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  1ל משרד ראש הממשלה"מנכ, ל גבאיאי  –הלקוח . 1

את עבודת המטה גבאי  מרמוביל , במסגרת תפקידו. מר איל גבאי, ל משרד ראש הממשלה"מנכנייר זה מוגש ל

הוא אחראי על ריכוז עבודת , בנוס*. החברתיי� והאזרחיי�, והמדיניות במשרד במכלול הנושאי� הכלכליי�

  . המטה הממשלתית מטעמו של ראש הממשלה ומוביל ושות* מרכזי בפרויקטי� לאומיי� גדולי�

ו� והעצמת תשתיות המורשת יקש –ר "תכנית תמ'משרד ראש הממשלה מטפל בימי� אלו בהוצאתה לפועל של 

כמו ג� הדרישה לגיוס תקציב רב , שימור מלבד החדשנות וההיק* של מדיניות ממשלתית בנושא. 'הלאומית

  . הטיפול הקיי� בנושא הוא בתחו� אחריותו, משרדי

2 .
  תקציר מנהלי

ליהנות כלל אזרחי  ממנו זכאי� שימור מבני� ואתרי� בעלי חשיבות תרבותית והיסטורית הינו טובי� ציבורי

עלויות התהלי( מושתתות על בעלי הנכס הפרטי וכ� על הרשות המקומית שבתחומה הוא , בישראל. מדינהה

, חסמי� בדמות עלויות גבוהות ומורכבות יוצרי� קיפאו� בתהלי( וכשל שוק בעל השלכות כלכליות. ממוק�

  . חברתיות ותכנוניות

לטובת תמריצי� , המבוססת על תקציב ממשלתי ועירוני, עירונית בקר� שימורלהיעזר  המלצת המדיניות היא

ותציע מער( הלוואות ומענקי� , הקר� תפעל בשיתו* בי� הרשות המקומית ובי� תאגיד עירוני. כלכליי� לשימור

ידי ,תשולב בתכנית אתרי המורשת שאושרה עלההתגייסות התקציבית . בירוקראטי,בשילוב סיוע מקצועי

  . 2010 הממשלה בפברואר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .'בפח עמדות לקוח הנייר ראו נסלניתוח  1
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  מבוא. 3

תרבותיי� , אדריכליי�, עלי ערכי� היסטוריי�בבבעלות פרטית  מבני� הגנה על מבקש לעודדזה נייר מדיניות 

עלויות על בעלי הנכס ועל הרשויות המקומיות בתחומ� התות מוש, כיו�. כאתרי� לשימור המוגדרי�, וכלכליי�

הבעלי� , רוקראטיהביכמו ג� מורכבות התהלי(  ארוכת הטווח בה העלויות והתשואהנוכח גו. הוא ממוק�

נוצר כשל שוק הגורר אבד� מטע� , בהיות השימור טובי� ציבורי בעל השפעות חיצוניות .והרשויות נמנעי� משימור

  . הפסד כלכלי וכשל תכנוני, תרבותי

טנת החסמי� העומדי� בפני יסייעו בהק הללו .תמריצי� כלכליי� לעידוד השימורלשינוי הוא המוצע המנו* 

החלופות המוצעות מבוססות על תקציב . אפקט מתמש(יהוו השקעה התחלתית להנעת ו ,הבעלי� והרשויות כיו�

ויאפשר להקי� מנגנו� מדיניות סדורה , )matching(אשר יינת� על בסיס השתתפות שווה , ממשלתי רב משרדי

סיוע במימו� כלי� תכנוניי�  ;הלוואות וסיוע לבעלי נכסי�ומית להקמת קר� לא: בנושא ואכיפה של החוק הקיי�

בירוקראטי ,המציעות סיוע כלכלי ומקצועי ,והקמת� של קרנות שימור מקומיות; תופיסקאליי� ברשויות המקומיו

  . על בסיס שותפות ייעודית בי� רשות ותאגיד עירוני

  רקע. 4

  שימור. 4.1

 היסטוריי� וארכיטקטוניי� ,ערכי� תרבותיי� בעלימבני� קיומ� של את מבטיח כלי תכנוני ה הוא שימור

, דתיות, עשויות להיות לאומיות יומטרות). 2010, אתר המועצה לשימור אתרי�( במסגרת תרבות עכשווית

 פרט ע� מקו�יוצרי� הזדהות של , אתרי� ומבני� מלמדי� על תולדות מדינה. תכנוניות ותרבותיות, חינוכיות

  . לאומית ותרבותית רשתומסייעי� להקנות מו

לפי  –תכנו� ; ער( המבנהוהגדרת  איסו* וניתוח נתוני� –סקר ותיעוד : עיקריי� תהלי( כולל שלושה שלבי�ה

מתחלקות שימור הפעולות ). 2005, מבקר המדינה(וביצוע ; שורהפיתוח תכנית ואי, מזמי� ותנאי השטחהצרכי 

, סבר( 2)בניה מחדשו שחזור(שיקו� ו) ותחזוקה שוטפת ייצוב, שימור מונע, הגנה מפני נזקי טבע(לפעולות מנע 

, פרטי� ארכיטקטוניי�/חזיתות/מתח�/בודד מבנהשימור : לטיפול באתרי� גישותמספר קיימות , בנוס*). 2010

  ). 2010, אתר המועצה לשימור אתרי�(או מוזיאלי ותוספת בנייה /ו שימוש מותא�, שיחזור מבני�

  עלויות. 4.2

, חומרי הגל�עלויות . שימור רמת אי וודאות גבוההל, להערי(אות� קל יחסית ', רגיל'של שיפו1  לעלויותבניגוד 

) המידע הציבורי הקיי� ביחס למבנה(התכנית דורשת סקר תיעוד . ייחודיות כול�, אנשי המקצוע והטיפול העדי�

או אלמנטי� נסתרי� /פי� ובטיחות המבנה ואגרמת משתני� , מעבר לכ(. ותיק תיעוד מפורט של המבנה

                                                
 . 'נספח ג לפירוט ראו 2
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', רגיל'מעלות של שיפו1  120%,20% ,עלות השימור עשויה להיות גבוהה ב, לפיכ(. שמתגלי� במהל( העבודה

לאלו . נפגעי� לפיצויי�ה� אובד� זכויות בנייה וזכות ההעלויות העקיפות . התחזוקה השוטפת יקרה בהתא�ו

שימור  וללא חובת הוכחת, ות ע� תחו� הקרקע שעברה שינויאשר קרקעותיה� גובל, זכאי� ג� נפגעי� בעקיפי�

  ).  2010, אתר עזרא וביצרו�; 27.5.10, גולני; 2005, מבקר המדינה(בפועל 

4.3 . 
  וכלכליי
היבטי
 ערכיי

יתוח סתירה בי� שימור מורשת העבר ובי� פהיא המ� הבולטות ו ,ערכיות ומשפטיותגיות סומגוו�  מייצגשימור 

הפרטית לטובת זכות הקניי� ת עהפקמנובעת דילמה נוספת . מתעצמת במצבי� של מחסור בקרקעה ,ידההווה והעת

להכריע מיהו ג� התשואה יש ולאור העלות ). 2006, קור�( מביניה� השאלה מהו הער( החשובומעלה את , הציבור

יבט אחר מתייחס לצדק ה .הרשות המקומית או השלטו� המרכזי, הפרט: עליו תושת ההתחייבות, הנהנה המרכזי

הא� על הדור הנוכחי לשאת בעלויות של מוצר ממנו ייהנו הבאי� : 3המבוסס על גישת פיתוח בר קיימא, בי� דורי

  )1986, שביד, פילד'ליצ( ? אחריו

שירותי� מייצר ו) �"שווי נדל(בכס*  הנמדדטובי� : )capital( כפולה כהו�לשימור משמעות  ,מהיבט כלכלי

 use(משלב בי� ער( שימוש שנוצר  תרבותיהו� הה. רוחני ואסתטי, )יצירת זהות(ער( חברתי ו; )תירותי משיכת(

value( שאינו נמדד בשימוש  ובי� )ער)nonuse value (יכול ממנו  ,אינו תחרותי ואינו בלעדי ש מוצר ציבורי  והוא

שחקני� על  חיצוניות השפעות בעלהוא , ככזה ).Throsby, 2002( של אחרי� לגרוע מהנאת�ליהנות מבלי הפרט 

אפקט ; �"נדלער( עליית ; תיירות מקצועית ופנאי עידוד כוללותהחיוביות  ההשפעות. אקטיבית שאינ� מעורבי�

התחדשות עירונית ופיתוח  שכונות המעודדשיקו� ; תנאי תחרות התפתחותו מבני� סמוכי�המעודד שימור  אדווה

ג "גידול בתמ, עלייה ברמת ההכנסה, משרותמספר ה השפעות עקיפות ה� גידול. דע וייצורפיתוח תעשיות יו; אזורי

 Listokin ;2006, קור�; 2005, מבקר המדינה(הבית ווהגדלת הצריכה  רכישת סחורות ושירותי�, רווחי� ממיסויו

at al., 1998(. בזכויות  פגיעהצמיחה וו גבלה של פיתוחה� ההעיקריות ההשפעות החיצוניות השליליות , לעומת�

  ). 10.6.10, ירו�(הקניי� הפרטי 

4.4 .
  חקיקה ויישו

כגו�  ליי� לעידוד שימור של נכסי התרבותההשפעות המתוארות הובילו מדינות לפתח מנגנוני� משפטיי� וכלכ

 5החוק המרכזי ,בישראל). 2006, קור�( 4תמריצי מס וניוד זכויות בנייה, מענקי� ותמיכות כלכליות, חקיקה ראשית

להכיל מטרות ותכנו� כי תכנית מתאר יכולה  קובעי� 69 , ו 61 �סעיפי. 1965,ה"התשכחוק התכנו� והבנייה  ואה

                                                
  ).2010, אתר המשרד להגנת הסביבה(יש לשמר נכסים ומשאבים קיימים ולהבטיח את הימצאותם לטובת הדורות הבאים  הגישה גורסת כי 3
  .'גנספח  הגישות הקיימות בעולם ראולפירוט  4
אתרים לאומיים ואתרי , שמורות טבע, חוק גנים לאומיים, 1978- ח"התשל, חוק העתיקות: חוקים הבאיםלקית ומותנית בקיימת התייחסות ח 5

 . 1960-ך"וחוק מנהל מקרקעי ישראל התש 1980-ם"חוק שיפוץ בתים ואחזקתם התש, 1998- ח"התשנ, הנצחה
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 'א76סעי*  אושר 1991 ,ב. 'ואדריכלית וכ, שימור או יחס מיוחד אחר לאתרי� או מבני� בעלי חשיבות היסטורית

