
 

 

 

מבנים  –טיוטת הצעת החלטת מינהל  סימוכין: 30.12.16 יכום דיון מתאריך:ס
 לשימור 

 הנושא:
 מבני ציבור בהתיישבותשימור 

 מרכז המועצות האזוריותראש מוא"ז ברנר ויו"ר ועדת השימור ב -דורון שידלוב  נוכחים:
 החקלאות ופיתוח הכפר משרד ,הרשות לתכנון, מנהל תחום בכיר כלכלה כפרית ותיירות -שי דותן 

המועצה  -סמנכ"ל, אורי בן ציוני, מנהל מחוז צפון וההתיישבות הכפרית חומי נובנשטרן, מנכ"ל, עמרי שלמון,
 לשימור אתרים

 שרקון בן עמי ושות', יועצת לתיק פרויקטים –עו"ד רותם ארביב קופלניקוב 
 תיק פרויקטיםצוות התכנון,  - אדר' אסף שקד, זאב טמקין

 תמרכז המועצות האזוריו , ראש תחום תכנון וקרקעות -ה כרמלמילכ
 , עו"ד מירב ברנעישראל נדיבירותי פרום אריכא, , חברי ועדת שימור, עמיר ריטוב :העתקים

מרכז המועצות  מקום:
 האזוריות

 21.12.16 :פצהתאריך ה ומילכה כרמל שי דותן :ומרש

 

 באחריות החלטה/נושאים לטיפול מס'
 תאריך

 דיע

עקרונות, בעלי עניין,  –על ידי נציגי תיק פרויקטים  עבודת הרקע )שלב א(הוצגה   .1
 ועוד..  מועצהבהעברת הקרקע ל הצורך, דוגמאות וכלים ש"עובדים", שלביות

 .להצעת ההחלטההצעת החלטה לרמ"י ונשמעו הערות הוצגה 

ה/פרויקט הוער כי יש לפעול גם מול משרד הפנים בעניין סיווג ארנונה של מבנ
 לשימור

 

 לידיעה

 

 מעלות סקר מבנים ואתרים. 50%מממנת  מועצה לשימור אתריםה  .2

 .וביצעו סקר תשלח רשימת המועצות בהן יש ועדת שימור

לעניין לאור המסמך שיתקבל יעשה אימות ועידכון של המועצות האזוריות 
 לחוק התו"ב בדבר החובה בהקמת ועדה וסקר.  IV-התוספת ה

בן אורי 
 ציוני

 

במהלך 
 ינואר

יחובר מסמך רקע קצר עם הסבר מתומצת להגשתו למשרדי הממשלה השונים,   .3
 וינוסחו עקרונות העבודה.

תיק 
 פרויקטים

שבוע 
ראשון של 

 ינואר

הגשת טיוטת מסמך עקרונות +קריטריונים להגדרת מבנה לשימור שיוגשו לבחינת   .4
פרויקט תמ"ר ובתיאום עם  הוועדה טרם הישיבה עם משרדי הממשלה, על סמך

 משרד מורשת

תיק 
 פרויקטים

במהלך 
 ינואר

אביגדור יצחקי שיתבקש  -הפרויקט ועקרונותיו יוצגו בפני יו"ר מינהל התכנון   .5
לקדם כלי ייעודי במערכת התכנון למבנים לשימור במגזר הכפרי )שימושים 

הל התכנון והן ינחה הן את מנ יצחקי מטרת הפגישה שאביגדור (.מעורבים ומניבים
 את רמ"י לקדם הנושא.

 פברואר ממ"א

עדיאל שומרון עם הבקשה להקל על  -הפרויקט ועקרונותיו יוצגו בפני מנהל רמ"י   .6
 שטחים ומבנים אלו בתחומי החכירה וההיטלים.

הפגישה עם אביגדור ועם מסמך מוכן של  אחרתיערך להפגישה עם עדיאל שמרון 
 הצעת החלטה למועצת רמי.

 פברואר  ממ"א

צוות משפטנים לבחינת הצעת ההחלטה שנוסחה על ידי תיק פרויקטים,  יכונס  .7
 ,בצוות ישב ייעוץ משפטי מטעם ממ"א, היועצת של תיק פרויקטים ומיכי דרורי

 .רותי פרום אריכא ,עמית יפרח תנועת המושבים, דודו קוכמן האיחוד החקלאי

ברת מבנים למועצות לשלב בהחלטה פרקים מהצעת ההחלטה של רמ"י להע
 האזוריות וכן ממודל של ניוד זכויות בשימור מבנים.

תיק 
פרויקטים 

 וממ"א

 ינואר סוף


