
הממשלהמשרד ראש   

התכנית להעצמת    
 המורשת הלאומית

  

תכנית יישום לשימור והתחדשות מבני  

 הכפריהמורשת במרחב 

 2016, ספטמבר



2 

 ,  עם שאינו יודע את עברו"

 "ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל

 

 יגאל אלון



 שלבי עבודה

 מפורט גנט

ובחינת מקרי הלימודאיתור , לימוד חומר רקע 

מנהל התכנון וגורמים נוספים ככל  , מפגש עם רשות מקרקעי ישראל

 שיידרש לצורך הסכמה למסמך העקרונות אשר יוכן במהלך העבודה

 גיבוש מתווה לחיזוק קיימות אתרי    -( ח סופי"דו)תכנית יישום

 מורשת בהתיישבות

מפגש עם מקבלי החלטות רלוונטיים, לימוד וניתוח חסמים 

הושלם 

הושלם 

בוצע טרם 
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בעבודה 
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 ז"תרשים לו

 תכנית יישום לשימור והתחדשות מבני המורשת במרחב הכפרי - גנט

 מפורט גנט
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 גופים מעורבים

מרכז  
המועצות  
 האזוריות

משרד 
ירושלים  
 ומורשת

המועצה 
לשימור 
 אתרים

רשות  
מקרקעי 
 ישראל

משרד 
-החקלאות

האגף לפיתוח  
 הכפר

 מנהל התכנון

מועצה 

 אזורית

 ישוב

 אתר
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מתכונת  
  ליעודיסטטוטורית 

קרקע ושימושים  
/ לצרכי ציבור

תעסוקה  , מורשת
 ומסחר

הסדר 
 מקרקעין

 שימושים

 /  ציבורים 

 כלכליים

מוטיבציה  
ונכונות  
 חברתית

 תיאור התהליך עליו מופקדת המועצה האזורית
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 מוטיבציה ונכונות חברתית

מוטיבציה  
ונכונות  
 חברתית

 מעבר מקהילה שיתופית לקהילה מופרטת -שינוי חברתי ארגוני. 1

 השימוש העיקרי במבנה התייתר. 2

כאשר מבנה מהווה עבור קהילה חלק משמעותי בחייה 

רגשות והיסטוריה של , וכאשר קשורים בו מאורעות, ועברה

הנכונות והמוטיבציה של הקהילה לשמר אותו  , המקום

 ולשמור עליו יהיו גבוהים 

ששיתוף  בחצרה כך לא תמיד הקהילה מודעת לנכס הנמצא 

 להצלחתוהציבור והצפת השימור לשיח הציבורי חיוניים 

 נדרש לקיים תהליך שיתוף ציבור ליצירת מוטיבים

 להשגת מוטיבציה ונכונות חברתית

 :להתמודדות עם שתי תופעות עיקריות

 .טכניון "מבנים לשימור ומה שבניהם, שימור"  2013.  נ, ויפה. נ, שפיגלר, .ע, שטרית, .מ, בן נון :מקור
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מתכונת  
 ליעודיסטטוטורית 

קרקע ושימושים  
/  לצרכי ציבור

תעסוקה  , מורשת
 ומסחר

 תכנון

 חזון

 פרוגראמה

 רשימות שימור

 תכנית מפורטת

 שימוררשימת הכנת •

 לשימור קביעת אשכולות ומבנים אזוריים •

 הקרקע בתכניות מפורטות יעודיהגדרת •

 תרבות ועוד, המועצה בנושא חינוךשילוב המורשת בחזון •

 שילוב שכבת השימור בתכניות כוללניות•
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 התוספת הרביעית לחוק