 תכנית שימור כתכנית מתארשל  דינה: שימורבעודד את המתכנ� להתחשב המ, )התוספת הרביעית: להל�(

רשימת  הכנת, דת שימורועהקמת  –של הרשויות המקומיות  ותפקיד נרחב הוא, )סטטוטורית מיו� אישורה(

 היא של משרד הפני�המיניסטריאלית האחריות . וביצוע שימור עדכנית במחוז� בתו( שנתיי� מיו� הקמת הועדה

  ). 2005, מבקר המדינה(

של סעיפי  פיצול ועריכה תובכלל כ( רפורמה ממשלתית הכולל, עות לשינוי החוקצמספר הקיימות כיו� 

הרפורמה עברה בקריאה ). 2010, אתר מינהל התכנו�(ושינוי בסמכויות הוועדות המקומיות  התוספת הרביעית

שנויה  ה העתידית על השימורתשפעה). 10.5.10, חובל(' פרשת הולילנד'והוחזרה לבדיקה נוספת בעקבות , ראשונה

  ).  17.5.10, וברא�'ג,תותרי; 17.5.10, חננאל(במחלוקת 

אושררה וחלה על  האמנה. להגנה על המורשת התרבותית והטבעית של העול� ו"מנת אונסקנדב( נוס* הוא א  

חר* , אול�. על הטמעת עקרונות האמנה במוסדות התכנו� מופקד ו"הוועד הישראלי לאונסק .2000 שנתישראל מ

, אופרטיביות בהתא� להנחיות הפעילות אינה נעשית, מקצועיי�המוסדות הרשויות וה, ממשלההרדי משמעורבות 

  ). 2005, מבקר המדינה(דקלרטיבי גרידא אלא על בסיס 

נהל וות השימור הארצי של ִמ צ פועלי�בקרב המוסדות הממשלתיי� . 6שחקני�של  רבשימור מערב מספר יישו� ה

יחידה של משרד ( נהל השימור ברשות העתיקותִמ ; ל מדיניות השימור הארציתהאמו� ע ,משרד הפני�ב התכנו�

 ;א( מבקש לקד� מדיניות כוללנית 1700המתמקד בעיקר בשימור מבני� שהוקמו לפני שנת , )7התרבות והספורט

טו� השל. לשימור מבני�ואחוז גבוה של קרקעות בעל , נהל מקרקעי ישראלִמ ו; המחוזיותועדות התכנו� והבנייה 

, הוא המועצה לשימור מבני� ואתרי� מרכזישחק� . ועדות השימורות התכנו� המקומיות על עדווב שות*המקומי 

  . ארגו� שירות וסנגור, )המועצה לשימור: להל�( ר"ע

  כשל שוק: שימור. 5

ה מבקש נייר ז. רצויותימור יוצרת מגוו� רחב של תופעות שאינ� המוסדית והכלכלית של ש, המורכבות המשפטית

ארגו� , מימו�( �בעליהעל עיקר ההשקעה מושתתת , כיו�. בכשל השוק הנוצר בהיעדר מנגנו� ציבורי מאז�להתמקד 

 אלוו, אינה אישיתהיא אינה מיידית ו התועלת, נוס* על כ( .)הגבלת זכויות, אחזקה, אישור תכניות, דיירי�

, קור�(ג� בקרב יזמי� , שאב כלכלי חסרה א* היאמודעות לפוטנציאל של שימור כמ .לי לשמרמהווי� תמרי1 שלי

  ). 24.5.10, נוברשטר�; 27.5.10, גולני; 2006

לכינו� הצדקות החלק מ .נית של רשות או מחוקקהשוק לבדו אינו יוצר שימור יש צור( בהתערבות חיצוכיוו� ש

צמצו� , ווה ואחידות קהילתיתגא, הזכות לדמיו� כתנאי לצדק חברתי ומלבד� קיימות, כלכליותה� מדיניות שימור 

                                                
  .'הנספח  ולפירוט רא 6
   .אחרים העוסקת בשימור אתרים ופריטים, נהל התרבותמשרד התרבות והספורט מפעיל יחידה נוספת תחת מִ  7
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שמשטר� מבוסס על כלכלת במדינות , לפיכ(). 2009, הורובי1(רב תרבותיות הגנה על והפערי� בי� מרכז לפריפריה 

היבט נוס* של הכשל הוא היעדר  ).1986, שביד, פילד'ליצ(� הבעלישימור בידי השוק חופשי לא נית� להניח את 

אפשר מ, ארו( טווחרצוי הוא תכנו� , המייצר ומחלק עושר, ורב תחומי לי פוליטיהיות ותכנו� הוא כ. תכנו� כוללני

   ).17.5.10, ולקי,קב(נורמות התנהגות כגו� צדק חברתי ופיתוח בר קיימא  וקובערווחה מצרפית 

למרות פוטנציאל . מסוגלות לעמוד בה לאמרבית�  א(, הרשויות המקומיותעל  התערבותחובת  מטילהמחוקק 

נו בו השלטו� המרכזי אי, התוצאה היא קיפאו� מערכתי. ודאות גורמות לה� להימנע מלשמרההשקעה ואי הו הרווח

בערי� הגדולות  – חלקיות בלבד כהההצלחות עד ש, מכא�. 'מיותרות'המקומי מבקש להימנע מעלויות ו מעורב

אבד� התוצאה היא ). 10.6.10, ירו�) (בכרו� יעקיזו מזכרת בתיה: כגו�(ובי� ספציפיי� ובייש) חיפהו תל אביב: כגו�(

  ). 2005, מבקר המדינה( ולמנעמ� הראוי ש ,מדלדל את מטע� הזיכרו� הקולקטיביה, אתרי� ומבני� היסטוריי�

. אל* מבני� לשימור 20,30בי� בישראל . היק* התופעה מעיד על היעדר המדיניותקושי באיתור נתוני� עדכניי� לה

הסקר ). 24.5.10, נוברשטר�(בבעלות ציבורית  אתרי מורשת ונכסי�, ני� בשלבי שימורג� מב הערכה גסה זו כוללת

בשל היעדר תמריצי� כספיי�  מרבית הרשויות לא מילאו אחר הוראות החוקמצא כי  2005הארצי האחרו� משנת 

 40,ב, קרשויות בלבד עמדה הרשימה בהוראות החו 18,ב .נקי� והלוואותכגו� הקמת מנגנו� ממשלתי למת� מע

את  מקפיאותרשויות שאינ� עומדות בעלויות  .אחרות נקבעו אמות מידה לשימור 50,נוספות קיימת רשימה וב

סדק מעיד על  2009 , סקר חלקי מ). 2005, מבקר המדינה( ונמנעות מלהכריז על חדשי�הטיפול בנכסי� קיימי� 

 50 ,כעל קיומ� של הסקר מדווח , בנוס*. יישובי� 32,כהתקדמות בתכניות מתאר מקומיות לשימור בופאו� קיב

הרשויות מרבית , ע� זאת. ומעט באזור המרכז, בעיקר במחוזות צפו� וחיפה ועדות שימור בשלבי התפתחות שוני�

האחריות על אגפי� לא מתאימי� הטלת ו ה� נתקלות בבעיות של כינוס סדירוג� , המקומיות טר� הקימו ועדות

  . )21.6.10, עפרו�; 26.5.10, גייסט,יוו�ס ;2009, צוות שימור ארצי(

  תמריצי
 כלכליי
 –מנו� לשינוי . 6

ונע בי� הקלות במיסוי , מגוו� התמריצי� רחב. ברחבי העול� י�תמריצי� כלכליי� כמעודדי� תהליכי שימור מוכר

. )2006, קור�( )צרפת, אוסטריה(וואות ומענקי� מנגנוני הלו, )הולנד, אנגליה(קרנות שימור , )שבדיה, קוסטה ריקה(

השלב : ייצור מוצרי התרבות לפיתוח במחקר המדעיאת  מדמהאחת הגישות לתפיסה הכלכלית של שימור 

וביטוח ותמיכה ) seed money(מחייב השקעה ראשונית ו, וודאות,נעדר הכנסה ונער( בתנאי אי, הראשוני יקר

  ). 2009, הורובי1(מהמדינה לסיוע " מפתחי התרבות"זקוקי� , בדומה. בפעילות לאור( זמ�

תמריצי� . לצד תיקוני חקיקה ופיקוח, לעידוד שימור כלכליי� כמנו* מרכזיתמריצי� נתפסי� , ג� בישראל

, מבקר המדינה(כלכליי� יפחיתו את ההתנגדות הציבורית ויהפכו את השימור לחלופה רווחית לבעלי הנכסי� 

ובפרט לאור היכולת של הרשות , תוצאה כלכלית אפשריתכיו� יש התחמקות של המחוקק מכל , אול�). 2005
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צור( דחו* בהעמקת הידע ומציאת כלי�  קיי�, לפיכ(). 2006, קור�(לסגת מפעולת שימור בגי� עלויות גבוהות מדי 

, לפעול להגברת המודעותיש , במקביל. כמו ג� פיתוח תמריצי� כלכליי�, בנושא ההיבטי� הכלכליי� של השימור

מומחי� נוספי� מצייני� את ). 2009, צוות שימור ארצי(בניית רשימות שימור מקומיות ת שימור וללהקמת ועדו

; 27.5.10, גולני(ולרשויות מקומיות  כסי� פרטיי�החשיבות של הזרמת כספי� ומת� תמריצי� כלכליי� לבעלי נ

  . )25.5.10, פיפרנו; 26.5.10, גייסט, סיוו�; 24.5.10, נוברשטר�; 10.6.10, ירו�

נוכח  התקדמות מדודהאפשר מש( התקופה י). פיילוט( 5 שני� 5המדיניות המוצעת מבוססת על תקופת ניסיו� של 

  . ובסופו תתבצע הערכת הישגי�, סרבול המערכת ומש( הזמ� הנדרש להנעת תהליכי� בתחו� התכנו� והבנייה

  מדד התפוקה  היעד

 100, בכל אחת משתי הראשונות ו 50: שני� 5 , ני� במב 400  .הגדלה של מספר המבני� בבעלות פרטית העוברי� שימור
  .בכל אחת מהנותרות

הקמת ועדות שימור מקצועיות ברשויות מקומיות 
  ).יות שלאחר בדיקה לא יזדקקו לה�לרבות רשו(ואזוריות 

מכלל הרשויות הפועלות  50%( רשויות 126 , הקמת ועדות ב
   .)באר1

רשויות ובעלי�  בקרב הגברת מודעות לנושא השימור
  .פרטיי�

אשר , מקומיי� ברשויות המפעילות ועדת שימורקמפייני� 
עריכת כנס פתוח לציבור , המקומית בעיתונותיכללו פרסו� 
  .באתר הרשות והמלצות ופרסו� נהלי�

  

  חלופות. 7

או /ת ורשויושל תקציב ממשלתי ו) matching(סיוע על בסיס השתתפות שווה המוצעות מבוססות על החלופות 

החלופות ו ,צדק חלוקתי העיוות בשוק ולהשגת� וזילאיפרנציאלית של הסיוע הוא חלוקה ד שניעיקרו� . בעלי�

הנחת היסוד היא כי בשני� הראשונות יזכו ליהנות מהסיוע בעלי� . בקשות ייחודיותכוללות ג� מנגנו� חריגי� ל

תיבח� התמקדות בפיתוח , כמו כ�. ות נוספותובהמש( יצטרפו רשוי, ורשויות אשר קיימת בה� פעילות שימור

  . יישו� תכנו� ארו( טווח והגדלת הפוטנציאל הכלכלי של השימור, למטרת איגו� משאבי�, מתחמי� לשימור

משרד , משרד התיירות, משרד הפני�, משרד האוצר: האחראי� והנהני� �ימשרדמשות* לס התקציבי הבסי

קר� השימור של  על פי, שימורו' רגיל'רש בי� עלויות שיפו1 הפמתייחס ל חישובה. החינו( ומשרד התרבות והספורט

כאשר , המעטפת החיצונית וסוג המבנהשטח הרצפה ו לפי העלות מחושבת. )פרטניתותא� י(יפו , עיריית תל אביב

יסוי לכ 7 660,000ולפיכ( נדרשי� , ר מעטפת"מ 1,000 , יחידות דיור ו 8ממוצע במבנה . 165$ ר הוא"הממוצע למ

  ). 2005, יפו,עיריית תל אביב(הוצאות שימורו 

  קר� שימור לאומית. 7.1

בדומה למנגנוני� . הלוואה או מענקכבאמצעות סבסוד ממשלתי  לשמר � ארצי שיאפשר לבעלי�הקמת מנגנו

). 2006, קור�(המונע תלות תקציבית לאור( זמ� , מנגנו� של הו� חוזר ווצריי )ב"ארה, אוסטריה( מקבילי� בעול�

  . ח"מש 13.54: שני� 5לתקופה של  תקציב ממשלתי
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  : המנגנו� המוצע

I. לקבוע נהלי� וקריטריוני� שתפקידה  )נהל התכנו�מבוססת על צוות השימור בִמ (מייעצת ועדה  :הנדב( התכנוני

ות ע� התקשר, תכנית מאושרתהוכחות ליכללו  הללו. בקשות אישורו �תעדו* יעדי, מנגנו� חריגי�, הסיועלמת� 

, חשיפה לציבורמיקו� ו: כגו�(הקריטריוני� . ולוח זמני� מידע על מתנגדי�, הבעלי�הסכמת , כרקבל� שימור מו

, במקביל. להגשההנחיות  לצד באתר ִמנהל התכנו�יפורסמו ) דיירי� מוגני� והשימוש המותר, ריבוי בעלי�

הרשויות המקומיות , ציבורבקרב יפרס� את הקמת הקר� הנדב( . מוכרי� בעלי מקצועתפורס� רשימת 

פרסו� , ימי עיו� פתוחי� 2הפרסו� יכלול . מוסדות התכנו� ומוסדות אקדמיי�, בעלי מקצוע, והאזוריות

  . ברשויות המקומיות ל"יופ1 חוזר מנכ, בנוס*. פרסו� בעיתונות מקומית וסיקור בעיתונות הארצית, אינטרנטי

  : עלויות

�  ח"שמשני
 ב 5� וללת לעלות כ  ח"שמעלות שנתית ב  סעי

תקני� לצוות  4עד ספת תו
  השימור

0.668*  3.34  

  **3עד   1עד   קמפיי� פרסומי כולל

  ,,,   ,,,   ל"הפצת חוזר מנכ

  ,,,   ,,,   ניהול מכרז להתקשרות חיצונית

  6.34  1.668  כ"סה

  . 7 13,940ועלות מעסיק של  7 8,500פי חישוב של שכר חודשי ברוטו בגובה ,על* 
  . ההערכה היא הערכת יתר. היא כי עיקר תקציב הפרסו� יושקע בשני� הראשונות ההנחה** 

II .תשלומי� 72 ,תוחזר בו הקר�ידי ,תוצע לבעלי� עלבתנאי� ידועי� הלוואה מסובסדת : הנדב( היישומי .

ככל . )3%8 ריבית הפריי�כיסוי ( ייבחר במכרזבתקופת הפיילוט ההלוואה תועבר באמצעות מוסד פיננסי פרטי ש

עביר את יאפשר להיעביר הלוואות ויוק� תאגיד ממשלתי אשר , שתקופת הפיילוט תעמוד ביעדי� ובהתא� לצור(

, פעימות 3, ת� בהמענק יינ. )הער( המהוו� של חיובי הריבית לסכו� הלוואת הבסיס( הסיוע כמענק השווי ההטבה

ת ההתקשרות החיצונית או להקי� תאגיד הא� להמשי( א יוחלטבתו� הפיילוט . התקדמותאחר בהתא� לדיווח 

  . ממשלתי שימלא אחר הפונקציות הנדרשות

  ): ח"אש 18ממוצעת של  3%בגובה  ריבית( עלויות

  ח"שמעלות סבסוד ב  מספר מבני
  שנה

I  50  0.9  

II  50  0.9  

III  100  1.8  

IV  100  1.8  

V 100  1.8  

�ל כ"סה 5 
  7.2  400  שני

  

                                                
  ).2010, אתר בנק ישראל( 2010נכון לחודש מאי  8
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7.2 .
  עירוני סל תמריצי

מימו� כלי� תכנוניי� ל התקציב ישמש. בתחו� שיפוט�שימור  תהליכיציב ממשלתי יועבר לרשויות המקדמות תק

  . של פעולות שימוריישו� הקצאה תקציבית ובתותנה  והעברתו ,קיימי� ליי�אופיסק

  . ח"שמ 40 :שני� 5לתקופה של  תקציב ממשלתי

  : המנגנו� המוצע

להנגשה , בנייתה של תכנית שימורל, ויפעלו להקמת ועדת שימור מקצועית בתקצירשויות אשר ייעדו יועבר ל סיוע

ולסיוע לבעלי� באמצעות תמריצי�  להקמה של מגנו� ליווי בתהלי( הבירוקראטי הנלווה, של מידע לציבור

: כגו�(וייקבע בהתא� לצרכיה , הסיוע יאפשר לרשות להתמודד ע� נטל העלויות הגבוהות. תכנוניי� ופיסקאליי�

ההחלטה על גובה הסיוע . ובהתא� לתקציב שהשקיעה) גירעו� תקציבי מצטבר ומיקו�, מספר המבני� לשימור

העוקב אחר התקדמות הרשויות ומאגד את המידע , תתקבל על בסיס המלצה של צוות השימור במנהל התכנו�

  . ביכולתו לפקח על ההתקדמות ולהתאי� מנגנו� לטיפול בצרכי� חריגי�, לפיכ(. הקיי�

  : כל רשות תבחר את המנגנוני� היעלי� עבורה מבי� הבאי�

  הערות/הבהרות  התמרי*  

ני
נו
תכ

 
 

הגדלת אחוזי בנייה במבני� שבה� השימור אינו 
  . מחמיר

יש להקפיד על פיקוח , קיי� החשש להתפתחות ניהול לא תקי�
  . )10.6.10, ירו�(

ניוד זכויות בנייה למקו� אחר בשטח הרשות 
  .)� השימור מונע פיתוחבמקרי� בה(

מחייב . יפו,ב ובעיר תל אביב"בו נעשה שימוש בארה, כלי קיי�
מנגנו� ייחודי וכ� הפיכה של זכות הבנייה צמודת הקרקע לזכות 

  ). 10.6.10, ירו�(צפה 

שינוי ייעוד מבנה ממגורי� לעסקי� להגדלת 
  . הרווח מהשימוש בו

, עסקי� קטני�: ו�כג, ומתאימי�' נקיי�'יש להתנות בשימושי� 
  . )24.5.10, נוברשטר�(' אמנות ותרבות וכו, משרדי�

מטלות ציבוריות בביצוע בעל הנכס בתמורה 
  . לסבסוד חלקי של הוצאות השימור

  ). 26.5.10, גייסט,סיוו�(מנגנו� הקיי� בחיפה 

לי
א
ק
ס
פי

 

נוכח , ר( זמ� רבא* כי ההקלה צריכה להינת� לאו, כלי שכיח . במיסוי ארנונהתקופתית הקלה 
יש להתייחס למקרי� בה� , בנוס*. עלויות הארנונה בישראל

  ). 10.6.10, ירו�(תשלו� המס מושת על הדיירי� ולא הבעלי� 

  ,,,   הקלה בהיטלי השבחה בגי� עליית ער( קרקע

  

  : עלויות

מבוססת , עדכני ציהיעדר סקר ארבגי�  פרטני מה� צרכי השימור בכל רשות חוסר היכולת להערי( באופ�נוכח 

ח "שמ 10התקציב השנתי הוא . ר שלהיפו להפעלת קר� השימו,החלופה על החישוב הכלכלי של עיריית תל אביב

 80מבני� היא  400שעלות שימור , מכא�). 2005, יפו, עיריית תל אביב(מבני�  50 ,והוא מאפשר לשמר כ, בשנה

בי� התקציב הממשלתי הייעודי ובי� הקצאת ) 1:1ע של ממוצ matchingיחס (התקציב יתחלק באופ� שווה . ח"שמ

וככל שיתקדמו סקרי השימור ברשויות  ,� תקופת הפיילוטבתו. כנדרש ממנה בחוק, ידי הרשות,משאבי� על

  . יוער( התקציב הדרוש מחדש, ותיבח� יעילות� של הכלי� המוצעי�
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  מספר מבני
  שנה
סבסוד עירוני 

  ח"שמב
סבסוד ממשלתי 

  ח"שמב

I  50  5  5  

II  50  5  5  

III  100  10  10  

IV  100  10  10  

V 100  10  10  

�ל כ"סה 5 
  40  40  400  שני

  

  קר� שימור עירונית. 7.3

כלכלי וליווי מקצועי � סיוע להעמיד לרשות בעליאשר יאפשר , שותפות בי� רשות מקומית ובי� תאגיד עירוני

קיי� ( "עזרא וביצרו�" יפו והתאגיד העירוני, ת תל אביבפות בי� עיריישותשל  מודל קיי�מבוססת על . ובירוקראטי

המודל פיתוח התקציב הממשלתי יועבר כנגד התקדמות ]). 25.5.10, פיפרנו[ראשוני שמתפתח ג� בירושלי� רעיו� 

