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 הדעת  חוות נותני .1

 בית הספר לאדריכלות, אוניברסיטת תל אביב.  -  אור בר אמנון אדריכל' פרופ

בית הספר לאדריכלות, אוניברסיטת תל אביב וקתדרת אונסקו למורשת    -  מרגלית  משה ' אדריכל  פרופ

 המודרנית. 

 . חיפה  אוניברסיטת, סביבה ולימודי לגיאוגרפיה החוג, וגיאוגרף ערים מתכנן -'מאיסי ח ראסם' פרופ

 אדריכלית ויועצת שימור עירוני.   - פירסטוןמיכל  אדריכלית

אדריכל ויועץ שימור, המחלקה לארכיטקטורה, בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב    -  גרואגשמואל    אדריכל

 ירושלים. 

 . יצורפו במסמך  נפרד המקצועי של נותני חוות הדעת  והנסיון קורות החיים  *

   כללי רקע.2

מתבססת על ממצאים שעלו מתוך סקר רשות    ,הקרובה  סביבתוו  ליפתאבנושא שימור הכפר    זו  דעת  חוות 

  והטכניות  מקצועיותה   איכויות ה  ובעל   המקיף  השימור  סקר   שהוא  ( הסקר)להלן    2012-2017העתיקות  

  שימור   ,מרקמי  שימור  הכוללים  ,מורשתזה נדונו היבטי    בסקר  .היום  עדבישראל    שהוכן  ביותר  מהגבוהות

  מורשת   של  מרכיבים  במשולב   ילכאתר נוף תרבות המכ   ליפתאלהגדרתו של    בהתאם  סביבהמבנים והיבטי  

הסקר  .קיימותו  טבע  ומורשת  קהילתית  חברתית  מורשת,  בנויה של  והמסקנות  בכל    ההמלצות  עוסקות 

ליפתא הכפר  של  המידה  למבנה    קנה  הנחיות  ועד  כולו,  לכפר  שימור  להנחיות  הכפר  סביב  הנוף  ממכלול 

העיר    .  הבודד. בניין  בתכנית  הנדרשים  השימור  מרכיבי  של  היישום  באפשרות  עוסקת  זו  דעת  חוות 

 )להלן התכנית ( בכל הנוגע לכוונת רמ"י לשווק קרקעות על בסיס תכנית זו.  6036המאושרת באתר ,תב"ע  

להש  סקר בא  תכנית    לאקונהלים  זה  במסמכי  השימור  -  6036מהותית  על    ותסקיר,  נספח  השפעה 

  בכלהיה רב הנסתר מן הגלוי    6036  תכנית  הכנת  בזמן   .התכניתלעת הפקדת    מיםקיי  והי  שלאהסביבה  

לתכנית    ,כיום  הקיימים  לסטנדרטים  ובניגוד  בשטח   הקיים  למצב  הנוגע ולא    נספח   6036לא הוכן  שימור 

לה   מקיף  ה   בסקר  בדיעבד  הושלמו  לתכניתהחסרים    רכיביםהמ  חלק.  הסביבה  על   השפעה  תסקירהוכן 

  6036תכנית    ישימות את    הבוחנת   שלהלן   מקצועית ה  דעתהחוות    נובעת  מכאןו העתיקות    רשותשהובילה  

  בכל  עיר   בניין   מתכניות  כיום   הנדרשים   סטנדרטיםה  ביןו  מהסקרהעולות    המסקנות  בין   שילוב  באמצעות

   .וסביבה לשימור הנוגע

מטעם רשות העתיקות    סקר שזיהו עורכי ה  הסתירות   את עקרי   , בדו"ח ראשון זה  ,מרכזת  להלן   דעתה  חוות 

 : בליפתאהקיימת לערכי השימור   תכניתבין 

לא ניתן ליישם את ערכי השימור של הכפר ליפתא    כי  היא  זו  נו  דעת  מחוות  העולה  המרכזית  המסקנה

במסגרת   הסקר  ממצאי  מתוך  שעולים  זו  6036  תכנית,כפי  תכנית  האפשרות    מבחינת  ישימה  אינה   . 

וממצאיו   הסקר  מסקנות  את  ליישם  בה  חדשה  מחייביםהגלומה  שימור  תכנית  הכפר  ל  הכנת  מרקם 

סביבו  ליפתא שמתבס  והשטחים  הקרקעות  לשיווק  מכרז  כל  תכנית  .  על  מסקנות    6036ס  את  סותר   ,

 .  הסקר ואת שימור הכפר 

  :הסקר לאתר קישור

b2c245d1d86e4fbaab96d92c8aecfe3dhttp://atikot.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid= 

http://atikot.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b2c245d1d86e4fbaab96d92c8aecfe3d


4 
 

 

כנגד מכרז שהוציאה רשות מקרקעי ישראל    -  8661-03-11  עת"מ  -הסקר הנרחב הינו תוצאה של  עתירה  

  דעת חוות נותני רפוצ  להגם  אשריחידות דיור לבניה באתר הכפר ליפתא.    212בכוונה לשווק  2010בדצמבר 

דעת  ,זו שימור.  חוות  בנושא  בפסיקתו  מומחים  מרזל  זו    השופט  לנו  בעתירה  הידועה  העובדה  את  ביסס 

שנה   25-כלפני  נהגתה אשר   6036הוכנה תכנית  שהמתמחים בתחום השימור כי, מאז ומומחים  כאדריכלים 

חלו שינויים רבים בשיח השימור בעולם ובישראל. שינויים אלו הביאו  שנה,    15-ואשר קבלה תוקף לפני כ

 למרקמי שימור.     גםלמבנים בודדים ו גםליישומם של סטנדרטים חדשים בתכניות שימור  הנוגעות 

 

הכרת אירגוני שימור בינלאומיים  ו  רשימה הטנטטיבית כאתר מורשת עולמיתליפתא ב.3

 בייחודיות של ליפתא  

בינואר    .תרבות  כנוף  האתר  של  הגבוהים  בערכיו  לאונסקו  הישראלי  הוועד  הכיר   הסקר  לעריכת  מקביל

  ברשימה מופיע    ליפתאהכפר  הטנטטיבית הישראלית לאתרי מורשת עולם.    לרשימה  ליפתאהוכנסה    2015

 .  בסיכון עולמית מורשת וכאתר  עולמית  מורשת כאתר  הטנטטיבית

החליט הועד הישראלי לאונסקו לרשום את אתר ליפתא ברשימה הטנטטיבית של הוועד    29.1.15בתאריך  