   -התוספת הרביעית

 11 נוסח מלא
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 קניין

 לדיוןקנייניות –סוגיות משפטיות  

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

חכירה , הפקעה בהסכמה
 לדורות

החלטת   – י"רמהכרת . 1
לתוספת   י"רממועצת 

שימושים מסחריים כמקור  
מימוני לעלויות עבודות  
 .שימור ותחזוקת שימור

 –ניוד זכויות בנייה . 4
תכנית שימור במרחב 

 (ב2650מודל )התכנון 

שינוי סיווג ארנונה  . 3
תעריף  –לנכס לשימור 

מוזל שמגלם עלויות 
 אחזקת   נכס לשימור

קרן תרומות ומענקים  . 5
 שלטון מרכזי מול מקומי –

הסדר  
 מקרקעין
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 כלכלה
 שימושים

 /  ציבורים 

 שימור ותפעול שוטף של מבני מורשת בקיבוצים ובמושבים, מימון שיקום כלכליים

 י"לרמלטיפול בשאלת התשלום מתווים עקרוניים 

לקבוע כי במבנים 
שהוכרזו כמבני  

התשלום  , מורשת
שישולם בגין  

השימושים המסחריים  
יהיה במודל רשות  

קרי  , שדות התעופה
כאחוז מההכנסה 

 המסחרית

יצירת מעין קרן איזון בין מבני  
פתרון זה  . המורשת השונים

משלים עם גובה התשלום 
 ולא מתיימר לשנותו י"לרמ

לקבוע כי שימוש  
מסחרי בשטח  

  %Xשמהווה עד 
מהשטח לא ייחשב  
כשינוי יעוד בעיני  

לא תגבה   י"ורמ י"רמ
ממנו תשלום שונה 

 מהמשולם כיום
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מקרים בקיבוצים ובמושבים 20-עד כה נבחנו כ 
 רשות מקומית סוג היישוב שם היישוב שם האתר ד"מס

שימוש מקורי של  

 המבנה
 רמה (אם רלוונטי)שימוש מוצע  שימוש נוכחי  

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

2 

שביל מורשת  

 הקיבוצים

תל  + עין חרוד 

מבנים מספר הגלבוע קיבוץ יוסף מסחרי/ תיירותי  /ציבורי חלקם נטושים וחלקם בשימוש   

-לאומית

 אזורית

 ס חקלאי"מגורים ובי גזר קיבוץ סירנינצר  חוות שפון 3

במבנה אחד במתחם מתקיים אזור  , נטוש

 (במסגרת שימוש חורג)כנסים ואירועים 

תעסוקה ומבנים  , מסחר

 ומוסדות ציבור

-לאומית

 אזורית

 מגידו קיבוץ משמר העמק הבית הגדול 4

/ מוסד חינוך אזורי 

 נטוש ארצי

לשימוש  משרדים + מוזיאון 

 אזורית הקיבוץ

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

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

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

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

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

 חקלאי מנשה קיבוץ גן שמואל בית ראשונים 10

, עד לא מזמן היה בו גלריית אמנים, ריק

 ארכיון ואוסף ארכיאולוגי

כחלק מתכנית  , מרכז מורשת

 מקומית כוללת לחצר הראשונים

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

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

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

אולם קטן ששופץ  , המרכזי נטוש האולם

ועוד שימושים  , ומשמש כמועדון לחבר

תרבות/ בית עם  משניים עבור נוער המושב  מקומית 
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בית  + חדר אוכל 

 בנדורי
 דרום השרון קיבוץ גבעת השלושה

ר"ל  חברת הייטק חדר אוכל  
 מקומית

בית תרבות  נטוש בית תרבות  

15 
בית העם בכפר  

 כפר ויתקין ויתקין
 עמק חפר מושב

 מקומית מרכז תרבות אזורי נטוש בית עם

16 
מרכז הכפר בבית  

 יצחק
 עמק חפר מושב בית יצחק

מבני ציבור ומשק  ר"ל מסחרי   מקומית 

 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 בית ראשונים 19

 מקומית ר"ל מוזיאון -שובך יונים   שובך יונים שורקות קיבוץ גבעת ברנר היונים שובך 20



 מקרי הלימוד
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 קבוצות עיקריות 4-נחלקים להלימוד מקרי 

 

גן : כגון. כראוישבהם המבנה והתוכן נשמרים ומתפקדים בדרך להצלחה /מקרי הצלחה1.

