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ידיעון מחוז חיפה וגליל מערבי

ו' בסיוון תשע"ט
 9ביוני 2019

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

חג
שבועות
שמח!

עדכוני חיפה

* בוסתן כיאט
ב  6.5.2019התקיימה
פגישה ביוזמת העירייה
ובהשתתפות ראש
העיר עינת קליש,
סגנה נחשון צוק,
עמרי שפר יועץ ראש
העיר לתחבורה וטבע
עירוני ,אדר' וואליד
כרכבי ,מנהל מחלקת
השימור העירונית
וחברי הקואליציה
למען בוסתן כיאט.
בפגישה הועלו תכניות
לבוסתן  -בטווח הקצר
והארוך .ראש העיר
ביקשה אומדן לכל
אחת מהתוכניות כדי
לבחון אפשרות לקידום
הפרויקט.

צילום:אדר' נעמה נאמן מזרחי

עדכוני המחוז
* ראשי הרשויות
החדשים
בחודשים האחרונים
לאחר הבחירות,
עורכים נציגי המועצה
לשימור אתרים,
בראשות המנכ"ל
עמרי שלמון ,פגישות
עם ראשי הרשויות
החדשים.
* הסנדלרייה בכפר
מסריק
בימים אלו מסתיימות
העבודות בסנדלרייה
בכפר מסריק.

צילום:אדר' נעמה נאמן מזרחי

* אמץ אתר זכרון יעקב
בית הספר היסודי ניל"י
והמורה יעל צורן אימצו
השנה את חצר ברקוביץ'
ברחוב המייסדים .השנה
מכינים התלמידים מיצג
אומנותי בחצר שבחזית
הבית שיחנך ביום שישי
 13ביוני .2019
זהו את האתר:

פועלים בשטח
| ועדת שימור חיפה
ביום רביעי ,29.5.2019 ,התכנסה ועדת השימור חיפה ,הראשונה בקדנציה הנוכחית לכהונת ראש העיר .יו"ר הוועדה הוא סגן
ראש העיר ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה מיכאל (מיכי) אלפר מסיעת "דגל התורה".
חברים חדשים בוועדה הם ראש העיר עינת קליש; ועו"ד שרית גולן שטיינברג .נציגי הציבור בוועדה הם אדר' אורן און ,מרצה
במחלקה לארכיטקטורה במרכז האקדמי ויצו והדוקטורנט עורווה סוויטאת .עינת קליש-רותם פתחה את הדיון ואמרה שנושא
השימור ,כמו גם התכנון ,קרובים מאוד לליבה .בוועדה הוצגו בין היתר תב"ע נקודתית ברציף מרגולין  51בבת גלים .המבנה
הגדול ועמוס הזכוכית ,בתכנונו של האדריכל הישראלי-לונדוני רון ארד ,עוטף ורוכן מעל הבניין ההיסטורי .ראש העיר קבעה
כי יש לבחון את המתרחש ברציפים ובשכונה בכלל הן מול מסמך המדיניות לרציפים משנת  2014הן מול תוכנית המתאר
שמאפשרת אחוזי בנייה ניכרים בשכונה אף שאין לה יכולת לספוג אותם .עוד אמרה כי יש לקדם בסדר העדיפויות את ביצוע
סקר השימור לכל שכונת בת גלים.
בוועדה הוצג גם מבנה בפארק שבוואדי סאליב וגם שם העלתה ראש העיר את הצורך בגיבוש עקרונות תכנון לכל השכונה.
אנו ביקשנו מיו"ר הוועדה לכנס שוב את הוועדה הממיינת שהיינו בין יוזמיה .ועדה זו משלימה את ועדת השימור ומטפלת
במבנים שאינם מצויים ברשימת השימור אך נמצאים בתחומי הקו הכחול של העיר ההיסטורית ונבנו לפני שנת  .1960היו"ר
נענה וישיבת הוועדה הממיינת הראשונה התכנסה ב.3.6.2019-

אירועים ,כנסים ותערוכות
| כנס שימור עכו  -כאוס :מהרס לשימור,
חידוש וצמיחה.
הכנס העשירי בלימודי שימור התקיים
ביום שני ,ג' בניסן תשע"ט 8 ,באפריל
 2019בהשתתפות קהל רב.
הכנס עסק בהרס נכסי מורשת ושיקומם,
ונחשפו בו אתגרי השימור וההתמודדות
עמם .במסגרת זו הועלו שאלות והדיון
היה מרתק.

