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 ואילך 2002 וועדות שימורשנידונו ברשימת נושאים 
 

 
 מורשי תאריך וועדת

 

 
 יםנושא

 
 0201ישיבה מס' 

 8.5.02מתאריך 

 
 התנגדויות לתכנית השימור.

 .12, לונץ 36ביל"ו 
 .12-16רמב"ם 

 
  
 

 0202ישיבה מס' 
 14.8.02מתאריך 

 ביקור נטליה דושקינה.
 .8נחלת בנימין 

 .12-16רמב"ם 
 .14ם הראשוני

 .34שלוש 
 תב"ע "ס"

 תיקי תעוד.
 9גורדון 

  

 
 0301ישיבה מס' 

 2.1.03מתאריך 

 
 ב'2650דרפט תב"ע 
 14הראשונים 

 34שלוש 
 16אמזלג 

 8נחלת בנימין 
 79גורדון 

 אכיפת טיפול במבנים לשימור.
  
 

 0302ישיבה מס' 
 6.3.03מתאריך 

 
 הצגת קובץ הנחיות לשיקום מבנים ואתרים לשימור.

 .51רזיאל 
 8נחלת בנימין 
 בית הפגודה

  
 

 0303ישיבה מס' 
 24.7.03מתאריך 

 
 .5סימטה פלונית 

 .11ש"ץ 
 .49נחלת בנימין 

 פינת פרץ חיות. 33רש"י 
 100רוטשילד 
 אונסק"ו

  
 

 0304ישיבה מס' 
 9.10.03מתאריך 

 
 169בן יהודה 

 5סמטה פלונית 
 2יהל"ל 

 11ש"ץ 
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 תאריך וועדת שימור

 
 
 ושאיםנ

 0401ישיבה מס' 
 14.11.04מתאריך 

 מבנים לשימור בפלורנטין
דרישה להכנת תיק תעוד חלקי בכל המבנים לשימור למעט מבנים בהם נדרש תיק תעוד 

 מלא
 81שלמה המלך 

 80שיינקין 
 7קריית ספר 

 ב'2650מענים להתנגדות לתב"ע 
 6יהודה הלוי 

  

 
 0402ישיבה מס' 

 22.11.04מתאריך 

 
 נים בתכנית השימורעדכו

 המלצה להפעלת דרישה להכנת תיק תעוד חלקי
  
 

 0501ישיבה מס' 
 26.1.05מתאריך 

 
 6יהודה הלוי 

 תוספות בניה חלקית במבנים לשימור בהגבלות מחמירות
 81שלמה המלך 

 דפנות המסילה
 החומה הטמפלרית

  
 

 0502ישיבה מס' 
 23.2.05מתאריך 

 
 24אחד העם 

 81שלמה המלך 
 .1ב2650תייחסות להבהרות נדרשות לתכנית השימור ה

  
 

 0601ישיבה מס' 
 16.1.06מתאריך 

 
 דו"ח מבקר המדינה

 תוספת חדרי יציאה לגג במבנים בהגבלות מחמירות
 מבנים לשימור במתחם דרום הקריה

 מדיניות מח' השימור לקיוסקים במדרחוב נחלת בנימין
 81שלמה המלך 

 לשעבר בית התק"ם(, בית המשרדים )27סוטין 
 , בית לודז'יה43נחמני 
 79-81פינת שד' רוטשילד  42בלפור 

 פרס לשימור
 2594מתחם אחוזת בית, תכנית 

  
 

 0602ישיבה מס' 
 22.3.06מתאריך 

 
 אולם אוסישקין

  
 

 0603ישיבה מס' 
 31.7.06מתאריך 

 
 מבנים לשימור במתחם דרום הקריה

 פיקוח בשטח על מבנים לשימור
 המזרח יריד

 דיווח על פעילויות במח' השימור, חוברת תל אביב –דוקומומו 
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 תאריך וועדת שימור

 
 נושאים

 
 0604ישיבה מס' 

 6.11.06מתאריך 

 
 , גיבוש חוו"ד לוועדת התנגדויות10מזא"ה 

 , איטום חלונות בקיר בקו בניין אפס.19הופמן -בר
 מבנים לשימור במתחם דרום הקריה.

 לשימורפיקוח על מבנים 
  
 

 0701ישיבה מס' 
 24.5.07מתאריך 

 
 סיור מבנים לשימור במתחם דרום הקריה.