במקרים אלו יבחנו . סנשבית חנה , משכן אומנויות בעין חרוד, שמרעין חצר , שמואל

 .הצלחתםוינותחו גורמי 

 

 

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

 .הרפת ההיסטורית בקריית ענבים: כגון. משפטיתלא מבחינה תכנונית ולא מבחינה 

 

 

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

:  כגון. הפרויקטיםבמקרים אלו לרוב השוק מכתיב את מהות ומימוש . י שימוש חורג"או ע

 .חדר אוכל גבעת השלושה

 

 

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

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

בית  , טרומפלדורבית : כגון. הכנסת שימוש כלכלי שישמש גם לשימור ולתחזוקת המבנה

 .בית העם בבצרה, בית העם בחרות, בורוכוב
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 מייצגות בשלוש רמות שונותקבוצות נקבעו 

ה
מ

וג
ד

 

 טרומפלדורבית 

 

שובך היונים בגבעת  
 זקס

ת
הו

מ
 

הוקמו מראש  
כפונקציה לאומית  

 בתוך היישוב הכפרי

או כאלו המגלמות 
סיפור היסטורי בעל 

 ערך לאומי

 

ת
בו

שי
ח

 

 לאומית

ה
מ

וג
ד

 

 בית בורוכוב

 

"  בית הגדול"ה
 בשומריה

ת
הו

מ
 

הוקמו לתת מענה  
 לצרכים אזוריים

ת
בו

שי
ח

 

 אזורית

ה
מ

וג
ד

 

הרפת ההיסטורית  
 בקריית ענבים

 

 בית העם בכפר ויתקין

ת
הו

מ
 

הוקמו בכל ישוב  
 כמענה לצרכי תושביו

ת
בו

שי
ח

 

 מקומית



 רשימת האתרים

 יוסףתל  - טרומפלדורבית 

 תל יוסף –חדר אוכל 

 סירנינצר  -שפון חוות 

 משמר העמק -הבית הגדול 

 משמר הנגב -בית בורוכוב 

 קריית ענבים -רפת היסטורית 

 גבעת ברנר -זקסגבעת 
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 שימור מרקם ומונומנטים –תל יוסף 

 תל יוסף  שם היישוב

   קיבוץ  סוג היישוב

 הגלבוע. א.מ  רשות מקומית

 ר"מ1,500  שטח המבנה

שימוש מקורי של  

 המבנה

  18921/ג

 מוזיאון

 נטוש -מוזיאון   שימוש נוכחי  

אם )שימוש מוצע 

  (רלוונטי

י "יעוד קרקע עפ

  תכנית מאושרת

מבנים ומוסדות  

 ציבור

תכליות מותרות  

 בייעוד

שרות  , מבני חינוך

 .ותרבות

 -במבנים לשימור 

 גם מסחר

 18921/ג  תכנית  ' מס

 מאושרת ע"תב דרך מימוש

 מיושן וחצי נטוש סטאטוס

 (חלקיים)יזמים 

 

העמותה למורשת  

 טרומפלדור

י משרד  "חלקי ע מימון

 מורשת וירושלים

 תל יוסף

 עין חרוד
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 שימור -בתל יוסף  טרומפלדורבית 

 תל יוסף  שם היישוב

   קיבוץ  סוג היישוב

 הגלבוע. א.מ  רשות מקומית

 ר"מ1,500  שטח המבנה

שימוש מקורי של  

 המבנה

  18921/ג

 מוזיאון

 נטוש -מוזיאון   שימוש נוכחי  

אם )שימוש מוצע 

  (רלוונטי

י "יעוד קרקע עפ

  תכנית מאושרת

מבנים ומוסדות  

 ציבור

תכליות מותרות  

 בייעוד

שרות  , מבני חינוך

 .ותרבות

 -במבנים לשימור 

 גם מסחר

 18921/ג  תכנית  ' מס

 מאושרת ע"תב דרך מימוש

 מיושן וחצי נטוש סטאטוס

 (חלקיים)יזמים 

 