מורשת    כאתר  ,לאונסקו  הישראלי  ערכי                                       , OUVםאוניברסלייערכים    בעלודופן    ייוצאבעל 

(Outstanding Universal Values),   הישראלית    בעקבות את    שררהיא ההחלטה  העולמית  אונסקו 

 .ההחלטה של הוועד  הישראלי

 

 / https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6061 : אונסקו לאתר  קישור

 

  שימור   בנושא  המרכזי  המקצועי  הגוף)  ישראל   איקומוסמגובה על ידי    שהחלטתו  ,הוועד הישראלי לאונסקו

ואת    הסיבות   את  מונה,  (המורשת     (OUV)  הייחודיים  אוניברסלייםה  מורשת ה  ערכילהכרזתו של האתר 

https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6061/
https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6061/
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  נכחדהדוגמא ייחודית ואחרונה למורשת ש  ליפתאאת היותו של הכפר    מדגישיםאלו    נימוקים.  ליפתאשל  

 נותר הכפר במצבו המקורי והאותנטי עד היום.   נדירותואת העובדה שעקב סיטואציות 

אתר מורשת עולמית טנטטיבי מחייב יישום של עקרונות שימור מחמירים אשר  לשינוי המעמד של ליפתא  

עומדת בהםהנוכחית    6036תכנית   בהם  אינה  פוגעת    את   מבחינה מקצועית,  מחייב  זהמעמד    שינוי.  ואף 

המדינה   למור"איקומוס "עם    יעצות י התל רשויות  הישראלית  הועדה  את  המלווה  המקצועי  הגוף  שת  , 

המרכיבים המרכזיים    אחד.  בעקבות ההכרזה  בה  הנדרשים  ולשינויים  הקיימת  נית לתכ  הנוגע  בכל  עולמית

תגן   אשר  ממשק  תכנית  להכנת  והחובה  שלו  האותנטיות  שמירת  היא  עולמית  מורשת  באתר  הנבחנים 

 ותשמור את ערכי השימור הייחודיים שלו.  

ליישם בו תכניות פיתוח הפוגעות באותנטיות    תהניסיונועקב    בסיכון  נמצא  ליפתאהידיעה כי אתר    מתוך

  את   רשוםל   ,החשובים  הבינלאומיים  השימור  גופימ  אחד,  World Monument Fundה   החליט  2018  שנתב

עולמיים    20-מ  אחדכ  ליפתא מורשת  בערכים  בסיכון  הנמצאיםאתרי  בינלאומית  הכרה  של  זה  מעמד   .

    .העתידיים והשיווקייםבכל המהלכים התכנוניים  רבהמחייב גם הוא רגישות   ליפתאשל  םהייחודיי

להלן    כפי רבים    ת סותר  6036  תכנית   של  מימוששיפורט  על    במרכיבים  להכריז  האפשרות    ליפתא את 

עולמית מורשת  הדעת    עד   ,המכרז  את  בטלל  יש  כי   היא  מכך  העולה  המסקנה.  כאתר  חוות  קבלת 

על    ולהכרזהלרישום    והתאמתה  ישראל בכל הנוגע לשינויים הנדרשים בתכנית   איקומוסהמקצועית של  

שלמה  וכחלק  עולמי  מידה  בקנהייחודי    כאתר ליפתא   הטנטטיבית  של    רשימה  עולמית  מורשת  אתרי 

 . הוועד הישראלי לאונסקו

 כמכלול נוף תרבות ליפתא.4

עירוני    וטבע  תרבות  נוףמדגישים מספר רב של פעמים את החשיבות של שימורו כמכלול של    עורכי הסקר

הקיימת בתכנון הקיים בכל הנוגע למערכות הדרכים החדשות, קירות התמך    ת הבעייתיואת    בסקר  והעלו

   .והפגיעה במרקם הקיים

נדירות  ":  הסקר  עורכי   לדברי ופיתבשל  זה  במכלול  שימוש  כל  כי  נדרש  כלל  האתר,  על  ישמרו  שלו  וח 

 " ימרכיביו תוך הקטנת השינויים הנדרשים להתאמתו לצרכים העכשוויים למינימום האפשר

ישימה  את   מדגישה  בזאת   המצורפת  הסקר   מתוך   דוגמא אינה  הקיימת  התכנית  כי  במידה    העובדה 

מסקנות את  בה  זיהו    הקיימתבתכנית    םהבעייתייהמרכיבים    .ומשלבים  מתמקדים    הסקר  עורכיאותם 

,לאי ההתאמה של  התכנית    התכנית לראיה הכוללת של הכפר כמכלול נוף תרבותשל  בהתאמה הנדרשת   

וקירות   החדשות  הדרכים  במערכת    , ודרכים  לשבילים  מתחת  שהתגלו  במבנים   , המקורית  לפרצלציה 

 התמך וחוסר התאמתם לשימור הכפר ונושאים נוספים  . 

הסקר   בין ממצאי  הסתירות  על  התכנית  עורכי  מעידים  מתוך מסקנות הסקר  של קטע  מצורפת  בהגדלה 

 לתכנית הקיימת  : 

את   הורסת  החדשה  הבנייה   ": הסקר  עורכי  ומבני  לדברי  החצרות   , ההיסטוריים  המכלולים  בין  הקשר 

 המשק ואינה מתחשבת כלל באורבניות השכונה ההיסטורית ...." 

( מאחדת    " הפרצלציה ירוק  )בקו  / הורסת רחוב    3החדשה  , מבטלת  מכלולי מגורים היסטוריים שונים 

אנכי קיים )קו צהוב ( ע"י בניית מבנים חדשים עליו , מתווה דרך חלופית בגרמי מדרגות מודרניים )בקו  

 "   חום ( במקומו תוך הריסת מבנה היסטורי )צהוב ( המהווה חלק מהותי וחשוב ממכלול מגורים שלם
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ביצוע סקר ותיעוד  אדר' יהונתן צחור  -סקר שימור  נוף תרבות והמרחב הציבורי  -דף לדוגמא מתוך מסמך :ליפתא  

 54ע- 2015יולי -רשות העתיקות -,מינהל שימור 

 

המקורית    התכנית"ע לערכי המקום" וכי  התבבין    פער"  קייםמדגישות את העובדה כי    סקרה  מסקנות

(  השימור)נספח    השימור  סקרוכי יש לערוך תכנית חדשה על בסיס    ליפתאאינה תכנית שימור של הכפר  

 . המקורית התכנית ממסמכי חלק  היה שלא
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 פרקים מסקר רשות העתיקות המצורפים  לחוות דעת זו               

