
ידיעון מחוז חיפה וגליל מערבי
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שנה טובה!

פועלים בשטח

אירועים, כנסים ותערוכות

לאן מטיילים?

ממורשת  בישראל,  מורשת  אתרי  לשימור  המועצה 
החברה להגנת הטבע, מחוז חיפה
רחוב יפו 90, חיפה 3341310, 

טלפקס 04-8552511 | נייד 052-7271019 
 Haifa@shimur.org.il :אימייל

המועצה לשימור אתרים- מחוז חיפה
תעשו לנו לייק

/http://www.shimur.org

בפעם הקודמת הצגנו לכם 
תעשיות  בפארק  הפילבוקס  את 
גורן! מי יודע מה בתמונה? בכדי 

לענות <<לחצו כאן

עדכוני חיפה
| יתווספו שלטים חדשים 
לחיפה! בהזדמנות זו אנו 

רוצים לבקש - במידה 
וראיתם שלט שהושחת 

או נעלם נשמח אם תוכלו 
לעדכן לדוא"ל:

 haifa@shimur.co.il
או לפנות לעיריית חיפה.

| הוועדה ציבורית, תאריכים 
לישיבות הבאות, מוזמנים!

07.01.2019  )1
01.04.2019  )2

 03.06.2019  )3

עדכוני מחוז
| כפר גלים

משאית פגעה "בטעות" 
בשער בכניסה לכפר 

הנוער כפר גלים. 
ועדת השימור הודיעה 

שהשער ישוחזר.

| התכנסות העמותה 
לשימור בנימינה לרגל 

סיום שלב א' בבית 
ראשונים, התקיימה 

ביום ראשון  ה-2 
לספטמבר.

| שילוט קריית ים
לאחרונה נוספו עוד 

חמישה שלטים ברחבי 
קרית ים! 

| תכנית כלל נשר
העיר  של  אפקטיבית  הכפלה  ולייצר  נשר  מפעל  ובשטח  הנטוש  המחצבה  בשטח  לטפל  מבקשת  נשר  כלל  תכנית 
לתכנית  שלנו  המפורטת  ההתנגדות  נדונה  האחרון  יולי  בחודש  פתוחים.  ושטחים  מסחר  מגורים,  תחום:  בכל  נשר 
והדמיות. שרטוטים   - חלופיות  תכנוניות  הצעות  בעזרת  לעשות  כן  מה  גם  לעשות  לא  מה  בצד  שפירטה  נשר   כלל 
הוועדה המחוזית פסקה בנושאים רבים לטובת המועצה לשימור אתרים וביקשה מאדריכלי הפרויקט לערוך תיאום איתנו.
הוחלט לשמר את גבעת העמדות, להוסיף עליה מבנים לשימור שנשמטו, לצמצם את הבינוי בשטחה ולפנות את המבט 
מהתצפית שלה צפונה. הוחלט להוסיף מבנים לשימור מתוך הרשימה שלנו בהם המגרסה, הגשר, בית החרושת לשקי 
המלט, שער המפעל ליד בניין המנהלה, בתי המנהלים והעמדה בנפתול הקישון. כמו כן תיקון חלקי של תכנית הבינוי על 
פי ההצעות שלנו. לכל המעוניין\ת לצפות בתכני התכנית ונספחיה ניתן לחפש באתר מנהל תכנון זמין, מספר התכנית 
הוא 355-0359364. לצפייה בהתנגדות המלאה <<לחצו כאן, לצפייה בסיכום עם אדריכלי הפרויקט בעקבות החלטת 

הוועדה המחוזית <<לחצו כאן.

| סיור צילום של המועצה לשימור אתרים
המועצה  של  צילום  סיור  נערך  יוני  חודש  במהלך 
לשימור אתרים בהדרכתו של הצלם ברוך גיאן בחיפה. 
הסיור התמקד במבני מסחר ומלאכה, ונערך במפעלי 
חברת החשמל וברחבי העיר התחתית. במשך תתקיים 
תערוכת צילום, בה יוצגו התמונות המובילות מהסיור.
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך. השארו מעודכנים!

| בתים פתוחים תל אביב
בחיפה  פתוחים  בתים  פרויקט  של  הצלחתו  לאחר 
שנערך בסוף שבוע האחרון של יולי אנו מזמינים אתכם 
לקחת חלק בבתים פתוחים בתל אביב, בתאריך -20

22 בספטמבר 2018 י"ז-י"ט בתשרי תשע"ט. לפרטים 
נוספים <<לחצו כאן

זהה את האתר:

| פקיעין 
ביקר  או  סיור  לא עשה  למי שעוד 
לבקר  ביותר  מומלץ   - בפקיעין 
בבית  ולסייר  זינתי  מרגלית  את 
הכנסת ובמרכז המבקרים המחודש. 

לפרטים נוספים << לחץ כאן

ה-4  הבינלאומית  התערוכה   |
לשימור מבנים

ה-4  הבינלאומית  התערוכה 
לדרך!  יוצאת  מבנים  לשימור 
תשע"ט  בטבת  ד'  רביעי  ביום 
ה-12 בדצמבר 2018. נושא הכנס 
במסגרתה,  שיתקיים  המקצועי, 
כחלק  ב"שימור  השנה  יתמקד 
ויתקיים  קיימא",  בר  מתכנון 
להרשמה  אביב.  בתל  בבימה 

<<לחצו כאן 

| לאסוף את העבר - מוזיאון העיר
הכנס בשיתוף עם מוזיאון העיר חיפה 
ומחלקת החינוך של המועצה לשימור 

אתרים במוזיאון לאומנות חיפה. 
ביום רביעי י"ג כסלו ה-21 בנובמבר 
2018. הכנס לזכרון של ד"ר ירמיהו 

)ירי( רימון. פרטים בהמשך

צילום: אדר' נעמה נאמן מזרחי

צילום: אדר' נעמה נאמן מזרחי

צילום: אדר' נעמה נאמן מזרחי

צילום: אדר' נעמה נאמן מזרחי

צילום: מוזיאון העיר חיפה

https://drive.google.com/file/d/19sCozKhE_AAyRrNJLuyl_RzxbYoaivyl/view
https://drive.google.com/file/d/1BeHtxvfFgWhl9ofigkk1xfb_WMUh-z0o/view
http://www.batim-il.org/
https://shimurmiv.co.il/
http://peqiin.co.il/
https://www.facebook.com/pg/shimurhaifa/posts/?ref=page_internal
https://shimur.org/
https://www.facebook.com/pg/shimurhaifa/posts/?ref=page_internal

