלויות השיקום 

והשיפוץ, אבל סביר להניח כי במסגרת זו ייקבעו תנאים לתמיכה אשר יגדירו את ההתחייבות לקיום 
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עילות מורשת במבנה וכי חריגה מהמסגרת שנקבעה עלולה להוביל לשינוי שיטיל על בעלי הנכס פ

 עלויות מלאות.  עניין זה יש לקחת בחשבון כאשר שוקלים הרחבה של השימוש המסחרי.

בחינת עומק של הפרויקט ומקרי הלימוד מעלה מספר דרכים המאפשרות התמודדות עם סוגיית 

דרכים אשר מתבססות על נכונות ושיתוף פעולה בין הגופים השונים הסדרת המצב הקנייני, 

 המעורבים: 

ההסדר הבסיסי הנו שמירת הנכס במסגרת החכירה והשימוש של האגודה, תוך הגדרת הוראות  .1

, העדפה של השימוש בנכס המורשת ולשיקול דעת האגודה במקרים המתאימים. השימוש בנכס

 ת גם שימוש כלכלי בנכס. למטרה ציבורית במסגרתה ניתן לעשו

ככל שמדובר במבנה ביעוד ציבורי, וכאשר הישוב מעוניין בכך, יצירת זיקה בין המועצה האזורית  .2

לנכס המורשת, באמצעות קניין או הסכם, למטרות להרשאת שימוש, השכרת משנה או הפקעה 

 .בהסכמה או חכירה לדורות, הכל כפי שיוסכם מרצון בין הישוב למועצה האזורית

מסלול בו מבנה המורשת נשאר בחזקת היישוב  –תרשים המציע שני מסלולים אפשריים  להלן

 16הכפרי ומסלול בו המועצה האזורית נושאת באחריות הקניינית למבנה

. 

                                                 
16
 'דראו נספח  המלאות ת מועצת מקרקעי ישראלהחלטו 



  

28 

 

בתקופת כתיבת תכנית זו הוכנה על ידי חברי וועדת ההיגוי וצוות התכנון טיוטת הצעת החלטה עבור 

ביצוע עבודות שימור קריטיות ונדרשות ע"י היישוב הכפרי  עודדתה למועצת מקרקעי ישראל שמטר

באמצעות קביעת מנגנון אשר במסגרתו יותרו שימושים מסחריים ו/או תיירותיים בעלי זיקה לאתרי 

המורשת באופן המייצר הכנסות שיופנו לביצוע עבודות השימור ותחזוקת המבנים. הטיוטה הציעה כי 

לות לישוב הכפרי ו/או המועצה האזורית בקיום שימושים נלווים באתרי רמ"י תאפשר רשימה של הק

משטח מבנה המורשת או  20%מורשת כשהמרכזית ביניהן היא שאותו שימוש, בשטח כולל שלא יעלה על 

 מ"ר , לא יהיה כרוך בתשלום.  100על 

ותרו ליישוב שטח השימוש הנלווה לא יגרע ממכסת שטחי התעסוקה ו/או מסחר שהבנוסף הציעה כי 

הכפרי בהחלטות קודמות והגדרות נוספות הקשורות לסוג השימוש הנלווה, למיקומו, להיקפו לאופן 

 חתימת העסקה עם רמ"י ועוד. 

טיוטת ההצעה גובשה בשיתוף פעולה עם רמ"י והוצגה בפני הגורמים הרלוונטיים במועצת מקרקעי 

באופן שתתאפשר תוספת שטחי  1455לטה תיקון להחישראל אך לא התקבלה. בנוסף, הוחלט לקדם 

, 80, 60סחירים במבני המורשת, מעבר להקצאה המוגדרת לפי אותה החלטה ) 20%תעסוקה עבור אותם 

בנושא החכרת קרקע  1560אושרה החלטה מס'  2018באוקטובר דונם לפי האזור הגיאוגרפי(.  120

היקף התעסוקה במבנה לשימור  למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאים ובה סעיף המחשב את

המלצת תכנית זו היא להמשיך ולפעול  בלבד משטח העסקה, הסעיף במלואו מובא להלן. 10%בהיקף של 

מול מועצת מקרקעי ישראל כדי להגיע להסכמות אשר יסייעו במימון עלויות שימור אתרי ונכסי המורשת 

 בהתיישבות העובדת. 

אתר או בנכס המורשת שימוש מסחרי נכון להיום, מומלץ להתבסס לאור כל זאת, במידה ויוחלט לעשות ב

 על ההחלטות התקפות הבאות של מועצת מקרקעי ישראל, הרלוונטיות לתכנית יישום זו: 

בנושא "החכרת קרקע למטרות תעסוקה  1455המהווה תיקון להחלטה  10.10.2018מיום  1560החלטה 

  - 17במשבצות ישובים חקלאיים"

עסוקה באתר לשימור תחשב לעניין מניין השטחים להיקף השטח המרבי בהיקף עסקת ת .2.4"
משטח העסקה בלבד. בסמכות ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל לאשר  10%של 

חריגה ממכסת השטח המרבי לשם עריכת עסקה לאתר לשימור, וזאת אם מיצה היישוב 
בור היישוב החקלאי החקלאי את מכסת השטח או אם כתוצאה מהעסקה המבוקשת יע

 את השטח המרבי."

 

 :5סעיף  -בנושא "התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ"  4.7.2016מיום  1472החלטה 

 הגדרות

שימוש באזור מבנה המשק ו/או בשטחים החקלאיים הצמודים לשטח המחנה לצורך  - שימוש נלווה

של הקיבוץ מתוך השימושים המפורטים פעילות הקשורה במישרין לפעילות החקלאית ו/או המורשתית 

 .או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה 1316בהחלטה מועצה מספר 

 שימוש נלווה .        5 

                                                 
17
 ההחלטה במלואה מופיעה בנספח ד' 
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או כל  1316השימושים הנלווים יהיו בהתאם לשימושים המפורטים בהחלטת מועצה מספר  .   5.1

 החלטה אחרת שתבוא במקומה.

בשטח החקלאי צמוד דופן לשטח המחנה, בכפוף לאישור  השימוש הנלווה יותר בשטח המחנה או .5.2

 תכנוני.

 שימוש נלווה מחייב עריכת עסקה עם הרשות בה יוגדר סוג השימוש והיקף השטח המותר.  .      5.3

מ"ר  500הרשות תאשר עד עשרה שימושים נלווים, כאשר השטח לכל שימוש נלווה לא יעלה על  .    5.4

 מבונה.

 רשאית לבצע עסקה לשימוש נלווה ע"פ תשריט. הרשות תהא .  5.5

הקיבוץ ישלם דמי חכירה מהוונים מלאים. על תשלומים אלו יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית  . 5.6

 בהתאם להחלטות מועצה התקפות.

 שטח השימוש המשולב אשר נקבע בעסקה לא יגרע ממכסת התעסוקה המותרת. .     5.7

 

 : 2סעיף   –הקצאת קרקע לרשויות מקומיות"  בנושא " 1821.5.20מיום  1566החלטה 

 לשנה  2%הקצאת מקרקעין בדמי חכירה של  .     2

לעיל יוקצו  1מקרקעין שייעודם צרכי ציבור אשר אינם בגדר המקרקעין עליהם חל סעיף 

מערך הקרקע )מחושב  36.4%שנים, בתשלום מראש מהוון של  49לרשויות מקומיות לתקופה של 

לשנה מערך הקרקע(, ובלבד שכל הקצאת קרקע לעניין סעיף זה תתבצע  2%י תשלום של עפ"

 עבור שימושים שאין רווח בצידם, ושהינם אחד מאלה:

הינם מיועדים לצרכי ציבור, אך שטחם עולה על שיעור ההפרשות המותר ללא תשלום עפ"י   . 2.1

 .1069החלטת מועצה 

כלה על תיכונית, למכללה, לתיאטרון, למוזיאון, למרכז ספורט, ייעוד הקרקע הינו למוסד להש .  2.2

 למתחם נהיגה.

)ב( לחוק: עתיקות, תחנות אוטובוסים, 188ייעוד הקרקע הינו בין היעודים הנקובים בסעיף  .  2.3

מוסדות קהילתיים, מחסני חירום, תחנות משטרה, תחנות שירות לכיבוי אש, מזחים, מנחתים 

ית א' וקו עימות(, תחנות מד"א, משרדים ראשיים של הרשות המקומית )באזור עדיפות לאומ

 )בית עירייה(, שווקים.

 יעוד הקרקע הינו למתקני טיפול בפסולת. .  2.4

 

מעבר למציאת מקורות הכנסה למימון שימור המורשת באמצעות שימושים מסחריים, יכולה המועצה 

 לטובת קידום השימור:    האזורית להשתמש במכשירים כלכליים הנתונים בידיה

החלטה של המועצה האזורית לשנות את סיווג הארנונה לנכס מורשת בתעריף מוזל המגלם את  .1

עלויות אחזקתו. לשם כך יש צורך באישור משרד הפנים ועל כן השלב הראשון היא הגדרת סיווג 

 ידי המועצההארנונה למבנה לשימור על ידי משרד הפנים, השלב השני הוא אימוץ הסיווג על 
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הקמה של קרן תרומות ומענקים על ידי המועצה האזורית שתשמש למינוף יוזמות שימור המורשת  .2

 כמימון משלים.

  מתכונת סטטוטורית לייעודי ושימושי קרקע

עיגון תכנית לשימור, יש ותעשה באמצעות הכלים המוגדרים בחוק התכנון והבניה, אשר מעניק לרשות 

ני נתיבים שונים לקבוע אתרים ובניינים לשימור בתכנית מתאר. נתיב אחד המקומית סמכות כפולה בש

מצוי בחוק התכנון והבניה, המונה בין מטרות תכנית מתאר את עקרון השימור, ואילו הנתיב השני מקורו 

פי המנגנון שיצר -בתוספת הרביעית לאותו חוק. משמעות הדבר, שניתן להשיג את תכלית השימור הן על

. כך או כך, תכניות מתאר "רגילות"פי -והן על 18התוספת הרביעית לחוקלחוק התכנון והבנייה וא 76סעיף 

מותר בתכנית לשימור לקבוע הוראות בדבר השימושים המותרים באתר, לרבות תוספות בניה שניתן 

 להוסיף לו, וכן לקבוע כללים בדבר היחס בין הוראות אלה לבין הוראות התכניות החלות על האתר. 

בכל דרך תכנון שתיבחר על הרשות המקומית יש לזכור כי התשתית התכנונית המהווה את הבסיס 

לשימור והתחדשות המבנים הייחודיים מחייבת התייחסות לסוגיות המשפטיות ולמערך ההסכמי הקיים, 

זאת באשר התוכנית תהווה בסיס לתוכניות שימור סטטוטוריות שיבואו אחריה בקיבוצים ובמושבים. 

סגרת הפתרון שתאומץ צריכה להיות פשוטה לביצוע כך שתמנע חיכוכים תמידיים בגין תוספות שוליות מ

של שימושים מסחריים ותחסוך את הצורך בפרשנויות על נושאים שאינם בליבת עסקי הרגולטורים ולכן 

 מאריכים עד אין קץ את הטיפול בהם. 

 תכנית כוללנית

א תכנית מתאר כוללנית, חידוש שנוסף לעולם התכנון הסטטוטורי סוג אחד של תכנית מתאר "רגילה" הו

. תכנית כוללנית היא תכנית 2014לחוק התכנון והבניה משנת  101במסגרת הרפורמה שיצר תיקון 

מתארית מכלילה, בסמכות וועדה מחוזית, החלה על כל מרחב התכנון המקומי או על חלק משמעותי 

מיוחד למועד כתיבת המסמך, מאחר ובשנים האחרונות מוקצה תקציב ממנו. סוג זה של תכנית רלוונטי ב

ממשלתי לטובת מהלך של הכנת תכניות כוללניות  במרחבים הכפריים ברחבי ישראל, המיושם בשיתוף 

פעולה בין מנהל התכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמועצות האזוריות. בתכניות אלו יש הזדמנות 

שכבה סטטוטורית בנספח השימור המהווה את אחד ממסמכי התכנית לעיגון רשימות השימור כ

 הנדרשים.