  . ברשויות וכנגד ההתקדמות בצעדי� למימוש השימור

  . ח"מש 40: שני� 5תקציב ממשלתי לתקופה של 

  : המנגנו� המוצע

, תיצור קר� עירונית ,ככל הנית� מתחו� התכנו� והבנייה, תאגיד עירוניו בי� הרשות המקומיתות עסקית שותפ

תגבש נהלי� וקריטריוני� אשר  הקר� תכלול ועדה מקצועית. ומקצועי לקבלת סיוע כספי �אליה יוכלו לפנות בעלי

הבקשות יכללו . דחייה של בקשות/אישור סדרי עדיפויות של יעדי שימור וכ�, מנגנו� חריגי�, מענק/למת� הלוואה

 �הסכמת בעלי, התקשרות ע� קבל� שימור מוכר, אישורי� המעידי� על קיומה של תכנית מאושרת לשימור

. נהל התכנו�ִמ הקריטריוני� יפורסמו מראש לכל דורש באתר . ולוח זמני�) א� יש(מידע על מתנגדי� , משותפי�

ה� בהנגשה והסברה של מידע והנחיות וה� בסיוע במציאות אנשי  –קצועי ייבנה בקר� מנגנו� לסיוע מ, במקביל

 . התאגיד העירוני א* יסייע בביצוע הפעולות הנדרשות, במידה ונית� ובהתא� להתפתחות המקצועית. מקצוע

בעלי המקצוע ומוסדות התכנו� , תחו� נוס* בו תפעל הקר� הוא לפרסו� המדיניות בקרב ציבור התושבי�

  . פרסו� אינטרנטי באתרי� ייעודיי� ופרסו� בעיתונות מקומית, ימי עיו� פתוחי� 3הפרסו� יכלול . המקומיי�

בהתא�  ייקבע גובהו. רשויות אשר יפעלו לקידו� השימור והקמת הקר� יזכו לסיוע תקציב ממשלתי ייעודי

  . של הרשות מיקו� וצרכיה, השימור דרישותעל פי  כמו ג�, ה להשוות את ההשקעההרשות ובהתא� ליכולת לצרכי

  : עלויות

 50 ,ח מאפשר לשמר כ"שמ 10תקציב שנתי של . יפו,החלופה מבוססת על תקציב קר� השימור של עיריית תל אביב

התקציב יתחלק באופ� שווה . ח"שמ 80מבני� היא  400שעלות שימור , מכא�). 2005, יפו, עיריית תל אביב(מבני� 

כנדרש , ידי הרשות, י� התקציב הממשלתי הייעודי ובי� הקצאת משאבי� עלב) 1:1ממוצע של  matchingיחס (
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, וככל שיתקדמו סקרי השימור ברשויות ותיבח� יעילות� של הכלי� המוצעי�, בתו� תקופת הפיילוט. ממנה בחוק

יוכל התקציב , רווחיותבזכות השותפות של התאגיד העירוני המאפשר , בנוס*. יוער( התקציב הדרוש מחדש

  .תי לגדול בהדרגההשנ

  מספר מבני
  שנה
סבסוד עירוני 

  ח"במש
סבסוד ממשלתי 

  ח"במש

I  50  5  5  

II  50  5  5  

III  100  10  10  

IV  100  10  10  

V 100  10  10  

�ל כ"סה 5 
  40  40  400  שני

  

  בחינת החלופותקריטריוני
 ל. 8

  ]25%[ יעילות בצמצו
 חסמי
 במערכת. 8.1

הצור( במימו� פעולות השימור והמודעות למשאב הכלכלי   ,החס� הכלכלי : חסמי� שלושהב מתמקדהקריטריו� 

התנהלות מול רשויות והוצאה  –בירוקראטי , החס� המקצועי; מתייחס לבעלי� ולרשויות כאחד, הפוטנציאלי

  . וחס� המידע העדכני אודות היק* התופעה; עומד בעיקר בפני הבעלי�, לפועל

א( לא את זה העומד בפני , דה רבה את החס� הכלכלי בפני הבעלי�חלופת הקר� הלאומית מצמצמת במי

היכולת שלה , בנוס*. שלה הוא בהפעלת צוות ארצי אשר יוכל לקד� את הסקר הארצי הנדרש שנייתרו� . הרשויות

שכ� בסופו של יו� יידרשו הבעלי� , בירוקראטי היא מוגבלת,להציע כלי� ומידע לצמצו� החס� המקצועי

, לעומת זאת, החלופות העירוניות. ותיווצר התנהלות כפולה מול הרשויות, דרישות הרשות המקומיתלהתמודד ע� 

מלבד הסיוע התקציבי המועבר . עבור הבעלי� והרשויות כאחד, מציעות פיתרו� מקי* יותר לטיפול בשני החסמי�

, ע� זאת. פרטני ויעיל יותרויוכלו לקבל שירות , הראשוני� יתנהלו מול רשות אחת, לבעלי� תחת פיקוח הרשות

לקר� העירונית יתרו� קל בזכות הפוטנציאל לספק עבור הבעלי� שירות מקצועי והוצאה לפועל של התהלי( 

חס� הסקר הארצי יצומצ� במידה . כאשר שותפויות בי� רשויות יסייעו במקרה הצור(, מתחילתו ועד סופו

   . לבדשכ� הרשויות ידווחו על בסיס רצוני לסיוע ב, חלקית

  ]25%[ עלויות. 8.2

התקציב . ולא לתקציב העירוני הנוס* שיידרש מהרשויות ויות מתייחס לתקציב הממשלתיקריטריו� העל

  . הממשלתי יסייע לרשויות לייש� את האמור בחוק הקיי�

, העליונות הברורה בקריטריו� זה היא של הקר� הלאומית, בעוד שהחלופות העירוניות זקוקות לתקציב זהה

חשוב לציי� כי בעוד שנית� לצפות בקירוב את עלויות , אול�. בשל השימוש במיקור חו1, הזולה מה� באופ� בולט
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קשה יותר להערי( את העלויות בפועל של סל , יפו, על בסיס המודל שכבר פעיל בתל אביב, הקר� העירונית

  . שכ� ייתכנו עלויות נלוות שלא נית� לצפות בשלב הזה, התמריצי�

  ]20%[ 'הנהנה משל
'עיקרו� . 8.3

ההנחה כי מדובר ברשות המקומית שגורה . הקריטריו� מתייחס לשאלה מיהו הנהנה המרכזי מהשפעות השימור

הקר� הלאומית מסייעת . מקבלות החלופות העירוניות את הציו� המקסימאלי, ומשו� כ(, וא* מעוגנת בחוק

בעקיפי� . יא אינה מתייחסת ישירות להשתתפות של הרשותא( ה, הנהני� ממנו ג� ה�, לבעלי� לממ� את השימור

  . ומשו� כ( החלופה מקבלת דירוג בינוני, )למשל, פיצויי�(יידרשו ג� הרשויות להשתת* בעלויות 

  ]15%[ נטל תקציבי לאור1 זמ�. 8.4

, ע� זאת. כי על הממשלה להקדיש תקציב לטובת שימור מבני� היסטוריי� בבעלות פרטית המלצת המדיניות היא

  . חשוב להבחי� בי� העברת תקציב לתקופה קצרה לבי� מחויבות תקציבית ארוכת טווח

אשר יאפשר שימוש בהו� חוזר ע� , הקר� הלאומית והקר� העירונית מבוססות שתיה� על מנגנו� הלוואות

ירוני שאינו הצפי הוא כי הנטל התקציבי שלה� יהיה נמו( מזה של הסל הע, לפיכ(. תחילת� של תשלומי ההחזר

הקר� העירונית היא בעלת . ומסתמ( בעקיפי� רק על התשואה המצטברת של תהליכי השימור, מציע מנגנו� דומה

כחברה . הודות לפוטנציאל הכלכלי של שיתו* הפעולה ע� התאגיד העירוני, הדירוג הגבוה ביותר בקריטריו�

ובטווח הרחוק להגדיל את , תי� שהוא מספקהתאגיד יכול להתמקצע ולהגדיל את מגוו� השירו, למטרות רווח

  . תקציב השימור

  ]10%[ פיקוח. 8.5

קרי , הפיקוח הנדרש במדיניות השימור הוא בראש ובראשונה על עמידה של הרשויות המקומיות בתנאי החוק

שא נדרש ג� ע� ההחלטה על העברה של תקציב ממשלתי לטובת הנו. הכנת רשימות שימור ויישו�, הקמת וועדות

  . פיקוח על השקעתו

 –וברמה הזו תאפשר פיקוח מלא על השקעתו , הקר� הלאומית לשימור תעביר את התקציב ישירות לבעלי�

הפיקוח על פעילות הרשויות ייעשה , אול�. הדרישה למידע וניהול תקי� כתנאי לקבלה וחלוקת ההעברה לפעימות

. הטבה רק במקביל לשיתו* פעולה של הרשויותבאופ� עקי* בלבד ולפי ההנחה כי הבעלי� יוכלו לממש את ה

הלכה , התקדמות הרשויות ואכיפת החוקהעברת התקציב בחלופות העירוניות תיעשה כנגד דיווח על , זאתלעומת 

ויידרש פיקוח פרטני על מנת לשמור על , הקושי בפיקוח על חלופות אלו הוא בשימוש הפנימי בתקציב. למעשה

  . התנהלות תקינה
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  ]5%[ ימותיש. 8.6

ישימות גבוהה . )ולא לישימות גובה התקציב הנדרש(ישימות החלופות נבחנת ביחס לדרישות המנגנו� המרכזי שלה 

הישימות הגבוהה ביותר היא , לפיכ(. ניתנת לחלופה המבוססת על המערכת הקיימת ודורשת פחות שינויי� מבניי�

מימו� של החידוש המרכזי שלה הוא .  מנגנוני� קיימי� כיוו� שהיא מבוססת במלואה על, של חלופת הסל העירוני

להיות שותפויות חלקיות או  מכיוו� שברשויות עשויות ,מת� של קרנות עירוניות ישימה פחותהק. פעולות קיימות

העובדה שכל רשות תוכל להקי� בקלות יחסית לפחות את מנגנו� , זאתע� . שימורר אינ� מבוססות על כאלו אש

ה� בפיתוחה  –חלופת הקר� הלאומית מציבה דרישות חדשות מהמערכת . בירה את הישימות שלהמג, ההלוואות

  . ה� בהגדלה של צוות השימור בִמנהל התכנו� ובהתאמה של תפקידו וה� במנגנו� ההלוואות, של מדיניות ארצית

  המלצה. 9

עולה כי החלופה המתאימה , )1,5דירוג בי� ( משקילת החלופות על פי הקריטריוני� הנבחרי� ושקלול חשיבות�

  : ביותר ליצירת תמריצי� כלכליי� לעידוד שימור מבני� בבעלת פרטית היא הקמת קרנות עירוניות לשימור

מספר 
  קריטריו�

  קר� עירונית סל כלי
  קר� לאומית משקל קריטריו�

יעילות בצמצו
 חסמי
 במערכת   1
  4 4  3 25%   )ציו� גבוה= יעילות גבוהה(

 ות ויעל  2

  3 3  5 25%   )ציו� גבוה=עלות נמוכה(

  'הנהנה משל
'עיקרו�   3
  5 5  3 20%  )ציו� גבוה= הנהנה משל� (

 נטל תקציבי לאור1 זמ�   4

   )ציו� נמו(=נטל גבוה(
15%  4  2 5  

 פיקוח  5
  4 4  3 10%  )ציו� גבוה=פיקוח יעיל(

  ישימות   6
  )ציו� גבוה=ישימות גבוהה(

5% 4  5 4  

  4.1 3.7  3.7 100% שקלול
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  רשימת מקורות. 9
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, מכו� ירושלי� לחקר ישראל. )22מחקר מספר ( שימור מורשת הבינוי בישראל ,)1986( .י, שביד, .פילד נ'ליצ
  .ירושלי�

, המועצה לשימור מבני� ואתרי התיישבות, שימור אתרי
 היסטוריי
 ופתרונות מימו� בעול
 ,)2006(גידי , קור�
   . קווה ישראלמ
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Assessing the Values of Cultural Heritage, Los Angeles: The Getty Conservation Institute. Pp. 101-

118.  