העמותה למורשת  

 טרומפלדור

י משרד  "חלקי ע מימון

 מורשת וירושלים

בית  

 טרומפלדור
חדר  

 האוכל
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 תל יוסף - טרומפלדורבית 
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 תל יוסף  שם היישוב

   קיבוץ  סוג היישוב

 הגלבוע. א.מ  רשות מקומית

 ר"מ1,500  שטח המבנה

שימוש מקורי של  

 המבנה

  18921/ג

 מוזיאון

 נטוש -מוזיאון   שימוש נוכחי  

אם )שימוש מוצע 

  (רלוונטי

י "יעוד קרקע עפ

  תכנית מאושרת

מבנים ומוסדות  

 ציבור

תכליות מותרות  

 בייעוד

שרות  , מבני חינוך

 .ותרבות

 -במבנים לשימור 

 גם מסחר

 18921/ג  תכנית  ' מס

 מאושרת ע"תב דרך מימוש

 מיושן וחצי נטוש סטאטוס

העמותה למורשת   (חלקיים)יזמים 

 טרומפלדור

י משרד  "חלקי ע מימון

 מורשת וירושלים



 ייעודי קרקע -תל יוסף ב טרומפלדורבית 

 תל יוסף  שם היישוב

   קיבוץ  סוג היישוב

 הגלבוע. א.מ  רשות מקומית

 ר"מ1,500  שטח המבנה

שימוש מקורי של  

 המבנה

  18921/ג

 מוזיאון

 נטוש -מוזיאון   שימוש נוכחי  

אם )שימוש מוצע 

  (רלוונטי

י "יעוד קרקע עפ

  תכנית מאושרת

מבנים ומוסדות  

 ציבור

תכליות מותרות  

 בייעוד

שרות  , מבני חינוך

 .ותרבות

 -במבנים לשימור 

 גם מסחר

 18921/ג  תכנית  ' מס

 מאושרת ע"תב דרך מימוש

 מיושן וחצי נטוש סטאטוס

 (חלקיים)יזמים 

 

העמותה למורשת  

 טרומפלדור

י משרד  "חלקי ע מימון

 18921/ג מורשת וירושלים

 תכנית מאושרת
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 שימור -חדר האוכל בתל יוסף 

 תל יוסף  שם היישוב

   קיבוץ  סוג היישוב

 הגלבוע. א.מ  רשות מקומית

 ר"מ1,500  שטח המבנה

שימוש מקורי של  

 המבנה

  18921/ג

 חדר אוכל

 ללא שימוש  שימוש נוכחי  

אם )שימוש מוצע 

  (רלוונטי

י "יעוד קרקע עפ

  תכנית מאושרת

מבנים ומוסדות  

 ציבור

תכליות מותרות  

 בייעוד

שרות  , מבני חינוך

 .ותרבות

 -במבנים לשימור 

 גם מסחר

 18921/ג  תכנית  ' מס

 מאושרת ע"תב דרך מימוש

 מיושן וחצי נטוש סטאטוס

 (חלקיים)יזמים 

 

 אגודה

 מימון
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כחלק ממכלול  -תל יוסף ב טרומפלדורבית 

 שביל מורשת הקיבוצים - אזורי 

מתוך תכנית האב לתיירות של  

 המועצה האזורית גלבוע
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 חוות שפון נצר סרני