מאחר ונכון להיום, על פי נתוני מנהל התכנון, תכניות מתאר כוללניות מאושרות הוכנו ליישובים שונים 

עבור ועדים מקומיים, מועצות מקומיות ועיריות, אולם עדיין אין תכניות מתאר כוללניות מאושרות 

לפיכך מוצע לאפיין את התוכן הרצוי . לא קיים נספח שימור שיכול להוות מודלן רחב יותר, למרחב תכנו

לנספח השימור בהתבסס על תכנית האב לשימור אתרים שהוכנה על ידי המועצה האזורית גליל עליון 

התואמת את גישת שימור המורשת ברוח התקופה ואת קנה המידה המרחבי לתכנון בו עוסק  ,2016בשנת 

 . 19סמך זה, כמו גם מציגה תפיסה מקצועית איכותיתמ

תכנית האב מתווה מדיניות לשימור המורשת הפיסית בתחום השיפוט של המוא"ז בשלוש רמות 

 עיקריות:

                                                 
18
 ה'ראו נספח  
19
 אב תכניות - עליון גליל זוריתהא המועצה של האינטרנט אתר: מקור 

http://www.galil-elion.org.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA
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 עריכת תכנית שימור אזורית תוך גיבוש זהות אזורית ע"י הדגשת  -מרחב המועצה -רמה אזורית

 סיים והאנושיים.מאפיינים מיוחדים לאצבע הגליל, לנופיה הפי

 עריכת תכנית שימור ליישובים בתחום המועצה, שתתרום לגיבוש זהות  -היישוב -רמה מקומית

 קהילתית מחודשת וליצירת גאוות יחידה המושתתת על חינוך לשימור מורשת היישוב. -יישובית

 כם המלצות לשימור מתחמים אתרים ומבנים ביישוב בהסתמך על ניתוח  ער -רמת האתר / המבנה

 כנכסי מורשת.

מכלולים  –תת אזורית, ובין המקומית לאתר / המבנה  –ובעוד שתי רמות ביניים: בין האזורית למקומית 

 ומתחמים. 

ובו נושאי מורשת לשימור במרחב המועצה האזורית כולה ולאחר  חזוןברמה האזורית מגדירה התכנית 

ים למספר יישובים. ברמה המקומית בוחנת מכן בקנה מידה קטן יותר, תת אזורי, ובו נושאים המשותפ

התכנית כל יישוב וקובעת קווים מנחים לשימור בהתייחס לנושאי המורשת שהגדירה ולמאפיינים 

ייחודיים לכל יישוב. בשלב הבא ממפה התכנית מכלולים ומתחמים לשימור בכל יישוב ובסוף התהליך 

מאותם נכסים מפרטת התכנית את הערכים מפרקת אותם לרשימת נכסי מורשת לשימור. לגבי כל אחד 

 לשימור הגלומים בו וכותבת המלצות לשימור. 

באשר לחלק האחרון של תכנית האב, שאינה בעלת תוקף סטטוטורי ומסתיימת בהמלצות, יש צורך 

בשינוי כך שבקצה תהליך התכנון יהיו רשימות שימור שיהוו חלק ממסמכי תכנית המתאר הכוללנית 

תוקף סטטוטורי. את שיטת ההערכה והדירוג של נכסי המורשת ניתן להרכיב משילוב בין ולפיכך בעלות 

 1991הקריטריונים המנחים להכנת רשימות שימור, אשר גיבשה המועצה לשימור אתרים, שהופצו בשנת 

 20( כקווים מנחים לפעולות של וועדות השימור ברשויות המקומיות95/1בחוזר מנכ"ל משרד הפנים )מס' 

 .21אי הסף להיכלל בתכנית מורשת כפי שהוגדרו בתכנית המורשת )"ציוני דרך"(ותנ

ראוי שהדירוג ייעשה תוך הבחנה בין אתרים לאומיים שחשיבותם לאומית, לבין אתרים מקומיים, 

שעיקר ערכם הוא במסגרת המקומית, וכי בכל אחת מהקטגוריות האלה יובחן לפחות בשלוש דרגות של 

 חשיבות:

שימור המבנה בממדיו המקוריים, בלי תוספת בניה ובלי שייעשה בו שינוי בחזיתות, בפנים,  – 1שימור 

 בחומרי הגמר, במערך ההנדסי, בטכנולוגית הבניה ובכל אלמנט בתחומו שנקבע לשימור בתיק התיעוד. 

חומרי שימור מבנה הכולל תוספות בניה מוגבלות, בלי שייעשה בו שינוי בחזיתות, בפנים, ב – 2שימור 

הגמר, במערך ההנדסי, בטכנולוגית הבניה ובכל אלמנט בתחומו שנקבע לשימור בתיק התיעוד, אלא 

 לצורך בניית התוספות. 

שימור מבנה הכולל תוספות בניה, ובו יתאפשרו שינויים מינימליים בחזיתות, בפנים, בחומרי  – 3שימור 

חומו שנקבע לשימור בתיק התיעוד, על פי הגמר, במערך ההנדסי, בטכנולוגית הבניה ובכל אלמנט בת

 שיקול דעת הגורמים המקצועיים, באופן שאינו פוגם במהותו.

בנוסף, דגשים אליהם יש לשים לב בעת הכנת נספח השימור לתכנית כוללנית למרחב הכפרי הם: הפקדת 

מישות התחום המקצועי בידי הועדה המקומית באופן שמאפשר לה חופש פעולה נרחב וכן הגדרות ג

                                                 
20
 ו' ראו נספח 
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המאפשרות שינויים עתידיים בתכולת רשימות השימור ובכל היבטי התכנון הקשורים עם נכסי המורשת 

 הכלולים בהן. 

 מודלים תכנוניים מוצעים

תכנית שימור במרחב התכנון,  –TDR (Development Rights Transfer)ניוד זכויות בנייה  .1

רת התכנית היא יצירת מסגרת תכנונית אשר ב(. מט2650כדוגמת התכנית לשימור מבנים בתל אביב )

אביב.  -תאפשר שימור המורשת האדריכלית הייחודית והמבנים המאפיינים את ראשיתה של העיר תל

התכנית יוצרת איזון בין מתן תמריצים כלכליים שיאפשרו את השימור והמשך התפתחות מרכז 

. התכנית מציעה כלים כלכליים שונים העיר, ובין שמירה ככל הניתן על הרקמה העירונית ההיסטורית

לעידוד שימור מבנים בהתאם לדרגת השימור שנקבעה להם. במבנים שנקבעו לשימור בהגבלות 

מחמירות מאפשרת התכנית העברת זכויות בניה לצורך מימון שימורם, הניתנות למימוש וליצירת 

כר בישראל מנגנון תכנון זה. מנוף לפיתוח בקנה מידה מרחבי או יישובי. זו הפעם הראשונה בה הו

 אפשרות להרחבת מודל תכנון זה תהיה הוספה של מנגנון קרקע חלופית. 

המנגנון הכלכלי הנוסף המצוי בתכנית לשימור  – תכנית שימור הכוללת תמריצים ישירים ועקיפים .2

ב( מתייחס למבנים שנקבעו בדרגות שימור שלא חלות עליהם הגבלות 2650מבנים בתל אביב )

מירות. אותו מנגנון מציע תמריצים ישירים שונים לצורך מימון השימור כדוגמת הרחבת מח

השימושים המותרים במבנה בסמכות ועדה מקומית, תוספת בניה בסמוך למבנה לשימור באותו 

המגרש במגבלות זכויות הבניה המותרות )אפשרי גם בשימור מחמיר(, תוספת בניה על הגג או בתת 

לשימור, הקלות הקשורות לתכסית, קווי בניין, מרפסות, שטחי עזר ועוד. יחד עם הקרקע של המבנה 

זאת, יש לקחת בחשבון כי בשטח תכנון כפרי משאב הקרקע הוא בעל משקל מועט יותר בערך הנכס 

בהשוואה לאזורי ביקוש. הביקוש לזכויות בנייה נוספות, למשל בדרך של ניוד זכויות בנייה, הוא 

תרון של הטלת מימון השימור על כוחות השוק בערי פריפריה עשוי שלא להיות יעיל. מוגבל, ולכן הפ

במקרים אלו יש לשקול פתרון של תמריצים עקיפים, כאלה שמייצרים השפעות חיצוניות חיוביות 

במתחם השימור, למשל, שימור מונומנטים בבעלות ציבורית במתחם, שיפור התשתיות במתחם, 

 ות אליו ופעולות אדמיניסטרטיביות שיווקיות וחינוכיות לקידום השימור.שיפור הנגיש

התכנית פורסמה  -( 18921כדוגמת תכנית המתאר לקיבוץ תל יוסף )ג/ - הגדרת מתחמים לשימור .3

. מטרת התכנית היא תכנון מחודש של אזורי המגורים הקיימים ותכנון 2013למתן תוקף בשנת 

זו, הוגדר השטח ההיסטורי של הקיבוץ כמכלול כפרי לשימור אזורים חדשים לבניה. במסגרת 

 .35בתמ"א 

התכנית קובעת ומגדירה הוראות שימור הן ביחס למבנים מסוימים המשויכים לייעוד קרקע זה או 

בתשריט , אחר, והן מתחמי שימור, היינו תחום שטח גאוגרפי הכולל אתרים לשימור. בהתאם

 ון נפרד למתחמים לשימור.התכנית סומנו מבנים לשימור וסימ

ביחס למבנים המיועדים לשימור, נקבעו הוראות הן בפרק של ייעודי הקרקע, כהוראות ספציפיות 

 6.15למבני שימור המצויים בייעוד קרקע זה או אחר )לדוג' מבני ציבור( והן הוראות כלליות בסעיף 

 לתכנית, אשר שם גם נקבעו הוראות ביחס למתחמי השימור.

                                                                                                                                                       
21
 ז' ראו נספח 
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בהוראות הרלבנטיות לשלב הוצאת היתר הבניה והן כוללות הן את אופן הגשת הבקשה והן המדובר 

 את שיקול הדעת שעל הוועדה המקומית להפעיל לצורך מתן ההיתר ואישורים נדרשים.

י' נקבע, כי ייעוד המבנים במתחם זה יהיה 6.15בסעיף  בנוגע לשימוש המותרים במתחמי השימור,

 ובמקרים חריגים יאושר שימוש למגורים. מקומי -מסחר בדגש היסטורי לצרכי ציבור, תרבות או

על כן, ייעודם הסופי של המבנים ייקבע במסגרת הגשת הבקשה להיתר כאשר עליה להיות כפופה 

 לייעודים שפורטו לעיל ולהוראות הבניה שנקבעו ביחס למתחם זה.

דוגמת "שביל הלולים" בקיבוץ כפר כ - מבנים לשימור בייעוד קרקע המאפשר גם שימושים כלכליים .4

. המבנים המסומנים לשימור מוגדרים תחת ייעוד 2016(, התכנית נכנסה לתוקף בשנת 15937גלעדי )ג/

קרקע של "מרכז אזרחי", המאפשר הכנסת שימושים כגון: שירותים אישיים וציבוריים, משרדים, 

לתכנית  15שרותי רווחה . עפ"י סעיף תרבות, קליניקות, שירותי צריכה, הסעדה, שירותים טכניים ו

, כל השימושים והעבודות במבנים 2002(, שנכנסה לתוקף בשנת 10472המתאר הקודמת )ג/

ההיסטוריים המצוינים ברשימה שבסעיף זה, טעונים אישור המועצה לשימור אתרים היסטוריים. על 

אישורה של המועצה קביעת השימוש למבנים אלו יבוצע במסגרת הבקשה להיתר ובכפוף לכן, 

 לשימור אתרים היסטוריים.

כחלק מהמגמה המתמדת של השנים האחרונות להתחדשות  –מבנים לשימור בעירוב שימושים  .5

ההתיישבות הכפרית, ובהתאם למדיניות גמישות השימושים שמתווה התכנית הלאומית לחקלאות 

הגורם המתכנן להיות אחראי כי ולכפר בישראל, רצוי לעודד עירוב שימושים גם במבני המורשת. על 

השימושים שייקבעו למבני המורשת יהיו תואמים לתכנית הכוללת להתחדשות היישוב וישתלבו בה 

באופן המגן גם על השימור עצמו. את עירוב השימושים יש להסדיר גם בתקנות רשות מקרקעי 

 ישראל. 

ונית כוללת להכנסת שימושים מגוונים ייתכן ודוגמאות למודלים אלו אין בהן די כדי ליצור הסכמה תכנ

ובהם שימושי מסחר למבנים לשימור. על כן מומלץ לסכם עם מנהל התכנון כי במתחמים / מבנים 

 לשימור מותר יהיה לאשר שימושים מסחריים ואופי השימוש ייקבע לעת הוצאת ההיתר.

 שימושים זמניים

החזרתם לשימוש, ניתן להשתמש במנגנון עד להסדרת מעמדם הסטטוטורי של מבני המורשת, שימורם ו

הקצאת שימוש זמני: כלי תכנוני משמעותי בהתחדשות אזורית המעודד את הפיכתם של מבנים נטושים 

)במקרה זה מבני מורשת( למוקדי תרבות וחברה ומאפשר פיתוח התואם את צרכי המקום וסביבתו. 

