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  2016מרץ  6מיום  2016-1פרוטוקול מס' הנדון: 

 

 דוידי פרל, ראש המועצה ויו"ר הוועדה;  : נוכחים

 משה סוויל, ס. ראש המועצה;

  עמותת בני גוש עציון, כפר עציון יעקב;-יוחנן בן

 עציון; -אריה רוטנברג, ביה"ס שדה כפר 

 איציק שוויקי, מנהל מחוז ירושלים, המועצה לשימור אתרים; 

 נריה דולב, מהנדס המועצה; 

 גד כהנא, מנהל עמותת התיירות;

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה

 

 אדר' שמעיה שלו, נציג המליאה, חבר הוועדה  נעדרו: 

 

 החלטות:דיון ו

 הוועדה קובעת כי יו"ר הוועדה יהיה מהנדס המועצה, אדריכל נריה דולב. .1

 חודשים, ולאחריה אחת לחצי שנה. 3פגישה קרובה בעוד  .2

האתרים המומלצים ע"י הוועדה, לשימור,  13מליאת המועצה אישרה את רשימת מוזכר כי  .3

 להעלאת הנושא למועצת התכנון העליונה. 

האתרים המיועדים  13-לדעתי ראוי לנסח: לא יבוצעו כל שינויים במהנדס המועצה יוודא 

; במקביל, מנהל מחוז ירושלים יעביר את לשימור שברשימה זו, אלא באישור ועדת השימור

 גאנט שלבי ההכרזה, למהנדס המועצה.    

סקר החל  15/2/2016ביום  –עדכון לגבי השת"פ בין המועצה לבין המועצה לשימור אתרים  .4

 –הסקר מטרת שובי גוש עציון, בראשותו של אדריכל השימור משה שפירא. ישימור של כל י

 , ותיעוד.שובים )א' עד ד'(יקריטריונים לשימור בכל היקביעה של 

תיק הסקר של היישובים יועבר לעיון חברי הוועדה לפני הגשת החוברת כמסמך רשמי ומסודר. 

עוד לפני העיבוד על יועבר לחבר הוועדה יוחנן בן יעקב, ם הסיור בכפר עציון סיכו מעבר לכך,

  ידי מהנדס השימור[

השלט נלקח לתיקון והוא יוחזר וייקבע על המבנה עצמו. מעבר לכך, טרם  –מרפאת הולצמן  .5

נפתרה סוגיית השימוש במרפאה למול קיבוץ מגדל עוז. על מ.א. גוש עציון להבטיח את המבנה 

 תו. וסביב

לפני כחודש וחצי המועצה לשימור אתרים שמה שלט כחול בקיבוץ ראש צורים, לזכר הקיבוץ  .6

 ים אלו, בתנאי שהטקסט בשלטנוספים הישן. הוחלט כי המועצה תשתתף בחלק שווה בשלטים

 יאושר מראש ע"י מ.א. גוש עציון.

אתר וכה של המועצה לשימור אתרים, בטקס החננציגי מאשר את השתתפות איציק שוויקי  .7

 ההנצחה בכפר עציון.
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ופקקי  אריה רוטנברג מביע את חששו בנוגע לנסיעה בדרך האבות, לאור המצב הביטחוני .8

אם לא נעמוד על המשמר, הדפוס הזה עלול לפגוע בדרך האבות. מבקש כי דרך האבות  – התנועה

  לרשימת האתרים לשימור.תצורף 

כמו כן, ס. ראש המועצה  התיירות אילן בן יוסף.מובהר כי קיימת תכנית לנושא, שהכין יועץ 

 מעדכן על שיפור הדרך והעבודות המבוצעות ע"י המנהל האזרחי.

מציע שוועדת שימור אתרים, לא תאסור על כניסה טוטאלית לדרך האבות. בן יעקב יוחנן 

מאידך, צריך לסכם שכל פעולה שקשורה לדרך האבות, בין של המועצה ובין של המנהל 

יזומן צוות נפרד לדיון  י, תבוצע יחד עם מהנדס/אדריכל שימור ועם קמ"ט ארכיאולוגיה.האזרח

בנושא, שכן אתרים ארכאולוגיים אינם בתחום אחריות המועצה לשימור מבנים ואתרי מורשת 

 .בישראל

 

 

 

 : רועי וולר, מנכ"ל המועצהרשם

 העתקים: 
 חברי הוועדה @

 @ נוכחים
 ]תיקיית פרוטוקולים[

 