   הקיימת התכניתליישם את מסקנות סקר השימור במסגרת  יכולת אי. 5

נדרשים בתב"ע    עורכי הסקר  מפרטים לשינויים  . שינויים אלו אינם אפשריים במסגרת    6036" הנחיות 

בין השינויים הנדרשים בתב"ע  .  שלא מאפשרת שינויים תכנוניים לאחר אישורה    הוראות התכנית הקיימת

של   וציפוף  בנייה  אחוזי  הגדלת   , בתכנית  ומתחמים  אזורים  בין  בנייה  שטחי  ניוד  הסקר,  עורכי  ידי  על 

הבנייה החדשה , התאמת התכנית לפרצלציה ההיסטורית , שינויים בשימושי הקרקע המופיעים בתכנית  

וי החניון הבנוי והפיכתו לחניון תת קרקעי השומר  ,כולל שינוי בתווי הדרכים ובתווי השבילים , שינוי בתו

התכנית   שטח  ביעוד  ושינוי  הכפר  גרעין  בתחומי  למגורים  השימוש  של  ביטול   , הטבעיים  הקרקע  פני  על 

בעקר בחלק המזרחי המיועד למלונאות ,שצ"פ ומגורים וניהול ציבורי ולא פרטי למתחמים היסטוריים ,  

 טיים .  כך שלא יחולקו וישווקו לבעלים פר
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עמודים    -   -סקר שימור  נוף תרבות והמרחב הציבורי  -, מתוך    6036הנחיות עורכי הסקר  לשינויים נדרשים בתב"ע  

 )הסימונים בצהוב אינם במקור (  56-57

לא    התכנית,  הסקר  עורכי  להמלצות  בניגוד של    הקטינההמשווקת  הפיתוח  מרכיבי  את     מערכות כלל 

בקירות את השלוחה לארכה    הדרכים, "שתמוכות  חוצות  בולטים,    מגורים   מכלולי   גבי   על  ועוברותתמך 

  את גם לא הקטינה    הקיימת." התכנית  ההיסטורית  הדרכים  מערכת  של  ביטולה  תוך,  קיימים  היסטוריים

"מפר    המוצע  הבינוי  היקף עורכי הסקר  לדברי    הקיים   נופי  האורבני  המארג  את  וחמור  ניכר  באופןאשר 

את    התוספת  ואת"  כיום ובנפחם  בכמותם  "מגמדים  אשר  החדשים  הבניינים    ההיסטוריים   המבניםשל 

 ." הקיימים

 

 



9 
 

 

ביצוע סקר ותיעוד   -מתוך סקר שימור  נוף תרבות והמרחב הציבורי    –הדגמה של  הפער בין התב"ע לערכי המקום  

   55ע- 2015יולי -רשות העתיקות -אדר' יהונתן צחור ,מינהל שימור 

 

התכנית    הסקר  על  ובהסתמך  לעיל  העולה  מכל בסיס  על  המגרשים  את  לשווק  ניתן  לא  ומסקנותיו 

 .במלואם הסקר מסקנות על תתבסס תכנית חדשה אשר  ליפתאלהכין לאתר   ישהקיימת ו
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 בשלמותה כמפתח לשימור הכפר כולו. ההיסטורית הפרצלציה וחלוקת השטח   שימור.6

  בין  ההתאמה   חוסר   הייתה   העתיקות   רשות   סקר  עורכי   של  הדעת   בחוות  המרכזיים   המרכיבים   חדא

 :הסקר  עורכי לדברי .זיהו שאותה  ההיסטורית פרצלציהה  לבין  בתכנית המוצעים המגרשים

וניכרת    יש" הקיימת  ההיסטורית  השטח  חלוקת  על  למגרשים  לשמור  השטח  חלוקת  היום.  עד  בכפר 

 .  "ולחלקות ההיסטוריות היא מעין “קוד גנטי“ הייחודי לכפר

  שטח   וחלוקת"פרצלציה  כתבו עורכי הסקר כי  וההמלצות לפיתוח    ההנחיות הכלליות  ,במסגרת המסקנות

שלד    חותצרי   התנועה  שלד  את  תערער  אפיו  את  בהכרח   תשנה,  הקיים  הכפר  על  המונחתת  ואחרת  שונה

תטשט  דרכין ובעיקר  במקומו  והרסני  הכפר    שחדש  להיעלמותו    ווייחודיות את  ,  המוחלטת  והטמעתועל 

  ..."העתידית  המודרנית  בשכונה

של   זו  הדרישה  הגדרה  אימוץ  ללא  כי  מוכיחות  אותה  להדגיש  כדי  לסקר  שצורפו  והמפות  הסוקרים 

התכנון   את  המקוריות,להתאים  לדרישות    לפרצלציה   כמתאימה  הקיימת  התכנית  את  להגדיר  ניתן  לא 

 השימור ובוודאי לא ניתן להגדירה כתכנית שימור 

 

והנחיות כוללות לכפר כולו    –ם המלצות סקר השימור מתוך פרק ב  וסיכ תקציר הסקר והמלצות לפיתוח  -מסקנות 

 . )הסימון באדום במקור(  12ע'
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הש לראות  ניתן  בה  לסקר  שצורפה  הו בתכנית  עם  המקוריות  החלקות  של  ניתן  ואה  החדשים  מגרשים 

השבילים   וכי  המקוריות  חלקות  עם  לתכנית  לחלוטין  מתאימה  אינה  הקיימת  התכנית  כי  להבחין 

 בחלקות המקוריות. פוגעות החדשות   עולים בחלקם על מבנים קיימים וכי הדרכיםכננים  המתו

במידה ונספח השימור שנשען על סקר השימור היה נערך במועד לפני הכנת התכנית, היה ניתן להתאים  

לתכנית   התכנית  את  להפוך  כדי  הכפר.  מרקם  את  לשמר  ובכך  המקוריות  לחלקות  החדש  התכנון  את 

ולפתוח אפשרות גם לתכנן על פי עקרונות שימור יש ל ולהפקיד אותה לעיון הציבור  ערוך אותה מחדש 

 השימור וגם במידת הצורך להתנגד לתכנית לעת  שתופקד לההתנגדויות הציבור .  