 שימוש הנכון לאותה סביבה או קהילה. בנוסף, השימוש הזמני מאפשר לרשויות וליזמים לבחון את ה

מודלים של הצלחה של שימושים זמניים מוכרים לנו בעיקר בסביבה עירונית. בין הדוגמאות בעולם ניתן 

במזרח לונדון, שם הקצתה עיריית לונדון בשימוש זמני חללים שהיו  Hackney Wickלמצוא את שכונת 

, שמנהל מאגר חללים Meanwhilespacesוח הפרויקט בבעלות ציבורית לאמנים ולגלריות וסייעה לפית

ריקים ומסייע בהשמשתם הזמנית, בסיוע לשכות העירייה ברבעים השונים, ואת מתחם הולצמרק בברלין 

בו הוקם כפר קואופרטיבי, המאפשר ליוצרים וקבוצות תרבות לשכור חללים, אותם הם יקימו כרצונם 

ום. כאן יש מקום לציין כי בחלק ממקרי ההצלחה השימוש ובהתאם ליכולתם תוך תרומה לפעילות במק

הזמני הפך להיות שימוש קבוע דבר המעיד על יכולתו לסייע בפיתוח זיקה ובגיבוש זהות מחודשת למקום 

 תוך סיוע בקביעת השימושים הנכונים לו.
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ייתו בבלגרד, שתעש BIGZדוגמא לשימוש זמני במבנה מורשת היא סיפורו של בית הדפוס הלאומי 

התכווצה, ובעליו הבין את הפוטנציאל הטמון במקום כאשר אפשר למוסיקאים ולקבוצות מחול 

ותיאטרון להתמקם במקום בשכירות זולה. הבניין העצום הממוקם בשולי העיר משך אליו יוצרים 

ומוסיקאים שחיפשו חלל זול שיאפשר להם לקיים פעילות מגוונת שלעיתים גם עלולה להוות מטרד. 

נה הפך למוקד תיירות ותרבות שוליים פופולארי והביא לפיתוח זיקה מחודשת כלפיו בקרב הציבור, המב

 מה שהביא להכרה בערכו ולהכרזתו כאתר מורשת תרבות עולמית ע"י אונסק"ו.

מרכז לתרבות ואמנות שפועל במרכזייה המיתולוגית  -דוגמא מקומית ישראלית היא פרויקט "גבירול" 

-ברחוב אבן גבירול בתל אביב, תוצר של שיתוף פעולה בין יזם פרטי ועיריית תל אביבשל חברת "בזק" 

יפו. עד להפיכתו למתחם מגורים משמש המקום לחללי יצירה לאמנות ותרבות שאינה ממסדית. המקום 

אמנים ויוצרים מתחומי יצירה שונים וביניהם אמנות פלסטית,  70-כולל ארבעה חללי תצוגה ומאכלס כ

 ון, פרפורמנס, מוזיקה, ספרות, מחול , אנימציה, איור, עיצוב ועוד.  תיאטר

על מנת ליישם כלי זה בהתיישבות הכפרית יש צורך בפתיחות של קהילות ההתיישבות לאירוח של 

שימושים פנימיים או חיצוניים לתקופה מסוימת וכן התאמה של השימושים לרוח המקום. שימושים 

דיים ליישוב או גורם מחבר בין יישובים במידה והם נכנסים תחת קורת גג זמניים יכולים להיות ייחו

יזמית אחת המתפרשת במרחב. כמו כן יכולה המועצה האזורית להכניס שימושים זמניים אשר לא נמצא 

מקום לאכלוסם למבני מורשת ובכך לדחות או לחסוך השקעות עתידיות בהקמת מבנים חדשים ולתרום 

 לקיימות.  

 

 תפקידה של המועצה האזורית כנושאת נושא השימור במרחב הפתוח וביישוביםהגדרת 

  תיאור התהליך עליו מופקדת המועצה האזורית

 האזוריותהפעולה לשימור אתרי ונכסי המורשת בהתיישבות העובדת בהובלה של המועצות  מתווה

 חסמים רשימת

 סיכום

 )הפרקים הנ"ל מופיעים במלואם בתמצית התכנית(
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 רשימת מקרי הלימוד -' בנספח 

 

 רמה שימוש מוצע )אם רלוונטי( שימוש נוכחי  המבנהשימוש מקורי של  רשות מקומית סוג היישוב שם היישוב שם האתר מס"ד

 לאומית ל"ר נטוש -מוזיאון  מוזיאון הגלבוע קיבוץ תל יוסף בית טרומפלדור  1

 אזורית-לאומית ציבורי/ תיירותי / מסחרי חלקם נטושים וחלקם בשימוש מספר מבנים הגלבוע קיבוץ עין חרוד + תל יוסף שביל מורשת הקיבוצים 2

 מגורים ובי"ס חקלאי גזר קיבוץ נצר סירני שפון חוות 3

נטוש, במבנה אחד במתחם מתקיים אזור כנסים 

 ואירועים )במסגרת שימוש חורג(

מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות 

 אזורית-לאומית ציבור

 מגידו קיבוץ משמר העמק הבית הגדול 4

מוסד חינוך אזורי / 

 נטוש ארצי

מוזיאון + משרדים לשימוש 

 אזורית הקיבוץ

 אזורית מרכז קהילתי, תרבותי וחינוכי אין שימוש קבוע בית תרבות בני שמעון קיבוץ משמר הנגב בית בורוכוב   5

 מקומית ל"ר נטוש חדר אוכל הגלבוע קיבוץ תל יוסף חדר האוכל 6

 מקומית ל"ר תיירותי מבני ראשני הקיבוץ  מנשה קיבוץ עין שמר חצר עין שמר 7

 מקומית ל"ר הסעדה ומסחר רפת מטה יהודה קיבוץ קריית ענבים קריית ענביםרפת  8

 מקומית ל"ר  אזור מסחרי לולים גליל עליון קיבוץ כפר גלעדי שביל הלולים 9

 חקלאי מנשה קיבוץ גן שמואל בית ראשונים 10

ריק, עד לא מזמן היה בו גלריית אמנים, ארכיון 

 ואוסף ארכיאולוגי

כחלק מתכנית מרכז מורשת, 

 מקומית כוללת לחצר הראשונים

 מקומית בית עם נטוש בית עם  חוף השרון מושב בצרה בית העם בבצרה 11

 מקומית בית עם נטוש  בית עם  לב השרון מושב חרות בית העם בחרות  12

 בית עם  לב השרון מושב עין ורד בית העם בעין ורד 13

ומשמש האולם המרכזי נטוש, אולם קטן ששופץ 

כמועדון לחבר, ועוד שימושים משניים עבור נוער 

 מקומית בית עם/ תרבות  המושב

 מקומית ל"ר  חברת הייטק חדר אוכל דרום השרון קיבוץ גבעת השלושה חדר אוכל + בית בנדורי 14
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  בית תרבות  נטוש בית תרבות     

 מקומית מרכז תרבות אזורי נטוש בית עם עמק חפר מושב כפר ויתקין בית העם בכפר ויתקין 15

 מקומית ל"ר מסחרי מבני ציבור ומשק  עמק חפר מושב בית יצחק מרכז הכפר בבית יצחק 16

 מקומית   מרכז תרבות והנצחה בית עם לב השרון מושב כפר הס בית עם בכפר הס 17

 מקומית סנימטק נטוש בית עם עמק יזרעאל מושב נהלל בית עם נהלל 18

 מקומית    מנשה קיבוץ גן שמואל ראשוניםבית  19

 מקומית ל"ר מוזיאון -שובך יונים   שובך יונים ברנר קיבוץ גבעת ברנר שובך היונים 20
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 כרטיסי אתר למקרי הלימוד –' גנספח 

 

 סי אתר מתומצתים הם:מקרי הלימוד עבורם הוכנו כרטי

 

 תל יוסף -בית טרומפלדור  .1

 תל יוסף –חדר אוכל  .2

 נצר סירני -חוות שפון  .3

 משמר העמק -הבית הגדול  .4

 משמר הנגב -בית בורוכוב  .5

 קריית ענבים -רפת היסטורית  .6

 בכפר ויתקין -בית העם  .7

 גבעת ברנר -גבעת זקס .8

 

  -ולהלן הכרטיסים 
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 החלטות מועצת מקרקעי ישראל –' דנספח 

 1560 החלטהמספר 

 10/10/18  : תאריך  

  

 החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים

החליטה מועצת מקרקעי  1960 -לחוק רשות מקרקעי ישראל,  התש"ך  3בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 1455תקן  את החלטת מועצה מספר ( ל2018באוקטובר  10ישראל בישיבתה  מיום  א' בחשון תשע"ט )

 כלהלן:

 בסעיף ההגדרות תתוסף ההגדרה שלהלן:              .1

אתר 
 לשימור

 1700בניין או קבוצת בניינים או חלק מהם, שהוקם/מו בין השנים  -
, וסביבתם הקרובה, שלדעת מוסד תכנון וועדות המשנה 1958 -

ית או שלו הם בעלי חשיבות היסטורית, לאומית, אדריכל
ארכיאולוגית וסומנו ככאלו בתכנית שאושרה כדין על ידי ועדת 

 תכנון.

 בסעיף ההגדרות יתוקנו ההגדרות הבאות ונוסחן יהא כלהלן:              .2 

בעל 
שליטה 
 בתאגיד

לפחות מהון  26% -מי שמתקיימים בו כל אלה: הוא מחזיק ב  -
 26%פחות המניות הנפרע של התאגיד, הוא בעל זכות למנות ל

מרווחי  26%ממנהלי התאגיד והוא בעל זכות לקבל לפחות 
 התאגיד.

תעשייה, תעשייה עתירת ידע, מלאכה, אחסנה, תחנת דלק,  - תעסוקה
משרדים, מסחר, תיירות, מלונאות או לשימוש כלכלי אחר, 

 למעט תוכנית למטרת משק חקלאי ולמטרת מגורים.

 סחו יהא כלהלן:יתוקן ונו 2.1סעיף               .3

 השטח המרבי של עסקאות למטרת תעסוקה . 2.1"

השטח המרבי(, יהיה  –שטחן המרבי של עסקאות למטרת תעסוקה )להלן  .2.1.1
 כלהלן:

 60עד  –ביישוב חקלאי שאינו באזור עדיפות לאומית או קו עימות  2.1.1.1
 דונמים נטו.

 דונמים נטו. 80עד  -. ביישוב חקלאי באזור עדיפות לאומית ב' 2.1.1.2

 120עד  –ביישוב חקלאי באזור עדיפות לאומית א' או בקו עימות  2.1.1.3
 דונמים נטו.

ביישוב מוניציפלי אשר בתחומו מצויות מספר אגודות להן מוחכרת הקרקע  .2.1.2
בתנאי נחלה יחושב השטח המרבי לתעסוקה ליישוב חקלאי אחד ולא על פי 

 ו.מספר האגודות המצויות בתחומ

אזור העדיפות לעניין סעיף זה הוא אזור העדיפות למגורים. הנהלת הרשות  .2.1.3
 .מוסמכת לקבוע הוראות מעבר לסעיף זה, אם יידרשו

הסכמת הרשות לתכנון שטח לתעסוקה החורג ממכסת השטח המרבי  .2.1.4
 ."הקבועה בסעיף זה, אינה מהווה הסכמה להקצאה בחריגה ממכסת השטח

 יתוקן ונוסחו יהא כלהלן: 2.2.1סעיף               .4
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ועל  717כל  שטחי הקרקע נטו אשר בוצעו לגביהם עסקות על פי החלטת מועצה מספר  .2.2.1"
 פי החלטות מאוחרות יותר."

 ונוסחו יהא כלהלן: 2.2.3יתווסף סעיף               .5

לפי החלטת מועצה , שטחי תעסוקה במסגרת עסקאות 2.2.1על אף האמור בסעיף  .2.2.3"
וכל החלטה שתבוא במקומה, לא יבואו במניין השטח המרבי. החלטה  1426מספר 

בדבר פדיון שטח ושיווקו על ידי הרשות, נתונה לשיקול דעת הרשות ותבוא ככלל רק 
מקום בו התוכנית אינה ביוזמת היישוב או קיימת חשיבות ציבורית במימוש 

 התוכנית."

 יתוקן ונוסחו יהא כלהלן: 2.3.4סעיף               .6

בעת הגשת בקשה להרחבה תידרש האגודה להציג בפני הרשות את התייחסות המשרד  .2.3.4"
הממשלתי הרלוונטי לבקשה. הנהלת הרשות רשאית לדרוש מהאגודה מסמכים 

 והמלצות נוספים בהתאם לעניין."

 יתוקן ונוסחו יהא כלהלן: 2.4סעיף               .7

קת תעסוקה באתר לשימור תחשב לעניין מניין השטחים להיקף השטח המרבי עס .2.4"
משטח העסקה בלבד. בסמכות ועדת המשנה של מועצת מקרקעי  10%בהיקף של 

ישראל לאשר חריגה ממכסת השטח המרבי לשם עריכת עסקה לאתר לשימור, וזאת 
ת אם מיצה היישוב החקלאי את מכסת השטח או אם כתוצאה מהעסקה המבוקש

 יעבור היישוב החקלאי את השטח המרבי."

 יתוקן ונוסחו יהא כלהלן: 3.1סעיף               .8

בין הרשות לבין היישוב החקלאי או התאגיד אשר היישוב החקלאי הוא בעל שליטה  .3.1"
בו ייחתם הסכם פיתוח בהתאם למדיניות הרשות ונוהליה, ובכפוף לעמידה בתנאי 

שנים. הסכם החכירה יכלול  49 -הצדדים הסכם חכירה ל הסכם הפיתוח ייחתם בין 
שנים נוספות. מימוש זכות החידוש  49תנאי בדבר אפשרות חידושו לתקופה של 

 האמורה תותנה במילוי התנאים אשר ינהגו ברשות במועד החידוש."

