
 

 

 
 

   ועדת שימור אתרים
 

 אלון שבות

 אלעזר

 הנחל איבי

 בת עין

 גבעות

 הר גילה

 כפר אלדד

 כפר עציון

 כרמי צור

 מגדל עז

 מעלה עמוס

 מעלה רחבעם

 מצד

 נווה דניאל

 נוקדים

 פני קדם

 קדר

 ראש צורים

 שדה בועז

 שדה בר

 תקוע

  102/1/סיכום ישיבת ועדת שימור אתרים מס' 

 במועצה האזורית גוש עציון 411102/1שהתקיימה ביום 

 

חבר חבר המליאת המועצה, : דוידי פרל, ראש המועצה, יו"ר הוועדה; שמעיה שלו, נוכחים

הוועדה; אריה רוטנברג; יוחנן בן יעקב; איציק שוויקי, מנהל מחוז ירושלים, המועצה לשימור 

 אתרים; והח"מ.

 : איציק רוזנברג, מהנדס המועצה; גד כהנא, מנהל עמותת התיירות.נעדרו

 
 סיכום:

הקמת הוועדה נעשית באופן וולונטרי, והיא משתלבת באופן הולם בפעילות המועצה בתחום  .1

 גוש עציון. במרחב ההנצחה של אתרים ומורשת 

הוועדה התרשמה מתיק השימור שנעשה ביוזמת המועצה האזורית גוש עציון ובשיתוף  .2

 הולצמן, הממוקם בצומת גוש עציון. למרפאתהמועצה לשימור אתרים, 

 שימור לאתרים הבאים:רשימות ה לערוך הוועדה ממליצ .3

 האלון הבודד; .א

 המרפאה של הולצמן )תיק שימור קיים(; .ב

 בריכת המים בצומת גוש עציון; .ג

 הבית במשואות יצחק הישנה; .ד

 בית המשאבות, ליד מעיין משואות יצחק; .ה

 הבית ששרד בכפר עציון; .ו

 הניסן הראשון אליו נכנסו בני כפר עציון בתשכ"ז; .ז

 יון והתעלה;בריכת המים בכפר עצ .ח

 הבונקר בכפר עציון; .ט

 מטע התאנים בכניסה לכפר עציון; .י

 צריף הנח"ל בראש צורים; .יא

 בניין ה"מיקי מאוס" בצומת גוש עציון; .יב

 המנזר הרוסי והמנהרה של הנזירים. חורבות .יג

באחריות  –כאמור  הסקרהוועדה מבקשת להסתייע כספית במועצה לשימור אתרים, להכנת  .4

מנכ"ל המועצה הכנת פניה מטעם ראש המועצה למנכ"ל המועצה לשימור אתרים, לתקצוב 

 הולם לנושא.

עם סיום הכנת תיקי השימור, יועברו התיקים לדיון בוועדה המיוחדת לתכנון ובניה, על מנת  .5

 להכריז עליהם כמבנים לשימור, על כל המשתמע מכך.

 –דת לתכנון ובניה בתיק השימור של מרפאת הולצמן באופן מיידי, יש לדון בוועדה המיוח .6

 באחריות מנכ"ל המועצה מול מהנדס המועצה.

איציק שווקי, מנהל מחוז ירושלים במועצה לשימור אתרים, על סיועו  הוועדה מודה למר .7

 והדרכתו בתחום זה, ומאחלת המשך שיתוף פעולה פורה.