כיום    השימור  בהנחיות  לעמוד  כדי ,  הסקר  מסקנות  פי  על המקובלים  הסטנדרטים  פי  לערוך    על  יש 

  .הציבור להתנגדויות שיעמודתכנית חדשה הכוללת נספח שימור 

 

המקוריות     הדגמה   הפרצלציות  בין  והסתירה  שימור  מבחינת  ההתאמה  אי  על  בכפר  המערבי  המקטע  על  הסקר  עורכי  של 

 בשטח ")באדום ( לבין המגרשים המוצעים )בכחול (  " ללא התחשבות במאפיינים ההיסטוריים הקיימים 

רשות העתיקות  -ביצוע סקר ותיעוד  אדר' יהונתן צחור ,מינהל שימור  -מתוך סקר שימור  נוף תרבות והמרחב הציבורי    –מתוך  

   326ע   2015יולי -
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עורכי    הדגמה בין  על   הסקרשל  המקוריות    הסתירה  המוצעים  החלקות  המגרשים  לבין  המוצעת    )באדום(  הדרכים    ומערכת 
   המערביהכפר  מקטעב )בכחול(  
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 .הקדום התעשייתי  המערך  גילוי מ כתוצאה בתכנון נדרש שינוי.7 

"הכולל   הקדום  התעשייתי  המערך  של  קיומו  על  ידוע  היה  לא  הקיימת  התכנית  הכנת  בד    6לעת  בתי 

ארכיאולוגית נדירה    מערך זה הוא תגליתועשרות חללי שירות ואפסון המקושרים ביניהם במעבר מקורה"  

זה משנה  מערך    לייצור שמן זית.ומשוכלל  מערך תעשייתי עתיק  בליפתא של  קיומו  ה על  וייחודית המעיד

שתי  באופן תלת ממדי  של מגורים לאזור המשלב  מאזור  לגבי גרעין הכפר  ההיסטורית  לחלוטין את ההבנה  

 לדברי עורכי הסקר:  .תעשייה קדומה ואחת של מגורים  מערכות אחת של 

וכוללת  " הכפר  של  ההיסטורית  מהתפתחותו  נגזר  הכפר  בגלעין  הבינוי  תפקודיות  אופי  מערכות  שתי 

ואפסון המקושרים ביניהם במעבר  בתי בד ועשרות חללי שירות    6הכולל  ,  מערך תעשייתי קדום  :נפרדות

לשיקום המעבר התעשייתי המקורה, המהווה את חוט השדרה של המכלול התעשייתי, חשיבות    מקורה, ...

 . "מכרעת בתכנון ושיקום המכלל ויש לפעול לשיקומו לכל אורכו

למגורים   אזור  הוא  הכפר  גרעין  כי  שהניח   הקיים  בתכנון  גם  שינוי  מחייב  ההיסטורית  בהבנה  זה  שינוי 

ת אותו ביחידות מגורים חדשות.. לשם התאמת התכנון הקיים לגילוי זה  בלבד ולכן לא ניתן  להוסיף ולעבו 

   יש לשנות את היעוד של מבני המערך התעשייתי הקדום לשטח  עתיקות. 

כנית הקיימת המאפשרת בנייה  לשיקום המערך התעשייתי הקדום עומדת בסתירה להוראות התדרישה זו  

מעל   חדשים  מגורים  המערמניכר  חלק  של  התעאתרי  הקדום.  ך  ההשייתי  פי  על  מחייב  זה  גיון יעדכון 

הקיימת, התכנית  של  מקוריות    התכנוני  חלקות  מספר  של  והגדרה  מגורים  מגרשי  מספר  של  ביטול 

. שיניי הגדרה זו מתחייבים מעצם העובדה שחייבים לאפשר גישה חופשית לציבור לתחומי  כשטח עתיקות

ח  עתידית  תכנית  כל  במסגרת  וכי  התעשייתי  וייצוב  המערך  ושיקום  מימון  של  המנגנון  ברור  להיות  ייב 

סטטוט  תכנית  כל  התעשייתי.  חשיבות,  והמערך  בעל  עתיקות  אתר  קיים  בה  פתוח  שרית  להיות  אמור 

שמירתם   את  שיבטיח  השימור  מנגנון  את  גם  בתוכה  להכיל  חייבת  האתרים  בפועל    לציבור  של 

תנאי מקדים לכל מימוש  ושיקומו בפועל יהיה  ות  הארכיאולוגים.. רק מצב בו אזור זה יוגדר כשטח עתיק

 בסטנדרטים הנדרשים כיום בתחום השימור.  של אתר חשוב זה יאפשר את שימורו המלא של פרויקט יזמי 

הם גם  ימתברר באיור המצורף שנערך על ידי עורכי הסקר שכללו בינ  היקף השינוי הנדרש בתכנון הקיים,

והוא שונה לחלוטין מההיקף המצומצם  ארכיאולוגים. המערך   בירוק בהיר  התעשייתי הקדום מסומן בו 

של שטח עתיקות המוגדר כיום בתכנית. בחינה של התכנית הקיימת על גבי מערך זה מעידה כי יש לשנות  

י עודי השטח הקיימים בתכנית כדי שיתאימו לממצא ארכיאולוגי חשוב זה.  ילחלוטין את ההגדרות ואת 

מהות  לנקודה  לחלוטין  הצמודה  דרך  של  המוצע  התכנון  היא  נוספת  ממערב  ית  זו מבנים  דרך  לגבי   .  

 .   הסקר מספר פעמים את הדרישה לביטולה  ציינו עורכי האתרים הארכיאולוגיים שביצועה יסכן את 
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 המקושר לכל ארכו בציר מקורה.   בירוק את המערך התעשייתי הקדום המתוך הסקר המדגיש הדמיה 

המערך התעשייתי הקדום עולה כי לא ניתן לשווק את התכנית על בסיס התכנית    תמבחינ  העולה   מכל
 .תכנון חדש המשלב את התגלית הארכיאולוגית בתכנון עתידי בליפתאהקיימת וכי יש לערוך 

 

    וצעמה הדרכים  מערך וביטול הדרכים ההיסטוריות לתואיחדש המותאם   תכנון.8

זוכה לביקורת רבה על ידי עורכי הסקר מעצם העובדה כי הוא "דורס"   6036מערך הדרכים המוצע בתכנית 

את מערך הדרכים ההיסטורית ומביא לתוך מרקם הכפר את הרכב הפרטי ואת הדרישה לקיום של תקן  

נשמען   שלא  החדש  הדרכים  מערך  את  מגדירים  הסקר  עורכי  בו.  המוצעים  המגורים  למבני  על  חנייה 

הכפר   בגרעין  שאין  מכיוון   " והרסני  חדש  דרכים  שלד   " כ  המקורית  והפרצלציה  ההיסטוריות  הדרכים 

עתודות קרקע לחניה מציעה התכנית הקיימת בנייה של חניונים בנויים רב מפלסיים שסותרים לחלוטין  

רך הדרכים  את התפיסות העכשוויות בתחום השימור. עורכי הסקר מגיעים למסקנה כי יש לשנות את מע

 והחניונים כדי לשמור על אופי הכפר ולחזור למערך הדרכים ההיסטוריות .  