 יתוקן ונוסחו יהא כלהלן: 3.2סעיף               .9

וא דמי החכירה המהוונים, על פי השיעור הנהוג בעד ההקצאה ישולמו לרשות מל .3.2"
לאותו ייעוד באזור בו מצוי היישוב, על פי מפת אזורי העדיפות הלאומית אשר תהיה 

או  1537בתוקף בעת הגשת הבקשה להקצאה וזאת בהתאם להחלטת מועצה מספר 
כל החלטה שתבוא במקומה. מועד הגשת הבקשה להקצאה לעניין סעיף זה הוא 

 הומצאו לרשות מלוא המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע ההקצאה." המועד בו

 יתוקן ונוסחו יהא כלהלן: 3.3סעיף           .10

דמי החכירה שישולמו לרשות יקבעו על פי שומה פרטנית, אשר תתייחס למלוא  .3.3"
 קיבולת הבנייה במגרש, ללא פיתוח."

 יתקן ונוסחו יהא כלהלן: 3.7סעיף           .11

דמי השימוש בהרשאות לשימוש זמני, הניתנות על פי היתר לשימוש חורג, יהיו  .3.7"
 בתשלום מהוון לתקופת השימוש בשיעור שנתי שלהלן:

מערך הקרקע לשימוש  5% –באזור שאינו אזור עדיפות לאומית או קו עימות  .3.7.1
 החורג.

 .מערך הקרקע לשימוש החורג 3% –באזור עדיפות לאומית ב'  .3.7.2

 מערך הקרקע לשימוש החורג. 2% –באזור עדיפות לאומית א'  3.7.3

 .0% –בקו עימות  .3.7.4

 היטל השבחה בעד השימוש החורג, אם יידרש כזה, לא יחול על הרשות."
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 יתוקן ויהא כלהלן: 5.1סעיף           .12

שזכויותיו  היישוב החקלאי יהיה רשאי להעביר חלק מזכויותיו בתאגיד לאחר, ובלבד . 5.1"
בכל אחד מאלה: בהון המניות בתאגיד,  26% -בתאגיד, לאחר ההעברה, לא יפחתו מ

 בזכות למנות מנהלים בתאגיד ובזכות לרווחים מהתאגיד."

 .1455החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה מספר           .13 

 נוסח משולב

החליטה מועצת מקרקעי  1960 -לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך  3בתוקף סמכותה לפי סעיף 
(   לתקן  את החלטת מועצה מספר 2018באוקטובר  10ישראל בישיבתה  מיום  א' בחשון תשע"ט )

 כלהלן: 1455

 הגדרות    .1

 1700בניין או קבוצת בניינים או חלק מהם, שהוקם/מו בין השנים  - אתר לשימור
ה , וסביבתם הקרובה, שלדעת מוסד תכנון וועדות המשנ1958 -

שלו הם בעלי חשיבות היסטורית, לאומית, אדריכלית או 
ארכיאולוגית וסומנו ככאלו בתכנית שאושרה כדין על ידי ועדת 

 תכנון.

בעל שליטה 
 בתאגיד

לפחות מהון  26% -מי שמתקיימים בו כל אלה: הוא מחזיק ב  -
 26%המניות הנפרע של התאגיד, הוא בעל זכות למנות לפחות 

מרווחי  26%וא בעל זכות לקבל לפחות ממנהלי התאגיד וה
 התאגיד.

אגודה שיתופית חקלאית שהיא קיבוץ, מושב עובדים, כפר  - יישוב חקלאי
שיתופי, מושב שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית אשר מושכרים 

 או מוחכרים לה מקרקעין כמשבצת בתנאי נחלה.

תקפה ובהתאם שימוש במקרקעין לתעסוקה שלא עפ"י תכנית  - שימוש חורג
 לאישור תקף של רשויות התכנון.

כל אחד מאלה: חברה הרשומה בישראל, בין מוגבלת במניות ובין  - תאגיד
מוגבלת בערבות, שותפות רשומה עפ"י פקודת השותפויות )נוסח 

, אגודה שיתופית רשומה עפ"י הוראות 1975 -חדש( התשל"ה 
 פקודת האגודות השיתופיות.

תעשייה עתירת ידע, מלאכה, אחסנה, תחנת דלק, תעשייה,  - תעסוקה
משרדים, מסחר, תיירות, מלונאות או לשימוש כלכלי אחר, למעט 

 תוכנית למטרת משק חקלאי ולמטרת מגורים.

 

 השטח שיוקצה לתעסוקה. 2 

 השטח המרבי של עסקאות למטרת תעסוקה    2.1

 ה כלהלן:שטחן המרבי של עסקאות למטרת תעסוקה, יהי          2.1.1

 60עד  –ביישוב חקלאי שאינו באזור עדיפות לאומית או קו עימות     2.1.1.1
 דונמים נטו.

 דונמים נטו. 80עד  -ביישוב חקלאי באזור עדיפות לאומית ב'     2.1.1.2

 120עד  –ביישוב חקלאי באזור עדיפות לאומית א' או בקו עימות     2.1.1.3
 .(השטח המרבי -דונמים נטו )להלן 
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ביישוב מוניציפלי אשר בתחומו מצויות מספר אגודות להן מוחכרת הקרקע           2.1.2
בתנאי נחלה יחושב השטח המרבי לתעסוקה ליישוב חקלאי אחד ולא על פי 

 מספר האגודות המצויות בתחומו.

אזור העדיפות לעניין סעיף זה הוא אזור העדיפות למגורים. הנהלת הרשות           2.1.3
 וסמכת לקבוע הוראות מעבר לסעיף זה, אם יידרשו.מ

הסכמת הרשות לתכנון שטח לתעסוקה החורג ממכסת השטח המרבי הקבועה           2.1.4
 בסעיף זה, אינה מהווה הסכמה להקצאה בחריגה ממכסת השטח.

 בחישוב השטח המרבי יובאו בחשבון השטחים שלהלן:      2.2

ע נטו אשר בוצעו לגביהם עסקות על פי החלטת מועצה מספר כל  שטחי הקרק          2.2.1
 ועל פי החלטות מאוחרות יותר. 717

שטחים המשמשים לצורכי תעסוקה עפ"י אישור לשימוש חורג שניתן כדין,           2.2.2
למעט אם הודיע הישוב החקלאי והתחייב כי יחדל להשתמש בשטחים אלה 

 בשימוש חורג עם אישור התכנית.

, שטחי תעסוקה במסגרת עסקאות לפי החלטת 2.2.1על אף האמור בסעיף           2.2.3
וכל החלטה שתבוא במקומה, לא יבואו במניין השטח  1426מועצה מספר 

המרבי. החלטה בדבר פדיון שטח ושיווקו על ידי הרשות, נתונה לשיקול דעת 
ו קיימת הרשות ותבוא ככלל רק מקום בו התוכנית אינה ביוזמת היישוב א

 חשיבות ציבורית במימוש התוכנית.

הנהלת רשות מקרקעי ישראל רשאית לאשר הרחבת עסקאות לתעסוקה בישובים       2.3
חקלאיים אשר אושרו בעבר גם אם תוספת השטח למטרת ההרחבה תיצור חריגה מסך 

 השטחים המותרים לתעסוקה במשבצת בהתאם לאמור לעיל.

 אים הבאים:אישור ההנהלה יהיה בהתאם לתנ

עסקת התעסוקה המאושרת הינה למטרת תעשייה, מלאכה, אחסנה או           2.3.1
 תיירות.

 עסקת התעסוקה מומשה ומשמשת בפועל לאותה מטרה.          2.3.2

משטח העסקה המקורית  25%היקף השטח המבוקש להרחבה לא יעלה על           2.3.3
דונם(, לפי  120או  80, 60לתעסוקה )מהשטח המותר  10%המותר לתעסוקה, או 

 הגבוה.

בעת הגשת בקשה להרחבה תידרש האגודה להציג בפני הרשות את התייחסות           2.3.4
המשרד הממשלתי הרלוונטי לבקשה. הנהלת הרשות רשאית לדרוש מהאגודה 

 מסמכים והמלצות נוספים בהתאם לעניין.

עניין מניין השטחים להיקף השטח המרבי בהיקף עסקת תעסוקה באתר לשימור תחשב ל      2.4
משטח העסקה בלבד. בסמכות ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל לאשר  10%של 

חריגה ממכסת השטח המרבי לשם עריכת עסקה לאתר לשימור, וזאת אם מיצה היישוב 
החקלאי את מכסת השטח או אם כתוצאה מהעסקה המבוקשת יעבור היישוב החקלאי 

 ח המרבי.את השט

לאחר שינוי ייעודו של השטח יוקצו המגרשים הסחירים בתכנית לישוב החקלאי או       2.5
לתאגיד אשר הישוב החקלאי הינו בעל שליטה בו, זאת בתנאים כמפורט בהחלטה זו 

 "ההקצאה"(.-)להלן

  התשלומים ותקופת החכירה          .3 

יד אשר היישוב החקלאי הוא בעל שליטה בו בין הרשות לבין היישוב החקלאי או התאג   3.1
ייחתם הסכם פיתוח בהתאם למדיניות הרשות ונוהליה, ובכפוף לעמידה בתנאי הסכם 

שנים. הסכם החכירה יכלול תנאי בדבר  49 -הפיתוח ייחתם בין הצדדים הסכם חכירה ל 
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 שנים נוספות. מימוש זכות החידוש האמורה תותנה 49אפשרות חידושו לתקופה של 
 במילוי התנאים אשר ינהגו ברשות במועד החידוש.

בעד ההקצאה ישולמו לרשות מלוא דמי החכירה המהוונים, על פי השיעור הנהוג לאותו    3.2
ייעוד באזור בו מצוי היישוב, על פי מפת אזורי העדיפות הלאומית אשר תהיה בתוקף בעת 

או כל החלטה שתבוא  1537הגשת הבקשה להקצאה וזאת בהתאם להחלטת מועצה מספר 
במקומה. מועד הגשת הבקשה להקצאה לעניין סעיף זה הוא המועד בו הומצאו לרשות 

 מלוא המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע ההקצאה.

דמי החכירה שישולמו לרשות יקבעו על פי שומה פרטנית, אשר תתייחס למלוא קיבולת    3.3
 הבנייה במגרש, ללא פיתוח.

ולם בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, היטל השבחה יש   3.4
 .1965 -התשכ"ה 

עבור תוספת זכויות במגרשים אשר הוקצו בעבר ואשר דמי החכירה ששולמו בגינם חושבו    3.5
בהתייחס להיקף בינוי הנמוך ממלוא הניצול שהותר לפי התכנית שחלה על המגרש במועד 

לעיל, כפי שיהיה תקף בעת  3.2שיעור כאמור בסעיף ההקצאה, ישלם החוכר דמי היוון ב
הגשת הבקשה. מועד הגשת הבקשה לעניין סעיף זה הינו המועד בו הומצאה לרשות תכנית 

 הבניה למתן היתר.

 האגודה תהיה רשאית לבצע שימוש לתעסוקה על פי אישור לשימוש חורג.  3.6
 עסקת ההרשאה תהיה תואמת לתקופת האישור לשימוש החורג.

דמי השימוש בהרשאות לשימוש זמני, הניתנות על פי היתר לשימוש חורג, יהיו בתשלום    3.7
 מהוון לתקופת השימוש בשיעור שנתי שלהלן:

מערך הקרקע לשימוש  5% –באזור שאינו אזור עדיפות לאומית או קו עימות           3.7.1
 החורג.

 ך הקרקע לשימוש החורג.מער 3% –באזור עדיפות לאומית ב'           3.7.2

 מערך הקרקע לשימוש החורג. 2% –באזור עדיפות לאומית א'           3.7.3

 .0% –בקו עימות           3.7.4

 היטל השבחה בעד השימוש החורג, אם יידרש כזה, לא יחול על הרשות.

 לאחר תשלום דמי השימוש וחתימת הסכם הרשאה, האגודה תהיה רשאית להשכיר את   3.8
השימוש ו/או לבצע אותו על ידי מי מטעמה ובתנאי שלא תבצע העברת זכויות בגין 

 הקרקע, ובלבד שתקופת ההשכרה אינה עולה על תקופת האישור לשימוש החורג.

הרשות תגיש תביעות בגין שימושים חורגים שאינם מוסדרים ותדווח על כך למועצת    3.9
 מקרקעי ישראל אחת לחצי שנה.

