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 /2022/58 - מיום ה פרוטוקול ועדת תיירות, מורשת ושימור אתרים 

 תל גזר  מיקום:

 

  רותם ידלין, יהודה שנייויס, רונית ויתקון ברקאי, יוני שילה, אלון שביט, מוטי קלמר, אודי רטי  :משתתפים
 ואילנית צמח.

  הרשקוביץ חסרים: מקס הרצברג, צבי גבע, נריה הרואה, שי  

 :על סדר היום

 תל גזר עדכון מצב ושיח פתוח .1
 עדכון מצב סקר שימור אתרים, סקר טבע, עינות גיבתון, מרחב מורשת  .2

 

 תל גזר   .1

גזר, כביש גישה עוקף, דילמות מול הישוב והמשך העבודה   עבודות בתללגבי ה  תל גזרברותם ידלין:  הציגה סקירה  
 שות הטבע והגנים.עם ר

עתיקות,  גתות, בתי בד, תעשייה חקלאית מסורתית ויש לפתח את כל  -שביט: הציע להסתכל על המרחב כולו אלון 
תב"ע לשנות  ניתן  מקדם.  האב  וליצור  ויש ,  התשתיות  פיתוח  של  דינמיקה  מתחילה  אך  אמנם  ממושך  התהליך 

 להתייחס אחרת מאשר רק מבואה שירותים וקיוסק.   
 להכין תיק תורם על מנת שניתן יהיה להמשיך את העבודות.   מציעפרויקטים,  יש עשרות שות הטבע והגניםלר

שילה:   והגניםיוני  הטבע  הוא    רשות  היוצא  הפועל  דרכה.  לעבור  צריך  והכל  בשטח  אחיזה  לה  שיש  רשות  היא 
זו   הרשות.  עם  להסכמות  ולהגיע  פעולה  תכנית  להכין  צריכה  שורקי     השעהשהמועצה  רעיה  לתפקיד    כי  נכנסה 

ע אם רוצים להתקדם באופן " .  הנושא השני הוא הכנת החומר הסטטוטורי. להכין תברשות הטבע והגנים   יתמנכ"ל 
 מסודר אך הדבר עלול לארוך זמן רב.  

גופים שעובדים   רשות הטבע והגניםאת כביש הגישה המועצה צריכה לקדם ויפה שעה אחת קודם. ממליץ לגייס דרך  
 ת תשתיות.  בשטח כמו קק"ל ולהכניס תוכני

אולי כדאי להקים עמותה ולהעמיד בראשה אישיות כריזמתית. לחילופין גיוס חברה חיצונית שתעשה תכנית ברורה 
 לאן המועצה חותרת . 

רותם ידלין: החזון של המועצה ברור והתפיסה של פארק גזר מקודמת. צריך סבלנות. צריך תקציב.  זה עוגן מרכזי  
ו כביש גישה נפרד. חיפוש אחר חניה רלוונטית. יש כאן אירוע מורכב מכמה גופים. . כמלקדם אותואנחנו פועלים  ו

ב  הגענו  שממנו  השער  הגישה  דרך  לקדם.  ומנסים  קק"ל  מול  עובדים  לא   200אנחנו  כבר  היא  האחרונים  מטר 
דרך שסטטוטורית אלא של חקלאים. ואנו דואגים להגן על החקלאים.  במהלך החודש הקרוב אנו יוצאים למהלך  

 הגישה לתל תהיה נפרדת ולא תעבור דרך יישוב. 
 . רשות הטבע והגניםפ עם "אני מאמינה בשת

יוני שילה: יש את הרצון של היזמות הטבעית של העסקים הקטנים שתאפשר לגייס אותם כשותפים. כדאי לגייס גם 
 אותם.  
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 . עדכון מצב סקר שימור אתרים, סקר טבע, עינות גיבתון, מרחב מורשת 2

רשת שהוצגה אש"ח ויחד בנינו את תכנית מו  300אש"ח הוספנו    500משרד ירושלים ומורשת הקצה  רותם ידלין:  
מורשת לעשות את העבודה של תכנון מרחב מורשת, נופי  ירושלים ווולף נשכרו ע"י משרד  משרד האדריכלים רן  .  לכם

 ועוד.חקלאי  
 

 יהודה שניוייס: בכוונתנו לפתח גם את עין ורד תל מלוט ובית הרצל. קיבלנו שיעור ביחס של פיתוח ושימור.  
 
נצר סרני, נען, כפר שמואל. נוצר שיח סביב    -  ועדה האחרונה פנו עוד ישוביםובעקבות רשימת השימור שאושרה ב .3

 ו. האתרים ונרענן אות
 

 . עם טל בן נון מהמועצה לשימור אתרים.  בתכנית המתאר הכוללניתשימור נספח קו"ק שהוגש לתמיכה בנושא  .4
 

בע"ח  קו"ק סקר טבע שזכינו בו בנושא טבע ואקולוגיה יוצרים פוליגון. ועורכים סקר : סביב טבע, בוטניקה,   .5
סקר טבע לא נכנס לשטחי רט"ג וקק"ל אלא יותר לשטחים חקלאיים.  מעדכנת כי    רונית ויתקון ברקאי  ועוד.

חלק ראשון של הסקר יכלול: מיפוי מפגעים, יצירת מדיניות בכיוון של חקלאות תומכת סביבה. גם איסוף המידע  
 ת שיסייע לנו .נעשה עם אנשים מהמרחב שמעניין אותם. הרעיון להגיע למסמך מדיניו

 

  

 רשמה: אילנית צמח 