הנגישות   וכל  פרטיים  רכבים  רגישים  שימור  למתחמי  להכניס  אין  בשימור  העכשווית  הגישה  פי  על 

באתרים אלו בנויה על תנועת הולכי רגל. מערך התנועה המוצע בתכנית שמבוסס על הגישה שיש להביא  

את  כים  חותפר ההיסטורי גורם לעיוותים נופיים ויותר מערך של קירות תמך הכהפרטי ללב ה  את הרכב

הטבעי ההיסטוריותים  געפו  ,הנוף  הדרכים  נוף    במערך  של  כאתר  ליפתא  של  המשמעות  את  ומפרים 

 . תרבות כפי שהוגדרה בהכרזה על ליפתא ברשימה הטנטטניבית לאתרי מורשת עולמית

הסקר עורכי  ב ,  לדברי  הקיימת  הבעיה  את  המערבית שמדגימים  מהשלוחה    הדרכים"מערכות    דוגמא 

  היסטוריים   מגורים  מכלולי  גבי  על  ועוברות  לארכה  השלוחה   את  חוצות,  בולטים  תמך  בקירות  שתמוכות

 ."..ההיסטורית הדרכים מערכת של ביטולה תוך,  קיימים

בשוני בין רחוב ציבורי לסמטה אינו נשמר וכך נעלם עושרם הרב של הקשרים    ם  הבהירות הקיימת כיו"

דרכים  י בינ אדוהם.  )בקו  השטחםחדשות  בחלוקת  התחשבות  ללא  יסללו  ובמערך    (  בבינוי  )פרצלציה( 

יש להימנע ולצמצם פגיעות ויזואליות אלו ע“י אימוץ  על פי עורכי הסקר    ".הדרכים ההיסטוריים הקיימים

 ים הקדומות ושימוש מושכל באופן חלוקת השטח ההיסטורית. תוואי הדרכ
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ולבטל את  מערך  יש לחזור למערך הדרכים ההיסטוריות  כי  עורי הסקר  לדעתנו יש לאמץ את מסקנת 

ולחוות דעתנו  יש להציע לליפתא תכנית המבוססת על   הדרכים המוצע בתכנית. על פי מסקנות הסקר 

מכ שאינה  ההיסטוריות,  הדרכים  של  מערך  אימוץ  מאפשרת  ובכך  הכפר  ללב  הפרטי  הרכב  את  ניסה 

 . סטנדרטים עכשוויים בשימור

את    מאפשר  ולא  בתכנית  מהותי  שינוי  מחייב  ההיסטוריות  הדרכים  למערך  הנדרש   התכנון  התאמת 

   שיווקה במתכונת הנוכחית.

 

   בסלע חצובות  ומערותטבעיות,   מערות של  שמירהל לדרישה הנוגע חדש תכנון.9

הסקר   פי  בגעל  קדומותר התגלו  מגורים  מערות  הכפר  שעין  נדיר  ממצא  ציבורי.,  כשימוש  להגדירו                יש 

 לדברי עורכי הסקר: 

ששימורן  "  באופן  הקדומות  המגורים  מערות  גבי  על  שנבנו  המבנים  תפקוד  את  להתאים  של  יש  והצגתן 

 " מערות אל יתאפשר לכלל הציבור

מוגדרות    מותוהקד  המגורים  מערות  כי  מעידה  הקיימת  התכנית  של  בחינה   וכי  ציבורי  לשימושלא 

  לכלל   אותן  פתוחלו  המערות  את  לשמר  ההמלצה  אימוץ  .זו  הנחייה   סותרים  בהם  המוצעים  השימושים

 .זה  לממצא חדש תכנון  של התאמהו יימתהק התכנית של  ביטול במחיי הציבור

   התכנית שינוי של  שמחייב הכפר  במרכז קיים  בניה זכויות עודף.10

בתכנית   על המוגדר  העולים  בניה  במרכז הכפר שטחי  העודפת    ,6036בסקר השימור התגלו  הבניה  היקף 

.  2017המקומית בשנת    כך טען אדריכל התוכנית גובי קרטס בדיון בוועדה,  מ"ר  4,700-שהתגלה עומד על כ 

שינויים בנספח הבינוי וביטול של כל התוספות המוצעות מעל המבנים  שינוי בתכנית ,מחייבים שטחים אלו 

כי  , הקיימים כשטחים לבנייה חדשה כבר קיים    6036כל היקף השטחים המוגדר בתכנית  מעצם העובדה 

ביטוי בתכניתואף קיימים    בפועל עודפים שאין להם  הנוכחית  . המשמעות  שטחים  היא שמגרשי  לתכנית 

יוכלו לבנות תוספות חדשות   שתמש בשטחים התת  והם אמורים לה המגורים המוצעים במרכז הכפר לא 

ידוע לעת הכנת התכניתהאטומים וחסרי החלונות  קרקעיים   השטחים  שכמות    . מכיווןשקיומם לא היה 

של  ,שהתגלו   יותר  ,מ"ר    4,700בהיקף  יחדגם  גדול  גם  והמוצעים  הקיימים  השטחים  השטחים  ,  מהיקף 

ל העודפים   ולאמורים  על  היאטם  הקיימתבסיס  ההרס  להתכנית  ניתן  לא  הקיימת  התכנית  פי  על  נייד  . 

ש היא  ,כך שהמשמעות  בתכנית  שונים  בין מתחמים  עודפים  של התכנית  שטחים  בשינוי  צורך  או  יהיה   ,

 .   ר ללא שימור ושיקום, או שמרכז הכפר יישאבהריסת השטחים העודפים 

עלות איכות  משמעות נוספת של השטחים העודפים היא כי לא ניתן לממש במרכז הכפר דירות מגורים ב

בלבד  המליצו עורכי הסקר לייעד מחדש את מרכז הכפר למסחר  ם רבים ואור טבעי ולכן  עכשווית של פתחי

ית ומסחרית ולא  מלונאית ,תיירותנסחו זאת " הגדרת השימוש העקרי בגרעין הכפר לפעילות  וכפי שהם  

 למגורים " 
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  כי ו  הכפר   בגרעין  הקיימת  הבנייה  היקף  כל  את  לממש  ניתן   לא  כי  מעידה  הקיימת  התכנית  של  בחינה

  לבטל   ישפי הסטנדרטים הקיימים בשימור    עלמ"ר.    4700-כ  של   ואיטום  הריסה  יחייב   התכנית  מימוש