 נאים ואישורים נדרשיםת         4

-צדדי תקף עם הרשות ואשר לא היה צד להסכם דו-ישוב חקלאי אשר אינו צד להסכם דו   4.1
צדדי, תידרש הסכמת הסוכנות היהודית או החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית 
העולמית, לתכנית. הסכמה זו תהווה הסכמתה לתכנית ולגריעת המגרשים מהמשבצת 

 עסקות למטרת תעסוקה עפ"י התכנית.לאחר אישור 

הקצאת הקרקע למטרת תעסוקה במשבצת ישוב חקלאי מותנית בהסדרת גבולות משבצת    4.2
הקבע של הישוב החקלאי, תשלום חובות האגודה בפועל וקבלת התחייבות הישוב 

ג' במשבצת,  -החקלאי למתווה להסדרת השימושים הלא מוסדרים הקיימים בחלקות ב' ו 
 העמדת ערבויות לצורך הבטחת הסדרת השימושים הלא מוסדרים. לרבות

  העברת זכויות         5
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היישוב החקלאי יהיה רשאי להעביר חלק מזכויותיו בתאגיד לאחר, ובלבד שזכויותיו    5.1
בכל אחד מאלה: בהון המניות בתאגיד,  26% -בתאגיד, לאחר ההעברה, לא יפחתו מ

 ובזכות לרווחים מהתאגיד.בזכות למנות מנהלים בתאגיד 

הרשות רשאית, במקרים חריגים, ובאישור מראש של ועדת  5.1על אף האמור בסעיף קטן    5.2
 -המשנה של מועצת מקרקעי ישראל, לאשר לישוב החקלאי כי חלקו בתאגיד יפחת מ 

26%. 

 תחולה         6 

נקבעו על ידי מועצת  החלטה זו לא תחול על עסקות עליהן חלו הוראות המעבר אשר   6.1
על עדכוניה בהתאם לפסק דינו של בית המשפט  972מקרקעי ישראל בהחלטת מועצה 

ואח', אלא אם כן יבקשו  13939/99 244/00בתיקי בג"צ )מאוחדים(  29.8.02העליון מיום 
 הישוב החקלאי או התאגיד להחילה עליהם.

 .1455החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה מספר    6.2

 

 

 1472ספר החלטה מ
  

 15/6/16 : תאריך  

 התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ

, החליטה מועצת מקרקעי 1960–לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך  3בתוקף סמכותה לפי סעיף 
לקבוע כללים להסדרת השימושים  (2016ביוני  15מיום ט' בסיון תשע"ו ) ישראל בישיבתה מיום

 בקיבוצים.

 הגדרות

או כל  1226סך השטח המותר לתעסוקה בהתאם להחלטת מועצה  - מכסת תעסוקה מותרת
 החלטה אחרת שתבוא במקומה.

לעניין שימוש חברתי ושימוש משולב, עסקת הרשאה שתערך  - עסקה
בהתאם לכללים שיקבעו על ידי הנהלת הרשות ללא צורך בגריעת 

 שטח השימוש משטח המשבצת של הקיבוץ.

דה שיתופית חקלאית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי אשר אגו - קיבוץ
מושכרים או מוחכרים לה מקרקעין כמשבצת בתנאי נחלה או 

 מחזיקה במשבצת בתנאי נחלה כבת רשות.

שימוש הנעשה על ידי חבר הקיבוץ או הקיבוץ בדירת המגורים שבו  - שימוש ביתי
 מ"ר. 25מתגורר חבר קיבוץ או במבנה פנוי ששטחו לא יעלה על 

שימוש הנעשה על ידי הקיבוץ לצרכי חברה, קהילה וחינוך מתוך  - שימוש חברתי
 רשימה סגורה.

שימוש הנעשה על ידי הקיבוץ שעיקרו לחברי הקיבוץ ומקצתו  - שימוש משולב
 לציבור הרחב מתוך רשימת שימושים סגורה.

מודים שימוש באזור מבנה המשק ו/או בשטחים החקלאיים הצ - שימוש נלווה
לשטח המחנה לצורך פעילות הקשורה במישרין לפעילות החקלאית 
ו/או המורשתית של הקיבוץ מתוך השימושים המפורטים בהחלטה 

 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה. 1316מועצה מספר 

כל שימוש אשר אינו מהווה שימוש ביתי או שימוש חברתי או  - שימוש עסקי
לרבות שימוש כאמור החורג  שימוש משולב או שימוש נלווה,
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 מהשטח המרבי שנקבע לגביו.

שימוש הנעשה אך ורק על ידי הקיבוץ עבור חבריו וכן לאוכלוסייה  - שימוש עצמי
 נוספת המתגוררת בקיבוץ.

  

 כללי        .1

תנאי לביצוע השימושים בהתאם להחלטה זו הינו הסדרת השימושים הלא מוסדרים          .1.1
ל שישנם, או חתימה על מתווה הסדרה לרבות תשלום בגין תקופת העבר בקיבוץ ככו

והעמדת ערבויות להבטחת ההסדרה, בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות 
 לעניין זה.

כלל השימושים המפורטים בהחלטה זו כפופים לכך שאושרו בתכנית בהתאם לחוק          .1.2
 קיומו של היתר לשימוש חורג.או ל 1965 –התכנון והבניה, התשכ"ה 

 שימוש עצמי        .2

 שימוש עצמי אינו מחייב עסקה ואינו כרוך בתשלום.

 שימוש ביתי        .3

 "( לא תדרוש תשלום עבור שימוש ביתי.הרשותרשות מקרקעי ישראל )להלן: "         .3.1

ח שנקבע לשימוש חדל חבר קיבוץ להתגורר בדירת המגורים ו/או חרג מהשט         .3.2
יחויב הקיבוץ בעריכת עסקה ותשלום על כלל השטח בהתאם לכללי החלטת מועצה  ביתי,

 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה. 1226מספר 

 שטח השימוש הביתי לא יגרע ממכסת התעסוקה המותרת.         .3.3

 ה שימוש עסקי.ביתי הנעשה שלא על ידי הקיבוץ או חבר קיבוץ, יהוו שימוש         .3.4

 שימוש משולב        .4

רשימת השימושים אשר מהווים שימוש משולב תהיה מתוך רשימת שימושים סגורה          .4.1
 ובהיקף שטח מוגבל כפי שיקבע על ידי הנהלת הרשות.

שימוש משולב מחייב עריכת עסקה עם הרשות, תוך הגדרת סוג השימוש והיקף השטח          .4.2
 המותר.

 שימוש משולב כאמור, לגביו נערכה עסקה עם הרשות אינו כרוך בתשלום.         .4.3

 הרשות תהא רשאית לבצע עסקה לשימוש משולב ע"פ תשריט.         .4.4

 שטח השימוש המשולב אשר נקבע בעסקה לא יגרע ממכסת התעסוקה המותרת.         .4.5

 שימוש נלווה        .5

 1316ם הנלווים יהיו בהתאם לשימושים המפורטים בהחלטת מועצה מספר השימושי         .5.1
 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.

השימוש הנלווה יותר בשטח המחנה או בשטח החקלאי צמוד דופן לשטח המחנה,          .5.2
 בכפוף לאישור תכנוני.

ג השימוש והיקף השטח שימוש נלווה מחייב עריכת עסקה עם הרשות בה יוגדר סו         .5.3
 המותר.

הרשות תאשר עד עשרה שימושים נלווים, כאשר השטח לכל שימוש נלווה לא יעלה על          .5.4
 מ"ר מבונה. 500

 הרשות תהא רשאית לבצע עסקה לשימוש נלווה ע"פ תשריט.         .5.5

חולו הנחות אזורי על תשלומים אלו י הקיבוץ ישלם דמי חכירה מהוונים מלאים.         .5.6
 עדיפות לאומית בהתאם להחלטות מועצה התקפות.

 שטח השימוש המשולב אשר נקבע בעסקה לא יגרע ממכסת התעסוקה המותרת.         .5.7
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 שימוש חברתי        .6

שימוש חברתי מחייב עסקה בתשלום דח"ש סמלי בהתאם לכללי החלטת מועצה מספר          .6.1
אחרת שתבוא במקומה, ויהיה בהתאם לרשימת השימושים שתאושר או כל החלטה  1007

 על ידי הנהלת הרשות.

שימוש חברתי מחייב עריכת עסקה עם הרשות בה יוגדר סוג השימוש והיקף השטח          .6.2
 המותר.

 הקיבוץ יהיה רשאי לבצע ללא תשלום עד שלוש עסקות לשימוש חברתי.         .6.3

 הא רשאית לבצע עסקה לשימוש חברתי ע"פ תשריט.הרשות ת         .6.4

 השימושים החברתיים יותרו, ככלל, במבנים קיימים.         .6.5

 שטח השימוש החברתי לא יגרע ממכסת התעסוקה המותרת.         .6.6

 עריכת עסקה עבור שימוש עסקי        .7

שימושים המפורטים חרג הקיבוץ מגודל השטח ו/או מסוג השימוש המאושר לכל אחד מה
בהחלטה זו ו/או הושכר השימוש, יחויב הקיבוץ בתשלום עבור כלל שטח העסקה, בהתאם לכללי 

או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, לרבות גריעת השטח ממכסת  1226החלטת מועצה מספר 
 התעסוקה המותרת.

 השכרה למגורים        .8

ללא תשלום לרשות, לטובת חיילים משוחררים  הקיבוץ יהיה רשאי להעמיד דירות         .8.1
 יוצאי קיבוץ, מועמדים לחברות בקיבוץ וקבוצות נוער.

מ"ר, בתשלום דמי שימוש  55הקיבוץ יהיה רשאי להשכיר דירות קיימות, עד גודל של          .8.2
על תשלום זה יחולו  מערך הקרקע לפי שומה להשכרה למגורים. 5%של  בשיעור שנתי

 ורי עדיפות לאומית בהתאם להחלטות המועצה התקפות.הנחות אז

 הוראות מעבר        .9

רשות מקרקעי ישראל תאפשר לקיבוצים הנמצאים בהליך משפטי בגין שימושים לא מוסדרים, 
 , להסדיר את השימושים בהתאם להחלטה זו.7בכפוף לסעיף 

 

 1556: מספר החלטה

 7/5/18: תאריך  
  

 )נוסח משולב( ומיותהקצאת קרקע לרשויות מק

 

, החליטה מועצת מקרקעי 1960 –לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך  3בתוקף סמכותה לפי סעיף 
בדבר התנאים להקצאת קרקע לרשויות  (2018במאי  7בסיון תשע"ח ) כ"ב ישראל בישיבתה מיום

 , כלהלן:1453מקומיות, לתקן את החלטת מועצה מספר 

 הגדרות 

שטח המשמש לטיפול בפסולת, באמצעות: הדשנה  - מתקני טיפול בפסולת
השבתה או עיבודה בטכנולוגיה אחרת, לרבות  )קומפוסטציה(,

 ההליכים המקדמיים הנדרשים לצורך כך )כגון תחנת מעבר(.

( לתקנות 6)25רשות מקרקעי ישראל תקצה לרשויות מקומיות מקרקעין, בפטור ממכרז, עפ"י סעיף  
 .1993-חובת המכרזים, התשנ"ג

)ב( 188הקצאת המקרקעין כאמור תעשה בהתאם לתכנית מאושרת ולצרכי ציבור כמשמעותם בסעיף 
"צרכי ציבור"( וזאת עפ"י הכללים  -)להלן: "החוק"( )להלן  1965 –לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 

  הבאים:
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 הקצאת מקרקעין בדמי חכירה סמליים             .1

ס ובריכת שחיה עירונית )באזורי עדיפות לאומית ובקו עימות(, גנים, מקרקעין שייעודם מתנ"  .1.1
אצטדיוני ואולמות ספורט, חינוך חובה, מעונות יום וגני ילדים, תרבות לרבות ספריות, אולמות 

תרבות וקונסרבטוריונים, דת ובריאות, חניות ציבוריות )ללא תשלום או בהתאם לחוקי העזר 
וונת רווח יוקצו לרשויות מקומיות בדמי חכירה סמליים מהוונים בסך העירוניים(, המנוהלים ללא כ

 שנים, ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים: 49לתקופה של ₪,  18

המקרקעין מיועדים לצרכי ציבור בתכנית תקפה והינם הפרשות לצרכי ציבור כמשמעותם         .1.1.1
 )א( לחוק אשר הופרשו ללא תמורה.190בסעיף 

המקרקעין כלולים במסגרת שיעור ההפרשות לצרכי ציבור לגביו אין רשות מקרקעי ישראל         .1.1.2
 .1069גובה תמורה עפ"י החלטת המועצה מס' 

)ב( לחוק 188מקרקעין שייעודם למקלטים למחסים ציבוריים ולדיור לקשישים, כאמור בסעיף   .1.2
ם ללא כוונת רווח, יוקצו לרשויות ו/או למטרות שאושרו ע"י שר הפנים מכח החוק , המנוהלי

  שנים. 49לתקופה של ₪,  18מקומיות בדמי חכירה סמליים מהוונים בסך 

 לשנה %2הקצאת מקרקעין בדמי חכירה של                .2

לעיל יוקצו  1מקרקעין שייעודם צרכי ציבור אשר אינם בגדר המקרקעין עליהם חל סעיף 
מערך הקרקע )מחושב עפ"י  36.4%נים, בתשלום מראש מהוון של ש 49מקומיות לתקופה של  לרשויות

לשנה מערך הקרקע(, ובלבד שכל הקצאת קרקע לעניין סעיף זה תתבצע עבור  2%תשלום של 
 שימושים שאין רווח בצידם, ושהינם אחד מאלה:

 הינם מיועדים לצרכי ציבור, אך שטחם עולה על שיעור ההפרשות המותר ללא תשלום עפ"י  .2.1
 .1069החלטת מועצה 

ייעוד הקרקע הינו למוסד להשכלה על תיכונית, למכללה, לתיאטרון, למוזיאון, למרכז ספורט,   .2.2
 למתחם נהיגה.