 

  : אינטרנט

  . )18.6.10: תארי( כניסה( מדינת ישראל, אתר רשות העתיקות: בתו(, "אודות הרשות"
 >http://www.antiquities.org.il/article_Item_ido.asp?sec_id=42&subj_id=228  <  


  . )10.6.10: תארי( כניסה( אתר המועצה לשימור אתרי
 >http://www.shimur.org <  

  . )4.7.10: תארי( כניסה( אתר מרכז המועצות האזוריות בישראל
 >http://www.mhh.org.il/679/  <  

 . מדינת ישראל, משרד הפני
, נהל התכנו�אתר ִמ : בתו(, "עיקרי הרפורמה בהליכי התכנו� ורישוי הבנייה"
 >http://www.pnim.gov.il/Apps/PubWebSite/MainMenu.nsf/4DF815EA4AC4E503C2256BA6002EE732/ 

8CC39C3AEAA585ADC2257756001E1E9D/$FILE/News.pdf  <  
  
  ). 17.6.10: תארי( כניסה(מדינת ישראל , אתר המשרד להגנת הסביבה: בתו(, "פיתוח בר קיימא"
 >http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat 

=Zone&enDispWho=pituach_bar_kaima&enZone=pituach_bar_kaima&enInfolet=ViewZoneShowTheAlltest.jsp& <  
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  : עיתונות

  . 10.5.10, כלכליסט, "פורמת התכנו� חוזרת לכנסתר: בצל הולילנד", רויטל, חובל
 >http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3404054,00.html  <  

  

  : שונות

  . )20.6.10: תארי( כניסה( אתר בנק ישראל :בתו(, "ד"ריבית ממוצעת בסיסית בחח"
 >http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/ribit/ribhahdh.htm  <  

, הפקולטה למשפטי�, "ו� והבניההרפורמה בחוק התכנ"עיו� היו� הרצאה במסגרת  .)מתכנ� ערי�(ולקי ,גיא קב
  . 17.5.10 ,אביב� אוניברסיטת תל

 ,�"גלובלנדל גזית כצמ� חיי� ומכו� והחברה למדעי הפקולטה ,ציבורית למדיניות המחלקה(ר רוית חננאל "ד

, "הרפורמה בחוק התכנו� והבניה"עיו� היו� הרצאה במסגרת ). אביב-תל אוניברסיטת ,לניהול הפקולטה
  . 17.5.10 ,אביב� אוניברסיטת תל, טי�הפקולטה למשפ

הרפורמה "עיו� היו� הרצאה במסגרת ). אביב-תל אוניברסיטת, למשפטי� הפקולטה( וברא�'ג-תותרי מנאל ד"עו

  . 17.5.10 ,אביב� אוניברסיטת תל, הפקולטה למשפטי�, "בחוק התכנו� והבניה

אתר עזרא : בתו(, "יפו,עיריית תל אביב, 28.9.05פרוטוקול ישיבת הכספי� מיו� : הקמת הקר� לשימור מבני�"
  . )20.6.10: תארי( כניסה( מ"חברה לשיכו� בע –וביצרו� 

 >http://www.e-b.co.il/Sitecontent/pdf/14.pdf  <  

, הפעילות במחוזות – 2009מחצית ראשונה  – 7. מסדוח פעילות ", משרד הפני� –מינהל התכנו� , צוות שימור ארצי
  . מדינת ישראל, אתר משרד הפני
: בתו(, "2009, באוגוסט 10
 >http://www.pnim.gov.il/Apps/PubWebSite/MainMenu.nsf/4DF815EA4AC4E503C2256BA6002EE732/ 

761B1ABF2EBBD569C2257610002345EC/$FILE/News.pdf  <  

  

  : ראיונות
  . 24.5.10 ,המועצה לשימור אתרי�, ל"עוזרת מנכ, )ראיו� אישי( חומי נובנשטר�

  . 25.5.10. עיריית ירושלי�, ש העיר לתכנו� ולסביבהעוזר סגנית רא, )ראיו� אישי( אריאל פיפרנו

  . 26.5.10. משרד הפני�, מנהל התכנו�, יועצת שימור וחידוש עירוני, )ראיו� אישי( גייסט,יעל סיוו�

חוקר  לשעבר; אגודת אדריכלי� מאוחדי�, תל אביב והמרכז –ר הועדה המקצועית "יו, )ראיו� אישי( יהונת� גולני
  . 27.5.10. ת השימור של תל אביבתכני, התנגדויות

חבר בצוות הכלכלי של תכנית השימור של  לשעבר; הטכניו�, מרצה לכלכלת שימורכלכל� ו, )ראיו� אישי( חגי ירו�
  . 10.6.10. )תל אביב

  . 21.6.10. יוע1 למנהל התכנו� בנושא שימור היוצא, )ראיו� טלפוני( רז עפרו�
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  נספחי

  האסטרטגי הנספח: 'נספח א

, שימור מבני� בבעלות פרטיתליצירת תמריצי� כלכליי� ל ההמלצהמקומיות הינה ,קרנות שימור עירוניות הקמת

יש , על מנת להגיע לרווחי� הכלכליי� הפוטנציאליי� של השימור. אדריכלית ותרבותית, בעלי חשיבות היסטורית

שני� נדרשי�  5תכנית פיילוט של ל. צור( בהשקעה תקציבית משותפת של הרשויות המקומיות והשלטו� המרכזי

  . ח מתקציב המדינה"מש 40

  רציונל התכנית האסטרטגית. 1

, 'שיקו� והעצמת תשתיות המורשת הלאומית –ר "תמ'עשה במקביל להתקדמות תכנית קידו� תכנית המדיניות יי

 ובלתי חשיי�מו נכסי� לשמר ניסיו�התכנית היא . 25.2.10מיו�  1412. אשר התקבלה בהחלטת ממשלה מס

 6.7.10כחלק מהתכנית הושקה ביו� . ועל יישומה מופקד משרד ראש הממשלה, הלאומית מורשתשל  מוחשיי�

הקמת הקרנות העירוניות תוצג ככל הנית� כחלק מהמאמ1 הכולל . השדולה לשימור אתרי� היסטוריי� בכנסת

  . ל"י� ותורמי� נוספי� מהאר1 ומחומהל( אשר יקל על יישומה וכ� על השגת אוהד, לעידוד השימור בישראל

, חשיבות המשימה הלאומית של שימור המורשת והזיכרו� הקולקטיבי: קווי טיעו� מרכזיי� 3, בהחשיבות תוצג 

א "תמ(מבני� מפני רעידות אדמה  עלההגנה תכנית את וההזדמנות לשלב , חברתי של השימור,הפוטנציאל הכלכלי

משרד החינו( , משרד האוצר, משרד הפני� –שרדי� הנהני� והאחראי� תהלי( גיוס התקציב הדרוש מהמ). 38

  . ח"מש 600,העומד על כ, ר"השתתפות� בתקציב תכנית תמ יבוסס על –ומשרד התרבות והספורט 

  הצגת יחסי הכוחות. 2

  מתנגדי�. 2.1

ומנהל על רקע ההשתתפות התקציבית הנדרשת , המתנגדי� העיקריי� לתכנית המדיניות ה� משרד האוצר

אשר בבעלותו קרקעות ומבני� ששימור יפגע בתנופת הפיתוח שלה� ובעליית ער( הקרקע בטווח , מקרקעי ישראל

אשר תבקשנה סבסוד , נית� לשער כי התנגדות חלקית תירש� מצד רשויות מקומיות חלשות, בנוס*. הזמ� המיידי

  . שימור מצד הממשלהגבוה יותר של ה

  תומכי�. 2.2

שתכנית קרנות השימור בחסמי�  ה נתקלתפעילות, כיו�. הינה מבי� התומכי� הגדולי� אתרי�המועצה לשימור 

אמוני� על בהיות� , וצוות השימור בפרט, תומ( נוס* הוא ִמנהל התכנו� במשרד הפני�. עתידה לצמצ�העירוניות 

, כמו כ�. ודת�תייעל את עבוההכרה בחשיבות הנושא תאפשר הזרמה של תקציבי� עתידיי� . ביצוע השימור

ייהנו , המעודדות ומשקיעות כבר היו� בשימור, ירושלי� וחיפה, יפו,רשויות מקומיות חזקות כגו� תל אביב

  . מהתמיכה התקציבית
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  שחקני� ניתני� לגיוס. 3.2

מר בנימי� , חשוב במיוחד לרתו� את ראש הממשלה) 'כמפורט בנספח ד( בזירה מבי� כלל השחקני� המשפיעי�

כמי שמצוי בלב . בתהלי(הסכמתו תאפשר ללקוח להתקד� , ר"כאחד מאדריכלי תכנית תמ. ואליציהלק ,נתניהו

תכנית המחזקת את הקשר של הע� היהודי והציונות , הסערה הפוליטית סביב סוגיית הקרקעות במדינת ישראל

לפעול  האחראי תוכלמזכירות הממשלה המגבשת בימי� אלו את האג* . לתמו( בההוא עתיד  ,אל הקרקע

המבקשת להפו( לרשות המרכזית , הוא רשות העתיקות מתחזקשחק� . יש לפעול להשגת הסכמתהו, בהנחייתו