27 

  משמר הנגב  שם היישוב

   קיבוץ  סוג היישוב

 גזר  מועצה אזורית

 דונם 56  שטח המתחם

שימוש מקורי של  

 המבנה

 11/20/מק/תכנית גז

מוסדות   -מבני ציבור

 חינוך ותרבות

 פעיל בחלקו  שימוש נוכחי  

אם )שימוש מוצע 

 (רלוונטי

  301/תכנית מח

תעסוקה  , מסחר

ומבנים ומוסדות  

 ציבור

י "יעוד קרקע עפ

 תכנית מאושרת

  11/20/מק/גז

 אזור מגורים

תכליות מותרות  

 בייעוד

,  משרדים ,מסחר

 .ציבורי

  11/20/מק/גז  תכנית  ' מס

 חדשה ע"תב דרך מימוש

  י"רמהתנגדות  סטאטוס

 ע"לתב

 סרני קיבוץ נצר יזמים

 עצמי מימון



 ייעודי קרקע -חוות שפון נצר סרני

 11/20/מק/גז

 301/מח

  משמר הנגב  שם היישוב

   קיבוץ  סוג היישוב

 גזר  מועצה אזורית

 דונם 56  שטח המתחם

שימוש מקורי של  

 המבנה

 11/20/מק/תכנית גז

מוסדות   -מבני ציבור

 חינוך ותרבות

 פעיל בחלקו  שימוש נוכחי  

אם )שימוש מוצע 

 (רלוונטי

  301/תכנית מח

תעסוקה  , מסחר

ומבנים ומוסדות  

 ציבור

י "יעוד קרקע עפ

 תכנית מאושרת

  11/20/מק/גז

 אזור מגורים

תכליות מותרות  

 בייעוד

,  משרדים ,מסחר

 .ציבורי

  11/20/מק/גז  תכנית  ' מס

 חדשה ע"תב דרך מימוש

  י"רמהתנגדות  סטאטוס

 ע"לתב

 סרני קיבוץ נצר יזמים

 עצמי מימון

 תכנית מאושרת

 תכנית מוצעת
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 העמקהבית הגדול במשמר 

33 

   משמר העמק  שם היישוב

   קיבוץ  סוג היישוב

   מגידו. א.מ  רשות מקומית

 ר"מ 1,340  שטח המבנה

שימוש מקורי של  

  המבנה

/ מוסד חינוך אזורי 

 ארצי

   נטוש  שימוש נוכחי  

אם )שימוש מוצע 

  (רלוונטי

 -וספרייה  משרדים

 .יישובי שימוש פנים

 מוזיאון -אופציונלי 

י "יעוד קרקע עפ

  תכנית מאושרת

מבני ציבור  

 ומשרדים

תכליות מותרות  

 בייעוד

,  משרדים ,מסחר

 .ציבורי

 17937/ג  תכנית  ' מס

 מאושרת ע"תב דרך מימוש

 מבנה בשיפוץ סטאטוס

 משמר העמק  . ק יזמים

 עצמי מימון



 שימור -במשמר העמקהבית הגדול 

  

   משמר העמק  שם היישוב

   קיבוץ  סוג היישוב

   מגידו. א.מ  רשות מקומית

 ר"מ 1,340  שטח המבנה

שימוש מקורי של  

  המבנה

/ מוסד חינוך אזורי 

 ארצי

   נטוש  שימוש נוכחי  

אם )שימוש מוצע 

  (רלוונטי

 -וספרייה  משרדים

 .יישובי שימוש פנים

 מוזיאון -אופציונלי 

י "יעוד קרקע עפ

  תכנית מאושרת

מבני ציבור  

 ומשרדים

תכליות מותרות  

 בייעוד

,  משרדים ,מסחר

 .ציבורי

 17937/ג  תכנית  ' מס

 מאושרת ע"תב דרך מימוש

 מבנה בשיפוץ סטאטוס

 משמר העמק  . ק יזמים

 עצמי מימון
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 ייעודי קרקע -הגדול במשמר העמק הבית 

   משמר העמק  שם היישוב

   קיבוץ  סוג היישוב

   מגידו. א.מ  רשות מקומית

 ר"מ 1,340  שטח המבנה

שימוש מקורי של  

 המבנה

  4413/ג

/ מוסד חינוך אזורי 

 ארצי

   נטוש  שימוש נוכחי  

אם )שימוש מוצע 

  (רלוונטי

 -וספרייה  משרדים

 יישובי שימוש פנים

 מוזיאון -אופציונלי 

י "יעוד קרקע עפ

  תכנית מאושרת

מבני ציבור  

 ומשרדים

תכליות מותרות  

 בייעוד

,  משרדים ,מסחר

 .ציבורי

 17937/ג  תכנית  ' מס

 מאושרת ע"תב דרך מימוש

 מבנה בשיפוץ סטאטוס

 משמר העמק  . ק יזמים

 עצמי מימון

 4413/ג

 17937/ג

 (1983)תכנית קודמת 

 (2012)תכנית מאושרת 
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קיימות ותחזוקה   -הבית הגדול במשמר העמק 