מרכיבים האדריכליים  וב,  הקיימים  הביניה  קפיבהי   שמתחשבת   חדשה  תכנית  ולאמץ   6036  תכנית  את

  .   ואטימתם  להריסתם  ולאאתרי השימור ההיסטוריים  דואגת לשיקום של שנמצאו ו

 . בסיס מסקנות סקר תשתיות טבעיות   עלהתכנית   שינוי.11

הטב התשתיות  ליפתא  "   -עיותסקר  מקיים  -סקר  תכנון  ותדריך  טבע  תשתיות  טבעיותסקירת    " מערכות 

, העתיקות  רשות  סקר  במסגרת  ל שהוכן  הנוגע  בכל  בתחומם,  הטובים  המקצוע  אנשי  ידי  על  טבע  הוכן 

אימץ את הסטנדרטים הנדרשים    . -לליפתא  סקר תשתיות טבע  נספח    אנשי החברה להגנת הטבע .   עירוני,

ת הטבעית כחלק משולב עם המורשת הבנויה.  שהבוחנים את המוראלו    ,לאתרי נוף תרבות    כיום בשימור

אלו   כגישות  עירוניים  "נו HUL המוגדרות  תרבות  של  Historic Urban Landscapet) )"פי  בגישות  או 

תרב ליישום  במיוחד  חשובות    ""ביוספירה  נוף  להם  ,ותבאתרי  מובהקת  דוגמא  היא  זה  נו  )  שליפתא  שא 

 .במסגרת העתירה הקודמת(הגיש חוות דעת לשימור שצוות מומחים זה הגיש בחוות הדעת  הודגש 

זה   חלקי  משלים  סקר  בתכנית  באופן  קיימים  שהיו  החוסרים  כללה    6036את  על  השפעה  יר  סקתשלא 

,הסביב העכשו שתסקיר  ה  הסטנדרטים  פי  על  נופיות,  והינו  רגישויות  בעל  באתר  לתכנון  סף  תנאי  יים 

והידר  כה  סביבתיות  בתכנית  ולוגיות  קיים  היה  לא  זה  שתסקיר  העובדה  כך    6036גבוהות.  על  מעיד 

  תשתיות . מטרת סקר  שנה   25שנערכה לפי הסטנדרטים שהיו נהוגים לפני  מכיוון  שהתכנית הינה מיושנת  

שנערך   ה הטבע  סקר  בדי,כמו  כולו  ,שימור  לבחון  עבד  על    הייתה  ולהמליץ  הסביבתית  הרגישות  את 

 . ההתאמות הנדרשות בתכנית 

  ו היא:על פי עורכי הסקר מטרת

 

העירוני   הטבע  תשתיות  סקר  של  הסופיות  והם  המסקנות  הקיימת  בתכנית  מפליגים  שינויים  דורשות 

  7בעמוד  "  המאושרת "ע  ע"ג התב  אבתחום אתר ליפת  לצותהמתפרוסת  "מפת  של  מפורטים במפה מסכמת  

המסכם. המסכמת    אשר  ,1.3.4  וסעיף  1.3.3  סעיף,  מרכזיות  המלצות  שתי  למסמך  במפה  גם  מפורטות 

 :הן  אלו המלצותדורשות בפועל ביטול של התכנית הקיימת. 
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 לציין את: ניתן  המפה המסכמת   בין המלצות

התחתו " הכביש  מערביים",  ן"ביטול  גושים  בין  המחבר  הכביש  בגוש  " ,  "ביטול  הפיתוח  שטח  הקטנת 

תשתיות ופיתוח על גבי  ביטול הבינוי של  "שמשמעותה היא ביטול של בנייה חדשה באזור זה,    ,"המערבי

הקטנת שטח הפיתוח בגוש  ", שמשמעותו היא ביטול של בנייה חדשה באגף המזרחי,  "פע משטחי הסלעמו

 .נוי החדש המוצע באזור הדרומי של מרכז הכפר , שמשמעותו היא ביטול הבי "המזרחי

נובעים מהעובדה שלתכנית המקורית    , בתכנית על פי מסקנות סקר התשתיות הטבעיות  נדרשים   שינויים ה

  המתנגדים   לציבור  ידועים  היולא  רגישותו הרבה של הכפר וסביבתו  והסביבה  לא הוכן תסקיר השפעה על  

אינה  המקורית  לתכנית זו  סביבתית  רגישות    המכרז כיום    מוצע  בסיסה  שעל  6036  תכניתבלביטוי    הבא. 

שעורכי    .אתרה  לשיווק בתכנית  השינויים  דורשים  הטבעיות  התשתיות  מינוריים  ,סקר  שינויים  אינם 

לבוא לתיקון במסגרת נספח בינוי, אלא שינויים מהותיים כמו ביטול של מערכות דרכים ושינוי   שיכולים

בבינוי   את    לשלבו  הקיימת  התכנית   את  לבטל,  המוצע  המכרז   תא  לעצור  יש  ,זאת  לאור .  המוצעמהותי 

 .הציבור  לעיון גםאשר תובא חדשה  בתכנית רטות בסקר התשתיות הטבעיות וההמלצות המפ

 

   6036תכנית מחויבות לשימור   והעדר טוטוריסטנספח שימור  העדר.12

להגדיר את    6036  תכנית   לשימור   מחויבות  עצמה  בתכנית  אין  בפועל  אך  שימור  כתכנית  עצמהמתיימרת 

  של   בפועל  בביצועבשטח הכפר    קביעה המתנה בניה חדשה  מת יי קלא  . בתקנון התכנית  המבנים  של   בפועל 

  לא   ך א  הכפר   לגרעין   שמסביב   באזורים   רק  ייבנה   הקרקע   את   הרוכש   יזם  בו   מצב  להיות  יכול   כך.  השימור

הנהוגות    עכשויות בתכניות    .דרדרותםילה  מכוון  באופן   יביא  ובכך   הכפר   בגרעין   המבנים  את  ויחזק   ישקם
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מהתכנית   נפרד  בלתי  כחלק  השימור  של  בפועל  ביצוע  המבטיח  הכלכלי  המנגנון  משולב  שימור  באתרי 

כזה וסביר מאוד להניח שהעלויות הגבוהות של השימור בפועל    ןו מנגנ  אין  הקיימת  בתכנית.  הסטטוטורית

בכיום  הנדרשים  הסטנדרטים  פי  על  המבנים  של על הדרישה להטמנת התשתיות  ביחד  יביאו  ,  תת קרקע 

   .וחיזוק טיפול ללא  הכפר מרכז את  וישאירולכך שהיזמים ימנעו מביצוע בפועל של השימור 

  חובה יש    כיהדיונים הבהיר    ובמהלך  ,לשיווקו  סף  כתנאי   הכפר פסק כי יש  צורך  בסקר    כבר  מרזל  שופטה

ו  .שימורה   בתחום   הקיימים  עכשווייםה  בסטנדרטים  להתחשב    מאוד  שהתפתח   תכנוןשדה של פרקטיקה 

הקיימת    שלא  התפתחות  ,האחרונות  בשנים בתכנית  ביטוי  לידי  .  שנה  20-מ   למעלה  לפני  שנהגתהבאה 

הוא שיקול רלבנטי שצריך לבוא    לא היה חולק לפניי על כך שהשיקול השימורי  כןא"  מרזללדברי השופט  

 בגדר שיקוליה של הרשות בקשר עם המכרז. הדבר עולה, כך נטען, מן הדין ומן הפסיקה..."