צילום :גילה מרגולין

| מי היה כאן קודם? – כנס זכרון יעקב
ב 3-בפברואר  2019התקיים כנס חגיגי לציון  20שנה
למוזיאון העלייה הראשונה ע"ש משה ושרה אריזון ,זכרון
יעקב .הכנס עסק בתולדות ההתיישבות בזכרון יעקב וכלל
הרצאות מרתקות בנושאים שונים בהם גלי העלייה בתקופה
העות'מאנית ,אנשי העלייה הראשונה ,תקופת המעברות,
קהילת בית אל ועליות בשנים האחרונות .ד"ר הילה בהר"ד
הרצתה בכנס על תקופת המעברות ,והייתה שותפה להכנה
של סדרה "מעברות"("כאן"-תאגיד השידור הציבורי)
ששידורה החל שבוע לאחר הכנס ,לקישור לחץ כאן

צילום :גילה מרגולין

| "לשמר עם הידיים" :יום פתוח להתנסות
במלאכות שימור מסורתיות
היום התקיים בכ"ה באייר תשע"ט30 ,
במאי  2019בהשתתפות נאמני שימור
ואנשי מקצוע וזכה לתגובות נלהבות .תודה
למארגנים ולמשתתפים.
| התערוכה והכנס
הרביעי
הבינלאומי
–
מבנים
לשימור
התפרסמה גלריית התמונות
מהאירוע .לפרטים נוספים
לחצו כאן

| הגלוי והנסתר בעכו העתיקה ,סדרה
רביעית  -ערים היסטוריות רב שכבתיות
המפגש האחרון!
לאחר שלושה מפגשים מעניינים תגיע
לסיומה הסדרה .התאריך שנקבע מראש
נדחה ליום שלישי ,ט"ו בסיוון תשע"ט18 ,
ביוני .2019
לפרטים נוספים לחצו כאן

צילום :יעל אטקין

מחוץ למחוז | אירוע שבועות בכפר מסריק
ביום שישי ,ד' בסיוון תשע"ט 7 ,ביוני  ,2019תיערך חגיגת שבועות
בכפר מסריק שתכלול" :טררם סטגדיש" – מופע קצב לכל
המשפחה ,משקפי  ,VRמשחקים אינטראקטיביים ,סדנאות יצירה
ועוד.האירוע מתקיים בשיתוף משרד התרבות והספורט ומועצה
אזורית מטה אשר .הכניסה חופשית .להרשמה לחצו כאן

מתוך אתר זמן גליל מערבי

לאן מטיילים?
| מסלול יגור
קיבוץ יגור הוקם בשנת  1922על ידי קבוצת "אחווה" שמנתה עשרה חלוצים.
המבנים ההיסטוריים והאתרים שבקיבוץ מספרים את סיפור הקמתו .צוות
"מסלול יגור" מקיים סיורים והדרכות לקבוצות מאורגנות ולמשפחות.
לתיאום ביקור  -מזכירות ,04-9848100 :גבי קרדוש.04-9848859 :
לפרטים נוספים לחצו כאן
בידיעון הקודם הצגנו לכם את
הסילו בכפר מסריק.
האם תזהו הפעם את האתר?
כדי לענות לחצו כאן

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל,
ממורשת החברה להגנת הטבע ,מחוז חיפה
רחוב יפו  ,90חיפה ,3341310
טלפקס  | 04-8552511נייד 052-7271019
אימיילHaifa@shimur.org.il :

צילום:אדר' נעמה נאמן מזרחי

המועצה לשימור אתרים -מחוז חיפה
תעשו לנו לייק

/http://www.shimur.org