)ב( לחוק: עתיקות, תחנות אוטובוסים, 188ייעוד הקרקע הינו בין היעודים הנקובים בסעיף   .2.3
שירות לכיבוי אש, מזחים, מנחתים )באזור  מוסדות קהילתיים, מחסני חירום, תחנות משטרה, תחנות

עדיפות לאומית א' וקו עימות(, תחנות מד"א, משרדים ראשיים של הרשות המקומית )בית עירייה(, 
 שווקים.

  יעוד הקרקע הינו למתקני טיפול בפסולת.  .2.4

 לשנה %5הקצאת מקרקעין בדמי חכירה של                .3

ות, בתי מטבחיים ומנחתים )שלא באזור עדיפות לאומית א' וקו עימות( מקרקעין שייעודם תחנות מוני
שנים, בתשלום מראש מהוון  49)ב( לחוק, יוקצו לרשויות מקומיות לתקופה של 188הנקובים בסעיף 

  לשנה מערך הקרקע(. 5%מערך הקרקע )מחושב עפ"י תשלום של  91%של 

 רשאות זמניותהקצאת מקרקעין לרשות מקומית בה               .4

 חניה  .4.1

יוקצו לרשות המקומית,  )בתשלום שלא בהתאם לחוקי העזר(, מקרקעין לחניה, שאינה חניה ציבורית
 לשנה מערך הקרקע, עפ"י שיקול דעת רשות מקרקעי ישראל.5%בתשלום של 

 מטמנות לצרכי הרשות המקומית  .4.2

לתקופה שתיקבע ע"י רשות מקרקעי ישראל מקרקעין למטמנות יוקצו לרשות המקומית         .4.2.1
 בהתאם לנפח ההטמנה האפשרי.

מקרקעין המיועדים לשמש כמטמנה שתשמש את צרכי הרשות המקומית יוקצו בתשלום         .4.2.2
 מערך ההטמנה למשך תקופת ההטמנה. 36.4%של 

בות תשתתף בעלות עלות שיקום המטמנה תחול על הרשות המקומית. הקרן לשיקום מחצ        .4.2.3
שיקום מטמנה אשר שימשה קודם לכן כמחצבה או כאתר כריה הזכאית להשתתפות הקרן בשיקומה. 
זאת עפ"י הסכם שיחתם בין הרשות המקומית לבין הקרן לשיקום מחצבות ואשר יובא לאישור רשות 

 מקרקעי ישראל טרם הקצאת המטמנה לרשות המקומית.
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 כי הרשות המקומיתמטמנות בהיקף העולה על צר  .4.3

מקרקעין למטמנות, בהיקף העולה על הנדרש לצרכי הרשות המקומית, יוקצו לרשות         .4.3.1
המקומית או שישווקו במכרז, בהתאם לשיקול דעתה של רשות מקרקעי ישראל, לתקופה שתיקבע 

 ע"י רשות מקרקעי ישראל בהתאם לנפח ההטמנה של הקרקע.

ר הקצאת מטמנה או חלק ממנה, בפטור ממכרז, יהיה מלוא ערך הקרקע התשלום עבו        .4.3.2
 ביעוד ההטמנה, למשך תקופת ההטמנה ובקיזוז ערך ההטמנה שישמש את צרכי הרשות המקומית.

עלות שיקום המטמנה, אם תוקצה לרשות המקומית, תחול על הרשות המקומית. הקרן         .4.3.3
מטמנה אשר שימשה קודם לכן כמחצבה או כאתר כריה  לשיקום מחצבות תשתתף בעלות שיקום

הזכאית להשתתפות הקרן בשיקומה. זאת עפ"י הסכם שיחתם בין הרשות המקומית לבין הקרן 
לשיקום מחצבות ואשר יובא לאישור רשות מקרקעי ישראל טרם הקצאת המטמנה לרשות 

  המקומית.

 הקצאת מקרקעין לבתי תפילה                  .5

לחוק יסודות התקציב, מקרקעין ששימושם בתי תפילה יוקצו לרשויות  32לתיקון מס'  בהתאם
 שנים, ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים: 49מקומיות ללא תמורה, לתקופה של 

בתי תפילה )בית כנסת, חילווה, כנסיה, מסגד( הפתוחים לתפילת הציבור במועדי התפילה    5.1
 הנהוגים על פי אותה דת.

 המבנה משמש דרך קבע למטרה זו.   5.2

 הרשות המקומית תאשר לרשות מקרקעי ישראל כי השימוש כבית התפילה נעשה על פי כל דין.   5.3

  לצורך חישוב דמי החכירה יחשב יום הגשת הבקשה לרשות מקרקעי ישראל כמועד הקובע.   5.4

 הקצאת מקרקעין לבתי עלמין                  .6

מין יוקצו לרשות המקומית בתחומה הינם נמצאים, או לתאגיד עפ"י חוק שירותי מקרקעין לבתי על
שנה  999, והתקנות שהותקנו מכוחו. זאת לתקופה של 1971 – התשל"א הדת היהודיים )נוסח משולב(

 ובדמי חכירה סמליים, ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:

לגבות, כל תשלום עבור המקרקעין והשימוש הרשות המקומית לא תגבה, ולא תתיר לאחר          .6.1
 בהם ועבור הרשות להקים מצבות על גבי הקברים, למעט גביית אגרה הקבועה בדין.

שיעור התשלום אשר הינה גובה עבור שמירת חלקת קבר עבור בן זוגו של נפטר, המבקש          .6.2
י הדת היהודיים )נוסח משולב( א לחוק שירות14להיקבר לידו אינו עולה על השיעור הקבוע בסעיף 

 .1971-תשל"א

לעיל יעוגן בהסכמים שיחתמו בין הרשות המקומית לבין רשות  6.2-ו 6.1האמור בסעיפים          .6.3
מקרקעי ישראל ובינה לבין חברות הקבורה שיורשו לקבור במקרקעין הנדונים וכן יעוגן האמור שם 

 בין חברות הקבורה.בהסכמים שיחתמו בין המוסד לביטוח לאומי ל

לבקשה להקצאת מקרקעין לבית עלמין יצורפו אישורים של הרשות המקומית ושל המוסד          .6.4
 לביטוח לאומי על חתימת הסכמים בינם לבין חברות הקבורה וכן כל מסמך הנדרש בדין.

  הרשות המקומית תתחייב לשאת בהוצאות פיתוח בית הקברות ותחזוקתו.         .6.5

 הקצאת מקרקעין למתקנים לטיהור מי שופכין ולמתקנים לאגירת מי קולחין                  .7

מקרקעין המיועדים בתוכנית תקפה למתקנים לטיהור מי שופכין ולמתקנים לאגירת מי קולחין   .7.1
 יוקצו לרשות המקומית או לתאגיד משותף של מספר רשויות מקומיות, בתנאים שלהלן:

 ההקצאה תותנה בהמלצת משרד התשתיות / נציב המים לגבי איתור השטח וגודלו.        .7.1.1

לשנה, בשיעור  2%תיערך בתשלום של  הקצאת מקרקעין להקמת מתקן לטיהור מי שופכין        .7.1.2
 שנים. 49מהוונים ומראש, לתקופה של  מערך הקרקע 36.4% כולל של

לדונם ₪  40קן לאגירת מי קולחין ונגר תיערך בתשלום של הקצאת מקרקעין להקמת מת        .7.1.3
שנים, שתתחדש כל עוד הקרקע מיועדת ו/או משמשת בפועל למטרה של  7לשנה, לתקופה של עד 
 מתקן מי קולחין ונגר.
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רשות מקומית אשר הינה חוכרת לדורות במקרקעין המיועדים למתקנים לטיהור מי שופכין,   .7.2
שנה, לחברה שהוקמה עפ"י חוק תאגידי מים  49חכירת משנה לתקופה של תהא רשאית להחכירם ב

, אחר שהתקבל אישור רשות מקרקעי ישראל לכך, מראש ובכתב, זאת 2001 –וביוב, התשס"א 
 בתנאים שלהלן:

 אם המקרקעין אינם מהוונים, ייגבו מהרשות המקומית דמי הסכמה.        .7.2.1

יישאר כשהיה ויתאם לשימוש הנקוב בחוזה החכירה שבין רשות השימוש במקרקעין         .7.2.2
 מקרקעי ישראל לרשות המקומית.

הרשות המקומית לא תגבה כל תשלום בתמורה להשכרה או להחכרת המשנה של         .7.2.3
  המקרקעין.

 הקצאת קרקע לחופי ים                  .8

תשלום עבור חניית רכב( לפחות לשליש מכל בכפוף להבטחת גישה חופשית לים ללא תשלום )למעט 
מקום רחצה כמשמעותו בדין, שבתחומה, אליהם גישה נוחה וזמינה, יוקצו שטחי חוף הים לרשות 

 המקומית, בדרך של מתן הרשאה לשימוש, בתנאים שלהלן:

. הקצאת שטחי חוף הים תוגבל לשטחים המתוכננים או העומדים לתכנון ופיתוח מיידי          .8.1
 לשם כך תינתן לרשות המקומית רשות לעלות על הקרקע, לתכננה ולפתחה.

 גידור החוף ייאסר, למעט אם יבוצע בהוראת גורמי ביטחון.          .8.2

הרשות המקומית תפתח את השטח תוך תקופת ההרשאה לתכנון ופיתוח, ולאחר מכן           .8.3
הרשאה לשימוש שתעניק לה רשות מקרקעי תורשה להשתמש בשטחי החוף הציבוריים בהתאם ל

שנים. הרשאות השימוש תחודשנה כל עוד לא השתנה יעוד הקרקע  7ישראל, לתקופות מתחדשות של 
 ובכפוף לשימוש בשטח למטרת ההרשאה.

הרשאות השימוש תיערכנה בדמי חכירה סמליים, למעט אם תיגבה הרשות המקומית           .8.4
. גבתה הרשות המקומית תשלום כאמור, תדרוש רשות מקרקעי ישראל מן תשלום בגין הכניסה לחוף

 הרשות המקומית דמי שימוש ראויים, עפ"י הערכת השמאי.

, ובין 1964 -השימוש בשטחי החוף יהיה בכפוף לחוק הסדרת מקומות רחצה התשכ"ד          .8.5
 היתר:

 התקנת חניות וגישות.   .8.5.1

 שימוש(.-ים )מלתחות, בתיבניית מבני שירות   .8.5.2

 הקמת מתקני עזרה ראשונה והצלה.   .8.5.3

 אספקת מים.   .8.5.4

 בניית מתקני צל.   .8.5.5

 התקנת מתקני ספורט.   .8.5.6

 ביצוע גינון ונטיעות.   .8.5.7

 הקצאות לשימושים סחירים בחוף ים המיועד לרחצה יתאפשרו בתנאים שלהלן:  .8.6

 8.6.4פוף לקיומה של תכנית תקפה או היתר כדין לשימוש חורג, ובכפוף לאמור בסעיף בכ          .8.6.1
להלן יוקצו שימושים סחירים / עסקיים בתחום חוף הים לרשות המקומית או ישווקו במכרז, בהתאם 

 שנים. 49לשיקול דעתה של רשות מקרקעי ישראל, זאת לתקופה של 

 ההרשאה שניתנה לרשות המקומית.שטח ההקצאה יגרע משטח           .8.6.2

 השטח יוקצה לרשות המקומית בתשלום מלוא ערך הקרקע.          .8.6.3

אם תבוטל הרשאת השימוש אשר ניתנה לרשות המקומית בגין שטח חוף הים, יבוטל           .8.6.4
כויות מאליו חוזה החכירה בגין השימוש הסחיר, והמקרקעין יושבו לרשות מקרקעי ישראל או שז

 כפי שתקבע רשות מקרקעי ישראל. החכירה בהם תועברנה לגוף אחר,
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גידור שטח השימושים העסקיים לא יפגע בהיות שטח החוף פתוח וחופשי לשימוש           .8.6.5
  הציבור.

 הקצאת קרקע להקמת דיור לקשישים .9

בתחומה יוקמו מקרקעין שייעודם לצרכי ציבור להקמת דיור לקשישים יוקצו לרשות המקומית ש
 שנים ובדמי חכירה סמליים ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים: 49לתקופה של 

התחייבות להקמת הדיור לקשישים תוך פרק זמן שייקבע ותחזוקתו השוטפת ללא                  .9.1
 הגבלת זמן.

המאפשרת בניית  הדיור לקשישים יוקם במבנה המיועד בתכנית תקפה לצרכי ציבור                 .9.2
דיור לקשישים. לעניין זה, יראו תכנית תקפה לצרכי ציבור כאמור, גם תכנית המאפשרת שימושים 

 נלווים למסחר בנוסף לבניה לקשישים.