נית� יהיה לצרפה לקואליציה באמצעות הבטחה להשתתפות בקביעת ההנחיות . לטיפול בתחו� השימור

עודד שיפו1 וחידוש של המבקשי� ל, הארגוני� הסביבתיי�שחקני� רלבנטיי� אחרי� ה�  .האופרטיביות ליישו�

יש לפעול לגיוס בעלי הנכסי� , לבסו*. כמו ג� שמירה על ריאות ירוקות והסרת מפגעי� סביבתיי�, יישובי�

עליית שווי תו( הדגשה של , העלאת המודעות הציבורית לחשיבות השימור וליתרונותיו: הפרטיי� בשני אופני�

את גיוס הבעלי� הפרטיי� נית� יהיה לחזק באמצעות פרסו� . והליווי שיוצע לאור( התהלי( הבירוקראטי הנכסי�

  . ויתרונותיורחב בכלי התקשורת של התכנית המוצעת וכ� פרסו� כתבות תוכ� אודות חשיבות הנושא 

   זירת המדיניות. 3

כיוו� , ראשית. זירה הפוליטיתתכנית קרנות השימור העירוניות תהיה ה על אישורהזירה בה תתקבל ההחלטה 

יש , היות והמודעות לפוטנציאל הכלכלי של שימור עדיי� נמוכה, שנית. ר התקבלה בה"חלטה על תכנית תמההש

סוגיית הוכחת הבעלות על הקרקע בפרט נוכח , לאומית של מבני� ואתרי� בישראל,חשיבות התרבותיתלהיעזר ב

  . מצד כל קבוצות האוכלוסיה

  תכנית הפעולה. 4

  גיוס הקואליציה: שלב א

יש , היות ומדובר בשחקני� מקצועיי�. חשובה על מנת לגייס את השחקני� הנוספי�יבת הקואליציה גיוס ל

לאחר הגיוס . ולהתמקד ביתרו� הסיוע הכוללני לתושבי�, להשתמש בהשפעות הכלכליות והחברתיות של התכנית

  . וכ� בפני המתנגדי�, להנית� יהיה להציג את התכנית בפני שחקני� כגו� ראש הממשלה ומזכירות הממש, הראשוני

ושילובה באופ� , קבלת האחריות והקרדיט על התכניתהתמרי1 המרכזי לרתימת ראש הממשלה הוא : תמריצי�

. עצ� קבלת המדיניות הארצית מכירה בחשיבות�, באשר למועצה לשימור ולמנהל התכנו�. ר"מלא בתכנית תמ

  . לשימור תגויס כסמכות מקצועית עליונהנהל ינהל את יישו� התכנית בפועל והמועצה הִמ , בנוס*

הקטנת מספר המבני� שיעברו שימור מדי : קווי פשרה אפשריי� 3במהל( גיוס התומכי� נית� להציע : פשרות

והחלת ; ויתור על הקמת מנגנו� הלוואות לקר� והתבססות על סל הכלי� התכנוניי� והפיסקאליי� הקיימי�; שנה

  . ש ולא כתכנית ארציתהפיילוט על אזורי� מוגדרי� מרא
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  . שכ� היא תאבד מכוחה ומישימותה, ר"אי� להציג את התכנית בנפרד מתכנית תמ: קווי� אדומי�

2012�2011ילוב בדיוני התקציב לשני
 ש: שלב ב  

יש להפנות את התכנית למשרד , לאחר גיוס הקואליציה הראשונית והתומכי� מקרב השחקני� הניתני� לגיוס

תו( חתירה לקבלת הסכמה עקרונית על קווי המתאר , 2011,2012די בדיוני התקציב לשני� האוצר לשילוב מיי

ובמיוחד בסיועו של ראש , ריכו( המתנגדי� ייעשה באמצעות הקואליציה הקיימת. 2013,2014לתקציב לשני� 

  . להעלאת המודעות לנושא וליתרונותיו, יש להיעזר בימי עיו� מקצועיי� ואקדמיי� בנושא. הממשלה

תמרי1 מרכזי לשחקני�  שמשוועדה המייעצת לדיוני התקציב ולניהול התכנית תהשתתפות ב: תמריצי�

 38א "נית� להיעזר בשילוב הנחיות תמ, בנוס*. קרי רשות העתיקות ומרכז השלטו� המקומי, המקצועיי� בזירה

מבי� . רגוני� הסביבתיי�להגנה על מבני� בפני רעידות אדמה בכדי לגייס את תמיכת� של משרד השיכו� והא

המבקשי� , לימור לבנת, גדעו� סער ושרת התרבות והספורט, השחקני� הפוליטיי� נית� לרתו� את שר החינו(

  . להגדיל את תקציב משרדיה� על חשבו� משרדי� אחרי� כגו� משרד הביטחו�

 10עד לתקופה של , יבי�במהל( הדיוני� נית� להציע למשרד האוצר פריסה רחבה יותר של העברת התקצ: פשרות

השתתפות הרשויות בי� ) 1:1(הצעה נוספת יכולה להיות שינוי היחס הבסיסי . שני� להקטנת הנטל המיידי

  . הנטל על הראשונותהגדלת  והממשלה תו(

מחשש , 2013,2014בשלב זה אי� להגיע למצב של דחיית שילוב התכנית בדיוני התקציב לשני� : קווי� אדומי�

  . לטת שלהלגניזה מוח

  רה למקרה של כישלו�יתכנית מג. 5

יש להמשי( את הדיו� בחשיבות השימור ברמה , במקרה של חוסר הצלחה מוחלט ביישו� התכנית המוצגת

א( היא , שנתי הבא מסוכנת לקיומה של התכנית כקו פעולה אפשרי,דחייה לתקציב הדו. המקצועית והאקדמית

עברת הרפורמה בחוק התכנו� והבנייה והתקדמות במשא ומת� מול תאפשר לנצל התפתחויות עתידיות כגו� ה

במהל( השני� האלו יש להיעזר בתקשורת ובשדולה . מרחבי, הכולל במידה רבה דיו� קרקעי, הרשות הפלשתינית

  . לשימור אתרי�

  : מסרי
 לתקשורת. 6

    "שימור המורשת הבנויה היא משימה בעלת חשיבות לאומית וחברתית" �

     "אנו בעלי חוב לאלו שקדמו לנו ומורישי� לבאי� אחרינו. תרבות היא כל זמניה, ורותיהאר1 היא כל ד" �

    ] 1975, יגאל אלו�" [ועתידו לוט בערפל, ההווה שלו דל, ע� שאי� לו עבר"/  ]חיי� גורי[

  "ולא רק ביטחו�, ג� תרבות וחינו(: מהיו�" �
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  ניתוח לקוח: 'בנספח 

  . מר איל גבאי, להל משרד ראש הממש"לקוח הנייר הוא מנכ


  : אינטרסי

הוא אחראי , בכלל כ(. של אגפי המשרד ל משרד ראש הממשלה אחראי על ניהול נכו� ויעיל"מנכ, במסגרת תפקידו

אינטרס נוס* הוא . לרבות פיתוחה ומיצובה כתכנית לאומית בעלת חשיבות עליונה, ר"על יישו� וניהול תכנית תמ

יש , לבסו*. אשר יוביל אותו לשאיפה לקד� תחומי מדיניות דומי� במקביל, הגעה למצב של איגו� משאבי� פנימי

  . בדומה למרבית המשרדי� הממשלתיי� הקיימי�, לציי� כי שאיפתו היא הגדלת תקציב הפעילות של המשרד

  : עמדות

מכיר  הוא, יחד ע� זאת. מר גבאי מאמי� כי יש צור( במדיניות ממשלתית סדורה לקידו� שימור מבני� ואתרי�

ג� א� לא התמקדות ביישומה , עמדת המשרד היא ניהול של מדיניות, בנוס*. בקושי לגייס תקציב רב משרדי

המאפשרת ביזור סמכויות והיא בעלת פוטנציאל , נטייתו היא לתמו( בחלופת הקר� העירונית, לפיכ(. הפרטני

  . הרווח הגדול ביותר


  :משאבי

ת מר גבאי ה� הסמכות והניסיו� בפועל של גיוס תקציב רב משרדי המשאבי� החשובי� ביותר העומדי� לרשו

משרדו הוא בעל יכולת מוכחת , מעבר לכ(. ותכלול של שיתו* פעולה בי� משרדי במקרי� של אחריות משותפת

, עומדת לרשותו תמיכתו של ראש הממשלה, באופ� ממוקד לתחו� השימור. להובלת רפורמות ויוזמות מורכבות

, אלו. התקציב המאושר שלה ותקציב הפעילות של המשרד, ר"כאחד מאדריכלי תכנית תמ, ניהומר בנימי� נת

  . מספקי� בידיו גמישות ויכולת תמרו� בהובלת המדיניות המוצעת לכדי יישו�

  )2010, סבר( הגדרות שימור: 'נספח ג

    . 'ה וכדשמיר) קרוי זמני(על המבנה מפני נזקי טבע ואד� כולל גידור וכיסוי  הגנה :הגנה �

    . הנדסית של מבנה הנתו� בסכנת התמוטטות או אטימתו בפני גש�יבות יצ הבטחת :)Consolidation(ייצוב  �

 ,הידרדרות נוספת במצבו מניעתש( קיומו של המבנה בשלמותו והמ הבטחת: )Preservation(שימור מונע  �

    . ידוש חומרי� והסרת תוספותללא ח ,ללא שינוי במצבו הנוכחי של המבנה למעט פעולות ייצוב חיוניות

כולל שחזור , למבנה את צורתו המקורית כפי שהייתה במועד מסוי� בעבר החזרה :)Restoration(שחזור  �

    . הצבה מחדש של רכיבי� שהתמוטטו ונמצאו והשלמת המבנה, הסרת תוספות, פרטי� מדויקי�

�  
לאפשר לעשות במבנה  המבקשתה פעול: )Readaptation(שימוש מותא
  או/ו) Rehabilitation(שיקו

כולל תיקוני� ושינויי� הנדרשי� , אדריכלי/שימוש מועיל תו( שמירת הרכיבי� המקיימי� את ערכו התרבותי
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השימוש יכול להיות השימוש המקורי או שונה מהמקורי באופ� שאינו פוגע בערכו התרבותי . לשימוש המתוכנ�

    . של המבנה ומותא� לתפקוד ב� זמננו

בהסתפק , על פי המבנה המקורי, בניה מחדש של מה שהושחת ונהרס כליל :)Reconstruction(חדש בניה מ �

    . המרק� והצבעי� שהיו, החומרי�, הפרטי�, המבנה, כהעתק נאמ� של הצורה, על תיעוד מלא

הזזת המבנה בשלמותו ממקומו המקורי למקו� סמו( כדוגמת בתי הטמפלרי� : )Relocation(העברה  �

    . בפעולה זו יש משו� שינוי הבינוי המקורי וסכנה ליציבות הבניי�. בשרונה

. פרוק מבנה קיי� והרכבתו מחדש על מרכיביו המקוריי� באתר אחר :)Reassembly(פרוק והרכבה מחדש  �

    . כולל תוספת חומרי מליטה וחיזוקי�

    . מקור הקיי�יצירת העתק מדויק של המבנה או חלק ממנו לש� הגנה על ה :)Replication(שכפול  �

טיפול , סילוק מזיקי�, הפעולה הנדרשת לשמור על תקינות המבנה כדוגמת ניקוי :)Maintenance(תחזוקה  �

    . ועבודות גינו� צביעה, סיוד: תקופתי באמצעות חומרי� מסורתיי�

�  
כאשר מדובר ברחוב של� שומר . ובניה מחדש מאחוריה�שימור חזיתות המבני� : )Facadism(פסדיז

    . ז� על החלל הציבורי והמרק� העירוניהפסדי

� 
הטיפול הכולל במתח� עדי* על שימור המבנה . יואורבאנתרבותי , בעל מכנה משות* אדריכלי :שימור מתח

    . מאפשר גמישות רחבה יותר בבינוי חדש ויוצר ער( מוס* הנובע מיצירת סביבה ייחודית, הבודד

    . מבנה המקורי ושילובו בפיתוח חדששימור פרט או קטע בני� כמזכרת מה :שימור חלקי �

  .זמננו,מיצוי זכויות הבניה ולהתאמה לשימוש ב� לצור( על המבנה המשומר :תוספות בניה חדשות �

  )2006, קור�( רונות מימו� בעול
 לשימורפת: 'דנספח 

נהליות ההתערבות החיצונית נעשית באמצעות סמכויות משפטיות ומ. קיימי� כלי� לעידוד שימוררבות מדינות ב

  . לצד כלי� להתמודדות כלכלית הנדרשת ה� לעלויות ביצוע השימור וה� לעלויות הפיצויי� לבעלי הנכסי�

, עה בי� חקיקה כלליתנ. בנושא מעניקה הגנה למבני� ומקימה גופי� סטטוטוריי� לטיפול: חקיקה ראשית .1

, במדינות בריטניה, בי� היתר, קיימת. מבני� וחקיקה המתייחסת למבני� ייחודיי�חקיקה הנוגעת לסוגי 

 : וגמאותד. ספרד וקוסטה ריקה, אוסטריה, קרואטיה, בולגריה, אוסטרליה

, להחזיק באדמות ובנכסי�והיא גו* בעל סמכות לרכוש ) National Trust(' הנאמנות הלאומית': בריטניה �

 .ועלת כארגו� צדקהפ. וארכיטקטונילאומי , אסתטי, ומטרתה לקד� שימור של נכסי� בעלי ער( היסטורי
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החוק לשימור והגנת נכסי ' ,למשל. במסגרת החוקהחקיקה משנית ווקי� ראשיי� ח 6,קיימי� כ: קרואטיה �

; ופטור ממכס החזרי הוצאותלוזכאי�  לשמרבעלי הנכס המחויבי� : קובע את מקורות המימו�ה 'תרבות

 .  תרומותו; מיותתקציב הרשויות המקו; תקציב משרד התרבות; הכנסות שמניבי� הנכסי�

מבי� . מרכזיותורשויות מקומיות תקציב ו פרטיי�שיטה שכיחה לסיוע באמצעות גופי� : מענקי� ותמיכות .2

, גרמניה, הונגריה, שבדיה, ב"ארה, בלגיה, אנגליה, צרפת, אוסטריה, הולנד, ספרד: המדינות המעניקות סיוע

 :דוגמאות. פרו וסי�, כיה'צ

החלק (ה� סובסידיות פדראליות ומענקי� מתקציבי הרשויות המקומיות  המקורות המרכזיי�: אוסטריה �

קרנות שימור וסיוע משפטי , )וינה(מבי� הפתרונות אחוז מסכומי הגבייה של אגרת רדיו וטלוויזיה ). הארי

 ). קרמס(ומער( הלוואות למימוש הו� חוזר ) המבורג(

בעלי� פרטיי� זכאי� לסיוע של עד , בנוס* .מרבית המונומנטי� ההיסטוריי� ה� בבעלות המדינה: צרפת �

 . מעלויות השימור באמצעות תקציב ממשלתי נדיב ותקציב רשויות מקומיות 80%

 ,תעיזבונו ,רכוש, בנייה, כגו� הנחה במיסי הו�ניתני� באופ� ישיר התמריצי� : תמריצי מס וסוגי התאגדות .3

, ההטבות ניתנות לגופי� ללא מטרות רווח .ובאופ� עקי* באמצעות הכרה בהוצאות שימור ,דיורו חברות

, גרמניה, ספרד, פולי�, צרפת, אנגליה: דוגמאות למדינות בעלות תמריצי�. לאנשי� פרטיי� ולגופי� מסחריי�

 : דוגמאות. קנדה ופרו, מקסיקו, שבדיה, כיה'צ, ב"ארה, הולנד, בולגריה, לטביה, אוסטריה, סרי לנקה

זכאיות לפטור מאגרת בית משפט בהלי( רישו�  ומיות והרשות המרכזיתבבעלות רשויות מקקרנות : פולי� �

התאגדויות מאפשרות . ופטור ממס ומחובת תשלו� מכס כאשר הפעולה קשורה למטרה סטטוטורית

 . הטבות המס המתוארותמ ליהנותלאנשי� פרטיי� 

כנסה של חברות הקלה במס ה, פטור ממס מקרקעי� ומס נכסי�: הטבות מרכזיות 3החוק מציע : לטביה �

. לגופי� ציבוריי� הקשורי� לאתרי� ארכיטקטוניי� והפחתת כספי� שניתנו בגי� מימו� ארגוני� אלו

 . לפטור מלא 20%ההקלות נעות בי� 

או אחוזי בנייה לה� זכאי בעל הנכס מנכס ראוי לשימור /פעולה שתכליתה בהעברת זכויות ו: ניוד זכויות בנייה .4

המדינה המרכזית המפעילה את התמרי1 היא . בו נית� לנצל את מלוא הזכויות ,המוגבל בפיתוח לנכס אחר

, למרות היתרונות הברורי� שלו. ב כאמצעי להימנעות מפגיעה במקרקעי� ומעלויות הפיצויי� לבעלי הנכס"ארה

  ). לא רק לשימור(והוא משמש כאמצעי למת� פיצוי חלקי , היישו� שלו מורכב
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  מיפוי שחקני
: 'הנספח 

IIII . ונבחרי ציבור(דרג פוליטי 
  ): אישי

  משאבי
  עמדות  אינטרסי
  שחק�

, בנימי� נתניהו
ראש ממשלת 

  ישראל

להוביל את יישו� ; להיבחר בשנית
; בחוק התכנו� והבנייההרפורמה 

להיתפס כמג� על ערכי תרבות 
  שלמות הקואליציה; וחינו(

 ; תחרותי, תמיכה בשוק חופשי

עידוד בעלות פרטית על 
 ; עידוד בנייה וצמיחה; עותקרק

חשיבות ההיסטוריה והמורשת 
  היהודית באר1 ישראל

; ניהול הממשלה ותקציבה
ניהול ; משמעת קואליציונית

; ר"תכנית תמ; מ"משרד רוה
  השפעה תקשורתית

, אריאל אטיאס
  שר השיכו�

לדאוג לבנייה ; להיבחר בשנית
' של יח ומרביתצודקת , יעילה
לי צרכי העסקי� ובע;  דיור

  המקצוע הפועלי� בתחו�

חשיבות מסורת ושימור התרבות 
דאגה לשכבות  ; היהודית
עידוד ; )בוחרי המפלגה(החלשות 

בנייה וייעול התהלי( 
  הבירוקראטי

רזומה של שר ; תקציב המשרד
. ח; )תקשורת(מוביל רפורמות 

מפלגה מלוכדת ומשפיעה 
 ;חבר קואליציה; קואליציונית

  השפעה תקשורתית

, ייני1יובל שט
  שר האוצר

צמיחה והימנעות ; להיבחר בשנית
חלוקת כספי�  ;ממשברי�
קידו� יוזמות משרדיות ; במשורה

  על פני יוזמות משרדי� אחרי�

 ;תחרותי, תמיכה בשוק חופשי
  עידוד בנייה וצמיחה

תמיכה  ;תקציב משרד האוצר
ועבודה צמודה מול ראש 

 ;חבר קואליציה ;הממשלה

  השפעה תקשורתית

השר , ד�גלעד אר
  להגנת הסביבה

ת הסביבה הגנ; להיבחר בשנית
קידו�  ;ברפורמת התכנו� והבנייה

שימור אתרי� ומבני� לטובת הגנה 
  על הסביבה

חשיבות מסורת ושימור התרבות 
חשיבותו הגדולה של ; היהודית

תמיכה ; המשרד להגנת הסביבה
  תחרותי,בשוק חופשי

כ "רזומה של ח; תקציב המשרד
בות גוברת של חשי; פעיל ויוז�

 ;חבר קואליציה; התחו�
  השפעה תקשורתית

שר , אלי ישי
  הפני�

יישו� רפורמת ; להיבחר בשנית
  יעילה ונכונה במנהל התכנו�

חשיבות מסורת ושימור התרבות 
דאגה לשכבות ; היהודית
; )בוחרי המפלגה(החלשות 

  קידו� זכויות תושבי� יהודיי�

מנהל התכנו� ; תקציב המשרד
מפלגה . ח; והמשרד כולו

 מלוכדת ומשפיעה

; חבר קואליציה; קואליציונית
  השפעה תקשורתית

, לימור לבנת
שרת התרבות 

  והספורט

קידו� ערכי� ; להיבחר בשנית
פיתוח ושימור ; מסורתיי� יהודיי�

  התרבות ערכי 

; תחרותי, תמיכה בשוק חופשי
שימור ערכי חינו( ומסורת 

  יהודיי�

מחלקות  2;תקציב המשרד
שעוסקות בשימור משרדיות 

תכנית ; )מוזיאוני� ועתיקות(
מסיבית מאושרת לשימור אתרי 

 ; חברת קואליציה; מורשת

  השפעה תקשורתית

  