 נמשכת  
   משמר העמק  שם היישוב

   קיבוץ  סוג היישוב

   מגידו. א.מ  רשות מקומית

 ר"מ 1,340  שטח המבנה

שימוש מקורי של  

 המבנה

  4413/ג

/ מוסד חינוך אזורי 

 ארצי

   נטוש  שימוש נוכחי  

אם )שימוש מוצע 

  (רלוונטי

 -וספרייה  משרדים

 יישובי שימוש פנים

 מוזיאון -אופציונלי 

י "יעוד קרקע עפ

  תכנית מאושרת

מבני ציבור  

 ומשרדים

תכליות מותרות  

 בייעוד

,  משרדים ,מסחר

 .ציבורי

 17937/ג  תכנית  ' מס

 מאושרת ע"תב דרך מימוש

 מבנה בשיפוץ סטאטוס

 משמר העמק  . ק יזמים

 עצמי מימון

נכון , התכנית העסקית היא כתנאי לקבלת סיוע מימוני מגורמי ממשלה* 

 .אין בכוונת הקיבוץ להפעיל את התכנית במתכונת זו, להיום

מתכונת  
  ליעודיסטטוטורית 

קרקע ושימושים  
/ לצרכי ציבור

תעסוקה  , מורשת
 ומסחר

הסדר 
 מקרקעין

 שימושים

 /  ציבורים 

 כלכליים

מוטיבציה  
ונכונות  
 חברתית
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 קיבוץ משמר הנגב -בית בורוכוב 

40 

 הנגב משמר  שם היישוב

 קיבוץ  סוג היישוב

 בני שמעון  מועצה אזורית

 ר"מ 226.4  שטח המבנה

שימוש מקורי של  

 המבנה

מבנה   –מרכז תרבות 

 ציבור

 שימוש חלקי  שימוש נוכחי  

י "יעוד קרקע עפ

 תכנית מאושרת

 מרכז אזרחי

תכליות מותרות  

 בייעוד

,  שירותי קהילה

,  הסעדה, מסחר

,  סיעוד, בריאות

 משרדים, מועדונים

 3/104/03/7  תכנית  ' מס

 ע"תב דרך מימוש

ממתינים למקורות   סטאטוס

 מימון

קיבוץ משמר הנגב   יזמים

 בני שמעון .א.ומ

,  משרד החקלאות מימון

,  בני שמעון. א.מ

,  קיבוץ משמר הנגב

 שימור אתרים



 כלכלה -קיבוץ משמר הנגב , בית בורוכוב

 הנגב משמר  שם היישוב

 קיבוץ  סוג היישוב

 בני שמעון  מועצה אזורית

 ר"מ 226.4  שטח המבנה

שימוש מקורי של  

 המבנה

מבנה   –מרכז תרבות 

 ציבור

 שימוש חלקי  שימוש נוכחי  

י "יעוד קרקע עפ

 תכנית מאושרת

 מרכז אזרחי

תכליות מותרות  

 בייעוד

, מסחר, שירותי קהילה

,  בריאות, הסעדה

,  מועדונים, סיעוד

 משרדים

 3/104/03/7  תכנית  ' מס

 ע"תב דרך מימוש

ממתינים למקורות   סטאטוס

 מימון

קיבוץ משמר הנגב   יזמים

 בני שמעון .א.ומ

.  א.מ, משרד החקלאות מימון

קיבוץ  , בני שמעון

שימור  , משמר הנגב

 אתרים

 שימושים

 /  ציבורים 

 כלכליים
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 רפת היסטורית בקריית ענבים