 הבינמשרדית. יחול על פרוייקטים שיאושרו ע"י הועדה 9סעיף                  .9.3

, 27.3.11מיום  3052לטת ממשלה מס' כהגדרתה בהח –לענין סעיף זה "הועדה הבינמשרדית" 
שמטרתה בחינת היתכנות הכללית והאיתנות הפיננסית של כלל הפרוייקטים המשלבים דיור 

לקשישים עם שימוש מסחרי בקרקע. ברשות הועדה יעמוד מנכ"ל המשרד לקליטת עליה וחבריה היו 
קציבים והחשב הכללי סמנכ"ל דיור ואכלוס במשרד לקליטת עליה, נציג משב"ש, נציגי אגפי הת

  במשרד האוצר, נציג משרד ראש הממשלה וחשבת המשרד לקליטת העליה.

 החכרת משנה   .10

 לחוק ))ב 188החכרת משנה לשימושים שבסעיף              .10.1

רשות מקומית אשר הינה חוכרת לדורות במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור, אשר השימוש בהם 
 )ב( לחוק, תהא רשאית להשכירם או 188סעיף אחד מהשימושים שב הינו

להחכירם בחכירת משנה לאחר שהתקבל אישור רשות מקרקעי ישראל לכך, מראש ובכתב, ובלבד 
 שמתקיימים התנאים שלהלן:

 .1105חוכר המשנה או השוכר הינו מוסד ציבורי, כהגדרתו בהחלטת מועצה מספר        .10.1.1

ישאר כשהיה, ויתאם לשימוש הנקוב בחוזה החכירה שבין רשות  השימוש במקרקעין       .10.1.2
 מקרקעי ישראל לרשות המקומית.

 שנה. 49החכרת המשנה או ההשכרה תהא לתקופה של עד 

 הרשות המקומית לא תגבה כל תשלום נוסף בתמורה להשכרה או להחכרת המשנה.

 )א( לחוק190החכרת משנה לשימושים שבסעיף              .10.2

ות מקומית אשר הינה חוכרת לדורות במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור, אשר השימוש בהם רש
)א( לחוק, תהא רשאית להשכירם או להחכירם בחכירת משנה 190אחד מהשימושים שבסעיף  הינו

לאחר שהתקבל אישור רשות מקרקעי ישראל לכך, מראש ובכתב, ובלבד שמתקיימים התנאים 
 שלהלן:

 .1105וכר המשנה או השוכר הינו מוסד ציבורי, כהגדרתו בהחלטת מועצה מס' ח       .10.2.1

השימוש במקרקעין יישאר כשהיה, ויתאם לשימוש הנקוב בחוזה החכירה שבין רשות        .10.2.2
 מקרקעי ישראל לרשות המקומית.

 שנה. 25החכרת המשנה או ההשכרה תהא לתקופה של עד        .10.2.3

  הרשות המקומית לא תגבה כל תשלום בתמורה להשכרה או להחכרת המשנה.       .10.2.4

 יעוד לדיור בהישג יד להשכרה     .11

 הגדרות לעניין סעיף זה:             .11.1

כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה )אישור  דיור בהישג יד להשכרה
 (.2014-מטרה ציבורית(, התשע"ה
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 אינם דיור בהישג יד להשכרה.צרכי ציבור ש צרכי ציבור נוספים

יום תחילה של תקנות התכנון והבניה  יום התחילה
 )אישור מטרה לציבורית(.

לחוק התכנון והבניה,  188מקרקעין שיעודם לדיור בהישג יד להשכרה בהתאם לסעיף              .11.2
יוקצו  1914-ובהתאם לתקנות התכנון והבניה )אישור מטרה ציבורית(, התשע"ה 1965-תשכ"ה

 בהתאם למפורט להלן:

מקרקעין המיועדים לדיור בהישג יד להשכרה ואשר יועדו לצרכי ציבור נוספים לפני יום        .11.2.1
 שנים. 49לתקופה של ₪,  18התחילה, יוקצו לרשות המקומית בדמי חכירה סמליים מהוונים בסך 

שר לא יועדו לצרכי ציבור נוספים לפני יום מקרקעין ביעודם לדיור בהישג יד להשכרה א       .11.2.2
שנים,  49לתקופה של ₪,  18התחילה, יוקצו לרשויות המקומיות בדמי חכירה סמליים מהוונים בסך 

 וזאת בהתקיים התנאים הבאים:

 המקרקעין המיועדים לדירות בהישג יד להשכרה מיועדים גם לצרכי ציבור נוספים.       11.2.2.1

יעור זכויות הבנייה לדיור בהישג יד להשכרה, מסך זכויות הבנייה למגורים בתוכנית ש       11.2.2.2
 .15%שבה יעודו השטחים ליעוד ציבורי, לא עולה על 

שיעור ההפרשות לצרכי ציבור שנקבע בתוכנית שבה יועדו המקרקעין לדיור בהישג יד        11.2.2.3
 הקצאת קרקעות לצרכי ציבור".להשכרה עומד בעקרונות הקבועים ב"תדריך תכנון ל

שונה יעוד המקרקעין ליעוד שאינו צרכי ציבור נוספים או הופסק השימוש ביחידות              .11.3
 הדיור כיחידות דיור לדיור בהישג יד להשכרה, תשוב הקרקע לרשות מקרקעי ישראל.

טח חליפי לצורכי ציבור הקצאת הקרקע לדיור בר השגה לא תשמש עילה להקצאת ש             .11.4
 אחרים. רשות מקרקעי ישראל לא תתמוך בתכניות המקצות שטח לצרכי ציבור כאמור.

יחול על פרויקטים בהם מתקיימת כדאיות כלכלית בהתאם לחוות דעתה של  11סעיף              .11.5
ממועד פניית יום  90חברת דירה להשכיר. ככל שלא תתקבל חוות דעתה של חברת דירה להשכיר תוך 

רשות מקרקעי ישראל לחברת דירה להשכיר בעניין, תקבע רשות מקרקעי ישראל בעצמה ו/או בכל 
  דרך אחרת, האם מתקיימת כדאיות כלכלית לפרויקטים.

 כללי

)ב( לחוק, תבחן רשות 188קבע שר הפנים מטרות ציבוריות נוספות כצרכי ציבור לעניין סעיף      .12
 צותן לרשות המקומית שלא בתשלום מלא, ותביא בפני המועצה המלצתה.מקרקעי ישראל אם להק

בהקצאות המתבצעות בתמורה שאינה סמלית, התשלום בגין הקרקע יבוצע לפי זכויות הבניה      .13
 המבוקשות על ידי הרשות המקומית, או לפי מלוא זכויות הבניה בתכנית, לפי בחירתה.

המקרקעין.  מהשטח המבונה של 20%בשטח שלא יעלה על  ווההרשות תאפשר שימוש סחיר נל     .14
 בשטחים ציבוריים פתוחים הבינוי הסחיר יותר בהתאם לזכויות הבניה בתכנית המאושרת.

מהוונים   תשלם הרשות המקומית דמי חכירה  עבור כל שימוש בעל אופי מסחרי בקרקע שהוקצתה
 מערך הקרקע בהתאם לסוג השימוש. 91%בשיעור 

לעיל, יחולו על שיעורי התשלום שבהחלטה זו ההנחות הנהוגות באותו  4.3למעט לעניין סעיף      .15
אזור, בהתאם למפת אזורי עדיפות לאומית הכללית של משרדי הממשלה והחלטות המועצה שזה 

 עניינן.

כות בהקצאות לרשויות מקומיות בהן התמורה בגין השימוש הציבורי גבוהה באופן חריג, בסמ     .16
 הנהלת הרשות לפרוס את תשלום דמי החכירה המהוונים, בהתאם לכללים שתקבע הנהלת הרשות.

לעיל, שונה יעוד המקרקעין ליעוד שאינו צרכי ציבור, או שהשימוש  11למעט לעניין סעיף      .17
  שנעשה בקרקע שונה מהשימוש שלשמו הוקצתה, תושב הקרקע לרשות מקרקעי ישראל.

  תבוטל. 1453מועצה מספר  החלטת     .18
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  התוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה –' הנספח 

 

 : תכנית לשימור אתרים1סימן ה'

 תכנית לשימור אתרים )תיקון התשנ"א(

 :רים יחולו הוראות התוספת הרביעיתא.   על תכנית לשימור את76    
ות סביבתם הקרובה, שלדעת מוסד בתוספת זו, "אתר"  בנין או קבוצת בנינים או חלק מהם, לרב . 1

 . תכנון הם בעלי חשיבות היסטורית, לאומית, אדריכלית או ארכיאולוגית
 (תכנית לשימור מקומית )להלן מתארכדין תכנית  דין תכנית לשימור אתרים,.)א( 2

 .3בכפוף לסעיף  םמעונייניתכנית לשימור יכול שתוכן על ידי הועדה המקומית ויכול שתוכן על ידי )ב(
ועדה מקומית רשאית לקבל, בשינויים או ללא שינויים, תכנית לשימור שהציע לה בעל קרקע או .)א( 3

רשות מקומית שבתחומה מצוי אתר, או כל גוף ששר הפנים אישר לכך בדרך כלל או באופן מיוחד 
 (.םמעונייניתכנית לשימור על ידי  )בסעיף זה

תוך ששה חדשים מיום  םמעוניינילשימור על ידי  ועדה המקומית תחליט בדבר קבלת תכנית)ב( ה
 .המחוזית הלוועדשהוצעה; לא החליטה הועדה בתוך אותו מועד, רשאי המציע להגיש את התכנית 

או על ידי הכנסת שינויים בה רשאי  םמעונייניהרואה עצמו נפגע על ידי דחיית תכנית לשימור על ידי )ג(
 . ימים מיום שהודעה לו הדחיה לערור לפני הועדה המחוזית תוך שלושים

מקומית תכנית לשימור או החליטה הועדה כי תוכן תכנית כזו, רשאית הועדה  הלוועדהוגשה . 4
לקבוע הוראות בדבר איסורים והגבלות על פעולות, באתר הכלול או שייכלל בתכנית, העשויות לפגוע 

אתר שיועד לשימור(; הוראות להלן ית בדיון במוסדות התכנון )במטרת השימור, כל עוד נמצאת התכנ
פרסום הודעה על החלטה להכין תכנית לשימור, איסורים והגבלות בתקופת  עניןל 79-ו 78, 77סעיפים 

, על החלטה לפי סעיף זה, ואולם האיסורים המחויביםההכנה ופטור מתשלומי חובה, יחולו, בשינויים 
מועד פרסום ההודעה; הועדה המקומית, וההגבלות לא יוטלו למשך תקופת זמן העולה על שנה מ

 .באישור הועדה המחוזית, רשאית להאריך את התקופה האמורה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה
מיום פרסום הודעה על החלטה להכין תכנית לשימור עד הפקדתה או עד  זה, "תקופת הכנה" עניןל

 .פקיעתם של האיסורים וההגבלות לפי סעיף זה
מחוזית להפקיד תכנית לשימור, תמסור על כך הודעה לבעלים ולמחזיקים בנכס החליטה ועדה . 5

הנמצא בתחום התכנית; הודעה כאמור תימסר או תישלח בדואר רשום לפי מענם הידוע של הבעלים 
 . והמחזיקים

בתכנית לשימור מותר לקבוע הוראות בדבר השימושים המותרים באתר, לרבות תוספות בניה . 6
לו, וכן לקבוע כללים בדבר היחס בין הוראות אלה לבין הוראות התכניות החלות על  שניתן להוסיף

 . האתר
בעל או מחזיק של אתר שיועד לשימור, הרוצה לעשות שינוי או שימוש באתר, רשאי לעשות כן .)א( 7

 . רק בהתאם להוראות התכנית לשימור
אם נקבע כך לחוק, לרבות "שינוי פנימי"  514כל פעולה הטעונה היתר לפי סעיף בסעיף זה, "שינוי" )ב( 

 .במפורש בתכנית לשימור
, 198-ו 197נתבעה ועדה מקומית לשלם פיצויים עבור נכס הכלול בתכנית לשימור לפי סעיפים .)א( 8

והועדה המקומית ראתה כי אין לה מקור כספי למימון תביעה כאמור, רשאית הועדה המקומית 
מית שבתחומה מצוי הנכס, בכל שלב משלבי בירור התביעה, וגם ביוזמתה או לבקשת הרשות המקו

 .לאחר פסק דין סופי בה, ליזום תכנית לשינוי או לביטול התכנית לשימור
לא שולמו פיצויים כאמור בסעיף קטן )א(, והוחזר הנכס לייעוד שנקבע לו בתכנית שקדמה לתכנית )ב( 

נוי או הביטול של התכנית לשימור, על מי לשימור, לא תחול חובת תשלום היטל השבחה עקב השי
  .שהיה בעל זכות בנכס בעת אישור התכנית לשימור ובעת ביטולה או שינויה של התכנית לשימור