  נספח   זו  לתכנית  שאין  העובדה  היא  השימור  של  דרטיםבסטנ  עומדת  אינה  זו  שתכנית  לכך  מובהקת  דוגמא

  את   שלבהמ  שימור  נספח  תשריטוומפורט    מרקמיתיעוד    תיק. נספח שימור מינימלי לתכנית מחייב  שימור

. בנספח השימור מוגדר  הנדרשות  השימור  דרגות  את   ,לשמר  יש  מבנים  אלו  מגדירו  התיעוד  תיק  מסקנות

 מבנים הם לשימור מחמיר ואלו מבנים הם לשימור חלקי המאפשר להוסיף עליהם.  אלו

  ה בהשימור משולבות    הגדרותו  וםכי   הנדרשים  הסטנדרטים  פי  על  שימור  נספח  קיים  לא  הנוכחית  תכניתב

והפיתוח הבינוי  נספח  במסגרת  כללית  בהגדרה  השימור  רק  הגדרות  ,  יותר  מוקדמת  תכנית  על   נשענות. 

בת  1983משנת    2351"ע  תב תכנית  שהיו    אך  ,הקיימים  המבנים  את  לשפץ  רק  הותר  שבהשנה    38,  בלי 

 .  שנוגעות לכל בניין ובניין מפורטות הוראותבתכנית  

גם    נספח  העדר  את  בדיעבד  להשלים  באו  בו  המשולבות  וההנחיות  העתיקות  רשות  סקר וכוללות  שימור 

שימור.    תיעוד הנחיות  וגם  לפני   מסקנות  ,הנכון  הסדר  פי  עלמפורט  להיות  היו אמורות  והסקר  התיעוד 

, יש סתירה  מהסקר  שעולה  כפי  .6036של תכנית    ונספחי הבינוי  התשריטמתכנני התכנית טרם הכנת  

נספח שימור    של   בדיעבדבין מסקנות הסקר לבין המצב המתוכנן. סתירה זו לא ניתן לתקן על ידי צרוף  

  .ההתנגדויות במסגרתשלא היה חלק ממסמכי התכנית המקוריים ולא היה ניתן להתנגד לו 

 השימור   והוראות  המקוריים  התכנית  ממסמכי  כחלק   שימור  נספח  לתכנית  צורף  שלא  העובדה  אורל

תכניתבדיעבד  רק  אליה  מצורפות  ורטתפהמ בסיס  על  התכנית  את  לשווק  ניתן  לא    בתכנית .  6036  , 

המבנים    אתאת היזם לשמר בפועל    תהמחייב,  הביצוע  שלבי  מבחינת,  והתנייהחובה    מתקיי  לא  הנוכחית

יש לבטל את    , זאת  כל  לאור אחר של המתחם.    בחלקלקבלת היתר בניה    כתנאי או למנוע את התדרדרותם  

 לביצוע בפועל של השימור בתכנון מעודכן לאתר הכפר.   הדרישה התכנית ולשלב את מסקנות הסקר ואת  
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 חשבונם  ועל התכנית  מגישי   ידי  על ופיתוח בינויהכנת תכנית  חובת.13

,רשות    הבאות  ההוראות  קיימות  ב  13  בסעיף  6036    תכנית  בהוראות התכנית  מגישי  את  המחייבות 

 :  להכין תכנית בינוי ופיתוח על ידם ועל חשבונם מקרקעי ישראל 

 

ולכן נדרש עוד שלב תכנוני    הכפרהכנת התכנית היה ידוע למתכננים כי רב הנסתר על הגלוי בשטח  במסגרת

ופיתוח אשר תתבסס   בינוי  תכנית  עדכנית    על של הכנת  במדידה    לשימור  האלמנטים  ועלמדידה  שיתגלו 

בינוי    תכנית,  שצוות מומחים זה הכין לעתירה הקודמת    הקודמות   הדעת   בחוות   פורט  שכבר  כפי .  העדכנית  

היום  ,ותשתיות  לדרכים  מפורטות   תכניות  על  שמתבססת  זו  מפורטתופיתוח   עד  הוכנה  זו  לא  תכנית   .

לאישור   לבוא  .  הוועדה  לאישור  הובאה  ולא  התכנית  הוכנה  לא  היום  ועד   המקומית   הוועדה   שלאמורה 

לאחר שני    היום  מסדר  והורדה  נדחתה  היא  2017  קיץ ב  הוועדה  לאישור  כזו  תכנית  כשהובאה  גם  לכך  מעבר

   . 9.8.2017-וב  12.7.2017-דיונים קצרים  ב

תכנית    ולאשר המכרז הנוכחי ללא שמגיש התכנית, רשות מקרקעי ישראל מלא את חובתו להכין    הוצאת

ניתן להעביר את המטלה הזו שהיא מטלה ציבורית    לאשל התכנית.    מהותיתבינוי ופיתוח, היא סתירה  

פרטי   יזם  של  שינויים  בתכנון  הנדרשים   השינויים   את   שיכניס  זה   שהוא  ולצפותלאחריותו      מהותיים . 

ו  כפי  אלו   מראש  לשנצפו  הקיימת    ביטולבפועל,    דורשים  ,הסקר  מממצאיאור  במיוחד  התכנית  של 

  .השימור תחוםב םי על פי הסטנדרטים העכשווי חדשה תכנית של הכנתה ו

 של רשות העתיקות   םהענייני בחינת ניגוד  .14

שבוצע בישראל  בליפתא  הסקר  היום  עד  שבוצע  ביותר  והיקר  ביותר  המעמיק  השימור  סקר  רשות  הוא   .