46 

 קריית ענבים  שם היישוב

   קיבוץ  סוג היישוב

 מטה יהודה  מועצה אזורית

 ר"מ 556  שטח המבנה

שימוש מקורי של  

 המבנה

 400/מי

רפת   -משק  מבנה

 (ייעוד מגורים)

 הסעדה ומסחר  שימוש נוכחי  

אם )שימוש מוצע 

 (רלוונטי

י "יעוד קרקע עפ

 תכנית מאושרת

מבנה היסטורי  

אזור  , לשימור

 פ"ושפמסחרי 

תכליות מותרות  

 בייעוד

 ,שירותי מסחר

 משרדים, הסעדה

 א/400/מי  תכנית  ' מס

 חדשה ע"תב דרך מימוש

 פעיל סטאטוס

קיבוץ קריית ענבים   יזמים

והמועצה לשימור  

 אתרים

 ? מימון



 שימור -ענבים הרפת ההיסטורית בקריית 

  

סקר שימור  

בקריית ענבים 

כחלק מסקר  

נרחב במרחב 

 מטה יהודה

 קריית ענבים  שם היישוב

   קיבוץ  סוג היישוב

 מטה יהודה  מועצה אזורית

 ר"מ 556  שטח המבנה

שימוש מקורי של  

 המבנה

 400/מי

רפת   -משק  מבנה

 (ייעוד מגורים)

 הסעדה ומסחר  שימוש נוכחי  

אם )שימוש מוצע 

 (רלוונטי

י "יעוד קרקע עפ

 תכנית מאושרת

מבנה היסטורי  

אזור  , לשימור

 פ"ושפמסחרי 

תכליות מותרות  

 בייעוד

 ,שירותי מסחר

 משרדים, הסעדה

 א/400/מי  תכנית  ' מס

 חדשה ע"תב דרך מימוש

 פעיל סטאטוס

קיבוץ קריית ענבים   יזמים

והמועצה לשימור  

 אתרים

 ? מימון

פרוט חלקי  

מכלול  

 -לשימור

, בתי חינוך

מבני  

,  ראשונים

חדר  , סילו

בית  , האוכל

 תרבות
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 ייעודי קרקע -הרפת ההיסטורית בקריית ענבים

 400/מי

 א/400/מי

 קריית ענבים  שם היישוב

   קיבוץ  סוג היישוב

 מטה יהודה  מועצה אזורית

 ר"מ 556  שטח המבנה

שימוש מקורי של  

 המבנה

 400/מי

רפת   -משק  מבנה

 (ייעוד מגורים)

 הסעדה ומסחר  שימוש נוכחי  

אם )שימוש מוצע 

 (רלוונטי

י "יעוד קרקע עפ

 תכנית מאושרת

מבנה היסטורי  

אזור  , לשימור

 פ"ושפמסחרי 

תכליות מותרות  

 בייעוד

 ,שירותי מסחר

 משרדים, הסעדה

 א/400/מי  תכנית  ' מס

 חדשה ע"תב דרך מימוש

 פעיל סטאטוס

קיבוץ קריית ענבים   יזמים

והמועצה לשימור  

 אתרים

 ? מימון

 (1988)תכנית קודמת 

 (2006)תכנית נוכחית 
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קיימות  -ענבים הרפת ההיסטורית בקריית 

 ותחזוקה נמשכת  
 קריית ענבים  שם היישוב

   קיבוץ  סוג היישוב

 מטה יהודה  מועצה אזורית

 ר"מ 556  שטח המבנה

שימוש מקורי של  

 המבנה

 400/מי

רפת   -משק  מבנה

 (ייעוד מגורים)

 הסעדה ומסחר  שימוש נוכחי  

אם )שימוש מוצע 

 (רלוונטי

י "יעוד קרקע עפ

 תכנית מאושרת

מבנה היסטורי  

אזור  , לשימור

 פ"ושפמסחרי 

תכליות מותרות  

 בייעוד

 ,שירותי מסחר

 משרדים, הסעדה

 א/400/מי  תכנית  ' מס

 חדשה ע"תב דרך מימוש

 פעיל סטאטוס

קיבוץ קריית ענבים   יזמים

והמועצה לשימור  

 אתרים

 ? מימון

מתכונת  
  ליעודיסטטוטורית 

קרקע ושימושים  
/ לצרכי ציבור

תעסוקה  , מורשת
 ומסחר

הסדר 
 מקרקעין

 שימושים

 /  ציבורים 

 כלכליים

מוטיבציה  
ונכונות  
 חברתית
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 גבעת ברנר-גבעת זקס