לא שולמו  200, ולפי הוראות סעיף 197נפגעו מקרקעין שבתחום תכנית לשימור כאמור בסעיף .)א( 9
סי הממשלה )פטורין(, לפקודת מסי העיריה ומ 5 לנפגע פיצויים, יחולו על מקרקעין אלה הוראות סעיף

)ג(; זכאי לפטור לפי הפקודה הוא מי שנפגע -הפקודה(, בכפוף לאמור בסעיפים קטנים )ב( ו )להלן 1938
 .כאמור וכל עוד הוא נפגע

היה הנכס מהווה מקור הכנסה עקב שימוש מסחרי בו, רשאי מי ששר הפנים הסמיכו לכך, לקבוע, )ב( 
 .דת הפגיעה בנכס ובמקור ההכנסה, את שיעור הפטור ואת משך תחולתובהתחשב במי

מי ששר הפנים הסמיכו לכך רשאי, לבקשת הרשות המקומית הנוגעת בדבר, להפחית את שיעור )ג( 
 . הפטור בהתחשב במידת הפגיעה בנכס ובמשך תקופת הפטור

 :כל רשות מקומית תקים ועדה לשימור אתרים, וזה הרכבה. 10
ראש ועדת המשנה -לחוק ראש הרשות או יושב 18ות מקומית שהיא ועדה מקומית, לפי סעיף ברש( 1)
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לחוק ראש הרשות המקומית או  19לתכנון ולבניה, וברשות מקומית הנמצאת במרחב תכנון לפי סעיף 
 ;ראש-אחד מסגניו, והוא יהיה היושב

 ;שלשה חברים של מועצת הרשות שתבחר הרשות( 2)
 ;בקי בענייני תכנון ובניה שמינה ראש הרשותעובד הרשות ה( 3)
מי שמצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות, אשר ייקבע בידי מועצת הרשות, והוא יהיה בעל ( 4)

 .דעה מייעצת
לכל דיון בועדה לשימור אתרים יוזמנו מהנדס הרשות המקומית ומתכנן המחוז שבתחומו פועלת . 11

 . הועדה או נציגיהם
דה לשימור אתרים, תכין, תוך תקופה של שנתיים מיום הקמתה, רשימה של אתרים וע.)א( 12

 (.הנמצאים בתחומה, שלדעתה ראוי לשמרם )להלן רשימת אתרים
ברשימת אתרים יפורטו הטעמים לכך שהאתר ראוי לשימור, באיזו מידה ניתן לפתח את האתר, )ב( 

ם אחרים ככל שתמצא הועדה לשימור אתרים פרטי הבעלים של האתר ובעלי זכויות אחרים בו, ופרטי
 .לנכון

 .רשימת האתרים תשמש את הועדה לשימור אתרים ואת מוסדות התכנון)ג( 
 . הועדה לשימור אתרים רשאית בכל עת לשנות את רשימת האתרים)ד( 
הוראות סימן ו' בפרק ב' לחוק יחולו על הועדה לשימור אתרים כאילו היתה מוסד תכנון, )ה( 

 .המחויביםים בשינוי
, תייעץ הועדה לשימור אתרים למועצת 15-ו 14, 12בנוסף לתפקידיה וסמכויותיה לפי סעיפים  .13

הרשות המקומית ולועדה המקומית שמרחב תכנונה כולל את תחום הרשות המקומית, בכל ענין הנוגע 
 .שות כןלשימורם של אתרים, וכן רשאית היא לייעץ לועדה המחוזית, אם נתבקשה על ידה לע

פי חוות דעתו של מהנדס הרשות המקומית, כי לאתר המיועד -סברה הועדה לשימור אתרים, על.)א( 14
לשימור נשקפת סכנה ממשית של הרס, או ששימורו של האתר ייפגם בצורה העלולה לפגוע במטרת 

בצע השימור, רשאית הועדה לשימור אתרים באמצעות מהנדס הרשות המקומית, לדרוש מן הבעלים ל
עבודות אחזקה באתר תוך תקופה שתקבע; נשקפה לאתר המיועד סכנה ממשית של הרס ולא ביצעו 

הבעלים את העבודות, רשאית הרשות המקומית לבצע את העבודות החיוניות למניעת הריסתו של 
בהחזר ההוצאות האמורות, אם לא החליטה הרשות המקומית לשאת  יחויבוהאתר, והבעלים 
 .ולן או חלקןבהוצאות אלה, כ

 1972 היה אתר כאמור בסעיף קטן )א( נכס המוחזק בידי דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר, תשל"ב )ב(
)להלן דייר מוגן(, רשאית הועדה לשימור, באמצעות מהנדס הרשות המקומית, לדרוש מן הדייר המוגן 

, המחויביםבשינויים  לבצע עבודות אחזקה באתר תוך תקופה שתקבע, ועל העבודות האמורות יחולו,
 . לחוק האמור 70הוראות סעיף 

בדרישה כאמור, תפורט חלוקת ההוצאות לביצוע העבודות בין בעל הנכס לבין הדייר המוגן, על פי )ג( 
קביעה של ראש הרשות המקומית, שתינתן לאחר שעיין בחוות דעת בכתב של מהנדס הרשות 

 .עניןהכס נשוא העבודות וליתר נסיבות המקומית ושל היועץ המשפטי שלה, המתייחסות לנ
לא בוצעו העבודות ונשקפה לאתר המיועד סכנה ממשית של הרס, רשאית הרשות המקומית לבצע )ד( 

את העבודות החיוניות למניעת הריסתו של האתר והוצאות העבודה יחולו בהתאם לחלוקה שנקבעה 
 )ג(.-על פי סעיפים קטנים )א(, )ב( ו

והערכת הצורך בעבודות אחזקה, רשאי אדם שמינתה הועדה לשימור אתרים,  לשם בדיקת האתר)ה( 
 257זה, הסמכויות הקבועות בסעיף  עניןללהיכנס לאתר ולערוך את הבדיקות הנדרשות, ויהיו לו 

 .לחוק
א בוצעו עבודות אחזקה באתר על ידי מי שנדרש לכך בתוך הזמן שהקציבה הועדה לשימור .)א( ל15

פי חוות דעת של מהנדס הרשות המקומית, כי קיים חשש -, וסברה הועדה על14יף אתרים כאמור בסע
שהאתר ייפגע בצורה העלולה לסכל את מטרת השימור, רשאית הרשות המקומית שבתחומה מצוי 

 .האתר, להפקיע את האתר או חלק ממנו
כך לאחר שנתנה לא יופקע אתר כאמור בסעיף קטן )א( אלא אם כן נתנה הועדה המחוזית אישור ל)ב( 

 .לבעל הנכס הזדמנות להביא טענותיו בפני הועדה לשימור אתרים ובפני הועדה המחוזית
לצרכי פיצויים בתמורה להפקעה, כאמור בסעיף קטן )א(, לא תובא בחשבון אפשרות הפיתוח של )ג( 

 .הקרקע אילולא נועד האתר לשימור
ת למכרו או להחכירו, בכפוף לאמור בפסקה הופקע אתר לפי סעיף זה, רשאית הרשות המקומי( 1()ד)
 ;(, ובלבד שבתנאי המכירה או החכירה יובטח שימור האתר2)
(, לתקופת זמן העולה על חמש שנים, תוך 1הועמד האתר למכירה או לחכירה, כאמור בפסקה )( 2)

ות , בזכעניןהחמש שנים מיום ההפקעה יהיה מי שהאתר הופקע ממנו זכאי לרכשו או לחכרו, לפי 
ימים מיום שהודיעה לו הרשות המקומית על כוונתה למכור או להחכיר את האתר  60ראשונה, תוך 

כאמור, ובלבד שמחיר המכירה או החכירה לא יפחת ממחיר שקבע השמאי הממשלתי הראשי או מי 
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 ;שהוא הסמיך לכך
 .מכירה או חכירה לפי סעיף זה טעונה אישור שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך( 3)

לא נקבעו הוראות מיוחדות בתוספת זו, תבוצע ההפקעה על פי פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי )ה( 
, כאילו הורשתה הרשות המקומית שבתחומה מצוי האתר, בהודעה ברשומות, להשתמש 1943ציבור(, 

בסמכויות ולמלא את התפקידים של הממשלה או של היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה האמורה, 
 . המקרקעין העומדים להפקעה ןעניל

)א(, רשאי לערור עליהן 15או  14, 9ידי החלטות שנתקבלו לפי סעיפים -הרואה עצמו נפגע על.)א( 16
בפני ועדת ערר בת שלושה חברים שימנה לענין זה שר המשפטים; יושב ראש הועדה יהיה עורך דין 

 . בעל ותק של שלוש שנים לפחות
, רשאית לבטל פטור שניתן או לשנות את שיעור הפטור ואת 9לענין סעיף  ועדת ערר הדנה בערר( 1)ב()

 ;משך תחולתו
, רשאית לבטל את דרישת הועדה לשימור אתרים, לשנותה, 14ועדת ערר הדנה בערר לענין סעיף ( 2)

להורות על מי תחול חובת ביצוע העבודות האמורות בסעיף, וכן להורות על חלוקה שונה של ההוצאות 
 ;על הנכס, הדייר המוגן והרשות המקומית, הכל לפי העניןבין ב

 .)א(, רשאית לבטל החלטה בדבר הפקעת אתר או חלק ממנו15דת ערר הדנה בערר לענין סעיף ( וע3)
 .הרואה עצמו נפגע מהחלטת ועדת הערר רשאי לערער עליה לפני בית משפט לענינים מינהליים)ג( 

 )ד( )בוטל(.
 .אות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהןהוראות תוספת זו ב. 17
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 קריטריונים להכנת רשימות שימור בוועדות המקומיות -' ונספח 

 

 1991המועצה לשימור אתרים גיבשה קריטריונים מנחים להכנת רשימות שימור אשר הופצו בשנת 

ר ברשויות לפעולות של וועדות השימו \( כקווים מנחים95/1בחוזר מנכ"ל משרד הפנים )מס' 

 המקומיות.

 פי מספר קריטריונים עיקריים )המתחלקים לתת קטגוריות(:-בחינת האתרים תעשה על

 

 חשיבות היסטורית

 אתר המהווה עדות לאירוע היסטורי בעל משמעות למדינה או ליישוב 

 מבנה / מתחם המעידים על תקופת ההתיישבות 

 מבנה בו גרה / פעלה אישיות / קבוצת אנשים 

 עידים על התפתחות תחבורה / תחנות רכבת / תוואי דרך / תחנות דרכים / גשריםמבנים המ 

 מבני חינוך / מבני ממשל /מבני דת 

  תרבות חומרית: מבנים, כלים, מבני חקלאות 

 אתרי קרבות 

 מבני ביטחון 

 

 חשיבות אדריכלית

 מבנה המהווה דוג' אופיינית לסגנון בנייה מסוים 

 כנולוגיית בנייהמבנה המהווה דוג' אופיינית לט 

 מבנה או מכלול מבנים המצטיינים ביופי או בציוריות או בייחוד 

 מבנה המהווה יצירת אומנות 

 אתר המצטיין בייחודיות נופית בשילובו בסביבתו הקרובה 

 

 דירוגו של אתר שימור ייקבע עפ"י השיקולים הבאים:

 חשיבותו של האירוע, התופעה, האישיות שהוא קשור בהם .1
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 ל האתרים הקשורים באירוע או בתופעהנדירותם ש .2

 אופייניותו של האתר בסוגו )עפ"י חוות דעת מומחה( .3

 תוכן האתר .4

 מיקומו הפיסי של האתר בתוך היישוב .5

 איכותו הפיסית של האתר )תקין / רעוע( .6
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 רשימת תנאי סף למיזמי מורשת –' זנספח 

 

ת של האגף להעצמת מי מורשלמיז 2016-2020רשימה זו לקוחה מתוך קול קורא להגשת בקשות 

 המורשת הלאומית

  

 

 -תנאי סף תכונותיו ומאפייניו של הנכס .3

 תנאים הבאים במצטבר: לעמוד בהמוצע על הנכס 

 .וייחודי לאומי היסטורי סיפור המייצג מקומיאו  לאומי ערך המבטא נכס .3.1

 .הפונה של באחזקתו או בניהולו או בבעלותו נמצא הנכס .3.2

 .בו להשקעה מהתחום מקצוע אנשי ידי על שנעשתה מפורטת פרוגראמה מוצעת לנכס .3.3

 .גבוהה בנכס הפרוגראמה ביצוע זמינות .3.4

 .(הצורך במידת(  הפרויקט ביצוע המאפשרת בתוקף ע"תב .3.5

 .זמן לאורך האתר ותפעול ניהול המבטיחים התנאים קיימים .3.6

 לחלופין

 .הצלה פעולות בו לבצע ויש כליה או אבדון בסכנת נמצא ואשר לאומי ערך המבטא נכס

 

  



  

81 

 

 

תכנית יישום לשימור והתחדשות מבני מורשת 
 בהתיישבות הכפרית  

 מרכז המועצות האזוריות

mhh.org.il 

https://www.facebook.com/mhhisrael/?fref=ts
https://www.facebook.com/mhhisrael/?fref=ts
http://www.mhh.org.il/
http://www.mhh.org.il/