IIIIIIII . מנהל ציבורי(נציגי הדרג המקצועי ,
� וגופי
 סמי, עסקי
  ): ממשלתיי

  משאבי
  עמדות  אינטרסי
  שחק�

, גבריאל מימו�
ל משרד "מנכ

  הפני�
  

ערכת התכנו� ניהול נכו� ויעיל של מ
; הגדלת תקציב המערכת ;והבניה

  הוצאה לפועל של מדיניות השימור 

ניהול ; תמיכה בחשיבות השימור
השימור הארצי באמצעות 

מילוי הוראות ; הנחייה ותקינה
  חוק התכנו� והבנייה

ניהול ; תקציב המשרד
ואחריות על מנהל התכנו� 

האחראי על יישו� רפורמות 
ויות ניהול הרש; בתכנו� ובניה

  המקומיות

ל "מנכ, חיי� שני
  משרד האוצר

; ניהול שמרני של תקציב המדינה 
שמירה על ; הגדלת רווחי המדינה

  מוניטי� מקצועי והיעדר פניות

העברת תקציב ממשלתי קט� 
הוצאה לפועל של ; ככל הנית�

הגדלת ; שימור בצורה יעילה
תקציב הרשויות המקומיות על 

  פני התקציב הממשלתי

* התקציבי� והחשב ניהול אג
ההמלצה המקצועית ; הכללי

הגבוהה ביותר לגבי היכולת 
לייש� רפורמה הדורשת 

  אמצעי� כלכליי�

, מרדכי מרדכי
ל משרד "מנכ

  הבינוי והשיכו�

ניהול נכו� וקידו� רפורמות 
בתנאי� אשר יקלו וייטיבו את 

הגנה על עסקי� ; עבודת המשרד
  וארגוני� הפועלי� בשיתו* המשרד

מספר הדירות הקיימות הגדלת 
מיצוי של פוטנציאל ; למגורי�

  הפיתוח למגורי�

אחראי על הוצאה לפועל של 
אחראי על ; מדיניות הבניה

  כתיבת קוד והוראות הבניה

  ניהול ויישו� תקציב המשרדושיפור מער(  38א "יישו� תמניהול נכו� של תכניות התשתיות , שאול צמח
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  משאבי
  עמדות  אינטרסי
  שחק�
ל משרד "מנכ

התשתיות 
  הלאומיות

שילוב התייחסות לנושא ; בישראל
תשתיות ברפורמה המתייחסת 

  שימורל

ההגנה למבני� כנגד רעידות 
  אדמה

, ר יוסי ענבר"ד
ל המשרד "מנכ

  להגנת הסביבה

צמצו� השפעות סביבתיות של 
עידוד תהליכי ; תקנות שימור

שימור להגנת הסביבה ובטיחות 
  הציבור

שיקו� מבני� ; 38א "יישו� תמ
או /בור והמהווי� סכנה לצי

  מפגע סביבתי

; ניהול ויישו� תקציב המשרד
  קשר ע� ארגוני מגזר שלישי

נהל ל ִמ מנה
משרד , התרבות

התרבות 
  והספורט

קידו� שימור תרבותי של נכסי� 
  נהלהגדלת תקציב הִמ ; ואתרי�

הגדלת תקציב שימור התרבות 
  בישראל

 ;ניהול ויישו� תקציב מוגבל
מחלקות העוסקות  2אחראי על 

  ר אתרי� ועתיקותבשימו

מנהל מקרקעי 
  ישראל

שמירה על מירב הסמכויות והכוח 
היחסי הקיי� שלה� בכל רפורמה 

הליכי� של שינויי ייעול ת; עתידית
הגדלת ; הגדרת וייעוד קרקעות

  התקציב הממשלתי הקיי�

התנגדות בסיסית לשימור מבני� 
  על חשבו� זכויות פיתוח

וטר� הוצאתה , נכו� להיו�
רפורמה המתוכננת לפועל של ה

מכלל  97%בעל , במנהל
בעל ; הקרקעות בישראל

שינוי , סמכות יחידי להגדרת
; ייעוד ומכירה של קרקעות

מוניטי� ציבורי שלילי של גו* 
מסורבל וחסר , בירוקראטי

התייחסות מספקת להיבטי� 
  של צדק חלוקתי

קר� קיימת 
  לישראל

קידו� העשייה הציונית באר1 
ת מדינתית על קידו� בעלו; ובעול�

קרקעות מחשש להעברת� לגורמי� 
השתתפות ; פרטיי� שאינ� יהודיי�

  ;בדיוני� על גורל� של קרקעות
  שימור של אתרי מורשת והיסטוריה

קידו� שימור מבני� ואתרי� 
חיזוק ; בעלי מורשת יהודית

  רשויות מקומיות יהודיות

;  גו* ותיק ובעל מוניטי� ציבורי
ת מעורב בתהליכי� ובהחלטו
; ממשלתיות באופ� היסטורי

; )ייחודי(בעלות על קרקעות 
' העדפת אוכ(מוניטי� שלילי 

  )יהודית

הסוכנות 
  היהודית

; חיזוק הנוכחות היהודית בישראל
חיזוק אתרי המורשת והתרבות 

החלשת אתרי המורשת ; היהודיי�
  והתרבות הערביי�

קידו� שימור מבני� ואתרי� 
חיזוק ; בעלי מורשת יהודית

  יות מקומיות יהודיותרשו

שילוב של (תקציב רחב היק* 
כספי� ממשלתיי� ואיסו* 

נציגות במנהל ; )תרומות
מוניטי� ; מקרקעי ישראל

  )יהודית' העדפת אוכ(שלילי 

  רשות העתיקות

גידול היק* השימור של עתיקות 
ייעול תהלי( ; ואתרי� היסטוריי�

מיצוב כסמכות המרכזית ; השימור
ת תקציב לטיפול בתחו� והגדל

  הפעילות

השתתפות בתהלי( קביעת 
; מדיניות השימור הארצית

עידוד הקמתה של קר� שימור 
  ארצית א( בניהולה

מכות לניהול תחו� הס
תאגיד ; העתיקות בישראל

  גו* מקצועי ; ממשלתי

נציגות מומחי 
שימור מטע� 
  משרד התרבות

הגדלת יכולת ההשפעה של מומחי� 
עה מני; מאושרי� על קידו� התחו�

של העברת סמכויות ופתיחה של 
; תחו� שימור לידי גורמי� נוספי�

ריבוי תכניות ופרויקטי� של 
שחק� אשר יושפע מכל ; שימור

  לטובה או לרעה –שינוי של התחו� 

השתתפות בתהלי( קביעת 
תמיכה ; מדיניות השימור

בפתרונות על בסיס מקומי 
לעידוד השימור לטובת תעסוקה 

  עצמית

ת אשר אסמכתא מקצועי
להוות , בא� תתאגד, יכולה

מידע מקצועי ; קבוצת לח1
קשר ; עבור מנהל התרבות
חשיבה  –אישי וישיר לתחו� 

  ערכית ומחויבות

  

IIIIIIIIIIII .ואקדמיה, ארגוני מגזר שלישי 
  : איגודי
 מקצועיי

  משאבי
  עמדות  אינטרסי
  שחק�

מרכז השלטו� 
  המקומי

שמירה על הכוח היחסי בניהול תהליכי 
יצירת תמרי1 ; הקיימי�השימור 

כלכלי לעידוד שימור מבני� ואתרי� 
אשר יוביל לגידול הכנסות של 

רווחת , תשלומי�(הרשויות עצמ� 
  )'תרבות וכו, הציבור

קבלת תקציב ממשלתי גבוה 
מת� סיוע ; ככל הנית�

  אופטימאלי לתושבי�

ארגו� יציג של כלל הרשויות 
קבוצה  –המקומיות בישראל 
אחריות על ; חזקה של שחקני�

ועדות התכנו� המקומיות 
האמונות על מיפוי ואיתור 

  הנכסי� לשימור

הארגו� הישראלי 
לשימור נכסי 

  תרבות

  ; עידוד שימור והבטחת נכסי תרבות
הכרה רשמית כגו* מקצועי והגדלת 

גידול תקציבי ; השפעה ציבורית
הגדלת ; )באמצעות גיוס תרומות(

עורבות בקביעת מדיניות מ
עדיפות לפתרו� קר� ; השימור

ההלוואות הלאומית בה יוכלו 
  להשתלב

מוכרות ; גו* עצמאי ובלתי תלוי
ציבורית ובקרב מקבלי החלטות 

  נמוכה באופ� יחסי
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  משאבי
  עמדות  אינטרסי
  שחק�
  מודעות ציבורית לשימור וחשיבותו

המועצה לשימור 
אתרי מורשת 

  וישראל

; עידוד שימור והבטחת נכסי תרבות
השפעה על תהליכי בניית רפורמות 

באמצעות גיוס (ידול תקציבי ג; בתחו�
הגדלת מודעות ציבורית ; )תרומות

  לשימור וחשיבותו

השתתפות ממשלתית 
מת� ; בתקצוב השימור

תמיכה ; פיתרו� כוללני
בחלופת קר� השימור 

  העירונית

מוכרות ; גו* עצמאי ובלתי תלוי
גו* מקצועי ובר ; ציבורית גדולה

; סמכא בקרב מקבלי החלטות
ר והקמת "מעורבות בתכנית תמ

  השדולה לשימור

  עמותת במקו�

  ;שוויו� וצדק בתהליכי התכנו� והבנייה
הגברת מעורבות אזרחית בתחו� של 

; קידו� שימור בקרב מיעוטי�; תכנו�
  ממשלתיתביקורת כלפי מדיניות 

התנגדות לקר� הלאומית 
לשימור מחשש לאפליה של 

  בני מיעוטי�

גו* עצמאי ; מוכרות ציבורית
הצלחות חלקיות ; ובלתי תלוי

בהנגשת מידע וידע אודות תכנו� 
  בקרב האוכלוסיה

התאחדות 
הבוני� 

והקבלני� 
  בישראל

הגדלת רווחי� מתהליכי� של שימור 
קידו� פתרונות לשימור בעלי ; מבני�

 ; עלויות מינימאליות עבור הקבלני�
  פישוט וייעול המער( הבירוקראטי

השתתפות מקצועית בקביעת 
עדיפות ; מדיניות השימור

לחלופת קר� השימור 
העירונית בה יוכלו להשתלב 

  תעסוקתית

איגוד מקצועי ; מוכרות ציבורית
השפעה ; גדול ומשפיע בישראל

ניסיו� בהוצאה ; תקשורתית
  לפועל של תהליכי שימור

איגוד המתכנני� 
  בישראל

עמותת 
אדריכלי� 
  מאוחדי�

המרכז לחקר 
  העיר והאזור

דות תכנו� פיתוח הידע הקיי� או
 ; הגדלת תקציבי�; ושימור

השתתפות בתהליכי קבלת החלטות 
  כגורמי ידע

השתתפות מקצועית בקביעת 
עדיפות ; מדיניות השימור

לפתרו� קר� ההלוואות 
  הלאומית בה יוכלו להשתלב

לרשות מקבלי  ידע מקצועי
  ההחלטות

המכו� הלאומי 
  לחקר הבניה

  