בניגוד   נמצאת  ,  עניינים העתיקות  לצרוף המלצותיה לסקר  הנוגע  רשות מקרקעי    בכל  כי  העובדה  מעצם 

את התשלום לעריכת הסקר    ,לנו  הידוע  ככל  התנתהישראל )רמ"י( שילמה לה סכום גבוה לביצוע הסקר ו

 במפורש שינויים בתכנון הסטטוטורי הקיים.   ו ש לא ידר  לצות הסר )בניגוד למסקנות הסקר (,מבכך שה

כי הנהלת רשות העתיקות    הסכנה זו היא  לאינטרסים    המקצועיות  יה את המלצות  תכפיףבסיטואציה  

אנשי המקצוע שערכו את   עלו על הכתבהמפורטת שהמסקנות תוותר בהמלצות המסכמות על ה, של רמ"י

ותותר   המסקנות    יישוםעל  הסקר  השימור  שלמרבית  ערכה    ,סקר  בעצמה  אינטרסים שהיא  מתוך 

 . שאינם נוגעים לתחום השימור
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 סיכום.15

לעיל,    מכל שהועלו  הנתונים  תכנית    עולה מכלול  את  לממש  ניתן  לא   וגם  הנוכחית   במתכונתה  6036כי 

  את   בטלל  ישראל  מקרקעי  רשות  על  מגרשים  שווקקודם ל  וכיאת המסקנות שעלו בסקר השימור    יישםל

  בתחום  יםיהעכשוו  לסטנדרטים  מתאיםהנשען על מסקנות הסקר ו    חדשתכנון  יזום  ול  הקיימת  התכנית

 .כאתר מורשת עולמית ליפתא של המתהווהולמעמדה  השימור

 

 

 

 

 : בחנו לצורך חוות דעת זו  האותוביבליוגרפיה  חומרי הרקע .16

   קישור לאתר סקר  - 2015רשות העתיקות  –סקר שימור כולל לכפר ליפתא  •
http://atikot.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b2c245d1d86e4fbaab

96d92c8aecfe3d 
 

 :  2009מילון מונחים בשימור המורשת הבנויה, רשות העתיקות, מארס  •
conservation.org.il/article_Item_heb.asp?id=108&subject_id=44-http://www.iaa   

:  2009מדיניות רשות העתיקות לשימור המורשת הבנויה, רשות העתיקות, אפריל  •
conservation.org.il/Article_subjects_heb.asp?section_id=2-http://www.iaa 

 

:  4.3.08התכנון במשרד הפנים להכנת תיעוד מקדים ותיק תיעוד   הנחיות מנהל מינהל •

-http://www.iaa

conservation.org.il/images/files/pdf_docs/PlaningAdmin_Documentation.pdf 

במסמכי המכרז   111)וכן, החל מעמוד  2008תיעוד וסקר ראשוני" רשות העתיקות, יולי  ליפתא    •

http://www.iaa-ראו במקור הבא(:  -שבאתר המינהל  

em_heb.asp?subject_id=6&site_id=3&id=114conservation.org.il/Projects_It 

)החל    16.12.09קווים מנחים והנחיות רשות העתיקות לשיווק, תכנון ופיתוח הכפר ליפתא,  •

(:  260מעמוד 

http://www.mmi.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/getImage.aspx?misMichraz=4052010

%e9%ed&misRatz=1&ReadChoveret=true   

 וחשיבות משמעות  בעלי , למקומות1999(, The Burra Charterאוסטרליה ) אמנת בורה •

 / http://australia.icomos.org/publications/charters תרבותית:

: 1999האמנה למורשת הוורנאקולארית הבנויה, איקומוס  •

ernacular_e.pdfhttp://www.icomos.org.il/pdf/v 

 :1972, אונסקו אמנה להגנת מורשת התרבות והטבע בעולם •

http://whc.unesco.org/en/convention 

http://atikot.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b2c245d1d86e4fbaab96d92c8aecfe3d
http://atikot.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b2c245d1d86e4fbaab96d92c8aecfe3d
http://www.iaa-conservation.org.il/article_Item_heb.asp?id=108&subject_id=44
http://www.iaa-conservation.org.il/Article_subjects_heb.asp?section_id=2
http://www.iaa-conservation.org.il/images/files/pdf_docs/PlaningAdmin_Documentation.pdf
http://www.iaa-conservation.org.il/images/files/pdf_docs/PlaningAdmin_Documentation.pdf
http://www.iaa-conservation.org.il/Projects_Item_heb.asp?subject_id=6&site_id=3&id=114
http://www.iaa-conservation.org.il/Projects_Item_heb.asp?subject_id=6&site_id=3&id=114
http://www.mmi.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/getImage.aspx?misMichraz=4052010%e9%ed&misRatz=1&ReadChoveret=true
http://www.mmi.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/getImage.aspx?misMichraz=4052010%e9%ed&misRatz=1&ReadChoveret=true
http://australia.icomos.org/publications/charters/
http://australia.icomos.org/publications/charters/
http://australia.icomos.org/publications/charters/
http://www.icomos.org.il/pdf/vernacular_e.pdf
http://whc.unesco.org/en/convention
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• CONSERVATION PRINCIPLES POLICIES AND GUIDANCE, English Heritage, April 2008: 

-http://www.english

heritage.org.uk/content/publications/docs/conservationprinciplespoliciesandguidance

april08web.pdf 

• PRINCIPLES FOR THE RECORDING OF MONUMENTS, GROUPS OF BUILDING AND SITES, 

http://www.icomos.org.il/pdf/charters.pdf: 1996 (SEE FROM P.50)  

 :נספחים לעתירה זו

 2017ות מינהל שימור רשות העתיק -תמצית הסקר והמלצות לפיתוח -ליפתא סקר שימור כולל •

ביצוע סקר ותיעוד  אדר' יהונתן צחור ,מינהל  -סקר שימור  נוף תרבות והמרחב הציבורי  -ליפתא   •

 2015יולי -רשות העתיקות -שימור 

ליפתא  ס • מקיים  -קר  תכנון  ותדריך  טבע  תשתיות  טבעיותסקירת  העתיקות    -מערכות  רשות 

 לסקרי טבע עירוני.היחידה  –והחברה להגנת הטבע 

 

 

 

 

 1.8.2021: וןתאריך עדכ                                                                                                

 

 

http://www.english-heritage.org.uk/content/publications/docs/conservationprinciplespoliciesandguidanceapril08web.pdf
http://www.english-heritage.org.uk/content/publications/docs/conservationprinciplespoliciesandguidanceapril08web.pdf
http://www.english-heritage.org.uk/content/publications/docs/conservationprinciplespoliciesandguidanceapril08web.pdf
http://www.icomos.org.il/pdf/charters.pdf