 גבעת ברנר  שם היישוב

 קיבוץ  סוג היישוב

 ברנר  מועצה אזורית

  שטח המבנה

שימוש מקורי של  

 המבנה

 משולב

משרדים מאויש    שימוש נוכחי  

 חלקית

י "יעוד קרקע עפ

 תכנית מאושרת

שטחים פתוחים  

 ומבני ציבור

תכליות מותרות  

 בייעוד

 324/בר  תכנית  ' מס

הפקעה לידי   דרך מימוש

 המועצה האזורית

 נדרש הסדר סטאטוס

 מועצה אזורית יזמים

תכנית ציוני דרך  מימון

משרד ירושלים  )

 (  ומורשת
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 קרקעייעודי -גבעת ברנר-גבעת זקס

 גבעת ברנר  שם היישוב

 קיבוץ  סוג היישוב

 ברנר  מועצה אזורית

  שטח המבנה

שימוש מקורי של  

 המבנה

 משולב

משרדים מאויש    שימוש נוכחי  

 חלקית

י "יעוד קרקע עפ

 תכנית מאושרת

שטחים פתוחים  

 ומבני ציבור

תכליות מותרות  

 בייעוד

 324/בר  תכנית  ' מס

הפקעה לידי   דרך מימוש

 המועצה האזורית

 נדרש הסדר סטאטוס

 מועצה אזורית יזמים

תכנית ציוני דרך  מימון

משרד ירושלים  )

 (  ומורשת

 324/בר
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 קיימות נמשכת-גבעת ברנר-גבעת זקס

 גבעת ברנר  שם היישוב

 קיבוץ  סוג היישוב

 ברנר  מועצה אזורית

  שטח המבנה

שימוש מקורי של  

 המבנה

 משולב

משרדים מאויש    שימוש נוכחי  

 חלקית

י "יעוד קרקע עפ

 תכנית מאושרת

שטחים פתוחים  

 ומבני ציבור

תכליות מותרות  

 בייעוד

 324/בר  תכנית  ' מס

הפקעה לידי   דרך מימוש

 המועצה האזורית

 נדרש הסדר סטאטוס

 מועצה אזורית יזמים

תכנית ציוני דרך  מימון

משרד ירושלים  )

 (  ומורשת

 אנסקי'לוצבית הפסל יעקב 

 שובך היונים המשוחזר
 דשא בית זקס

 בית חינוך
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 אמות המידה לבחינת מיזמי המורשת

  מהציון מירביאחוז  אמות מידה קטגוריה

 הסופי

 ערכיות  

25% 

 10% הערך ברמה ההיסטורית והלאומית

 5% עוצמת הסיפור והמחשתו

 5% נדירות וייצוגיות של נכס המורשת

 5% של נכס המורשת אותנטיות

 הצלה

  10% 

 10% והצלת נכסים יחידאיים דחיפות פעולת שימור

 מדיניות

  5% 

 5% ניקוד לפריפריה ולירושלים

 אפקטיביות

35% 

 15% אתר בעל השפעה אטרקטיבית מיוחדת

 5% סינרגטי ערך מצרפי

 5% קשר לקהילה או לבעלי עניין

 10% הערכת תרומת האתר להגברת המודעות בקרב קהל המטרה

 ישימות

 ויעילות כלכלית

25% 

 5% תכנית או מנגנון ממשק

 10% באתר הביצוע והמימון, רמת התכנון

הפוטנציאל של האתר ביחס לרמת   ההשקעה הנדרשת למימוש

 החשיפה הצפויה
10% 
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 סוגיות ראשונות  לדיון
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