 בחינת תמהיל שימושים במתחם דרום הקריה.
 הצעה למדיניות –שתוף הועדה המקומית בהחלטות על הסכמי שמור 

 10אהרונוביץ 
 14הגלבוע 

 קולטי שמש ומסתורי כביסה במבנים לשימור
 9לילינבלום 

  

 
 0702ה מס' ישיב

 31.7.07מתאריך 

 
 תאום מועד ישיבות הוועדה

 קולטי שמש, מסתורי כביסה, שילוט הנצחה ושלוט היסטורי במבנים לשימור
 בחינת תמהיל שימושים במתחם דרום הקריה

 
  
 

 0703ישיבה מס' 
 13.12.07מתאריך 

 
 דיווח על אישור תכנית השימור וסדנת העיר הלבנה

 לרשימת השימור 69-73וב איינשטיין בקשה להוספת מבנה ברח
 6בלפור 

 בקשה להנצחת פועלו של יעקב בן סירה )שיפמן(
 תמהיל שימושים מעודכן לדרום קריה

 , בקשה לתוספת בניה על גג המבנה.62אלנבי 
 מרכז מבקרים בשרונה

 דיווחים
  
 

 0801ישיבה מס' 
 11.9.08מתאריך 

 בתי הבאר
 23, אידלסון 12פינסקר 

 ה ביה"חר של וילנד במנשיה, שימור בהגבלות מחמירות, לשימוש תיאטרון גשר.הסבת מבנ
 46ריצוף השגרירות הרוסית "בית לוין" רוטשילד 

 100 -היערכות לחגיגות ה
 62-64-66רוטשילד 
 , פינת מזא"ה, שימור ג'.75רוטשילד 

 חנות הפרחים בשדרות ח"ן.
  
 

 0901ישיבה מס' 
 14.7.09מתאריך 

 
 י ביצוע עבודות אחזקה במבנים לשימורהוצאת צוו

 תכנית הממשק לתל אביב
 , "קולנוע אלנבי"58אלנבי 

 , מבנה לשימור בהגבלות מחמירות23, פינת אידלסון 12פינסקר 
 88הירקון 
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 8בית האיכרים, קפלן 
 1-3-5, הכובשים 30"צלמניה" אלנבי 

 8-10, פינת שלוש 14נווה צדק", עין יעקב  –מתחם "האוטונומיה הרוסית 
 , בקשה לתוספת מעלית.15שד' ח"ן 
 2, ביאליק 1ביאליק 

 
 

 0901המשך לישיבה 
 29.10.09מתאריך 

 
 הצגת חלופות תכנוניות –, "קולנוע אלנבי" 58אלנבי 

 
  
 

 1001ישיבה מס' 
 28.1.10מתאריך 

 
 1-3-5, הכובשים 30"הצלמניה" אלנבי 

 בואתכנית הממשק לתל אביב, הצגת פרק המ
 הנחיות לטיפול בארובות במבנים לשימור

 85, אחד העם 68רש"י 
 10-12, גולדברג 43בית לודז'יה, נחמני 

 39, שלמה המלך 72קפה "שיין" פרישמן 
 תכנית למלונות ד'

  
 

 1002ישיבה מס' 
 26.10.10מתאריך 

 1-3-5, הכובשים 30"הצלמניה" אלנבי 
 תכנית למלונות ד'

 75רוטשילד 
 13-15זל חניה בווי

 , מלון נורדאו22, גרוזנברג 27נחלת בנימין 

  
 1003ישיבה מס' 

 29.11.10מתאריך 
 שילוט ע"ג מבנים היסטוריים

 , רמת אביב א'.36מעון עולים ברודצקי, ברודצקי 
 בתי הבאר של יפו

 בית המכס הצפוני ביפו
 29אלנבי 

 16הרכבת 
 13-15חניה בוייזל 

 1,3,5 , הכובשים30"צלמניה", אלנבי 
 , יפו34ית החלוץ, יפת ב

 

  
 1101מס' ישיבה 

 3.1.11מתאריך 
 בתי הבאר של יפו

 29אלנבי 
 13-15חניה בוויזל 

 1,3,5, הכובשים 30"צלמניה", אלנבי 
 , יפו34בית החלוץ, יפת 

 , נווה צדק32"בית שלוש", שלוש 
 

  
 1102ישיבה מס' 

 27.10.11מתאריך 
 , רמת אביב א'36י מעון עולים ברודצקי, ברודצק

 , "מלון נורדאו"22, גרוזנברג 27נחלת בנימין 
 39, מזא"ה 75רוטשילד 

 , בתי הבימה31,33פרוג 
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 נושאים תאריך וועדת שימור

 
  1201ישיבה מס' 

 18.3.12מתאריך 

 , "בתי הבימה"33, 31פרוג 
 בגן יעקב שילוט היסטורי למבנים בעיר הלבנה: הצגת פיילוט לשלט היסטורי

 , שכונת נווה שאנן7בית הכנסת הגיאורגי, רח ראש פינה 
 

 1202ישיבה מס' 
 14.6.12מתאריך 

 

 , "מלון נורדאו"22, גרוזנברג 27נחלת בנימין 
 9בית יוסף באו, ברדיצ'בסקי 

 1301ישיבה מס' 
 21.1.13 מתאריך

 , "בתי הבימה"33, 31פרוג 
 תב"ע לדפנות כיכר דיזנגוף

 מוזיאון ראובן רובין, 14ביאליק 
 113-115בית לשכת המס המרכזית, ארלוזורוב 

 39, מזא"ה 75רוטשילד 
 בניין תוצרת הארץ

 1בית היכל המשפט, וייצמן 
 , מבנה לשימור בהגבלות מחמירות5, בלינסון 13אהרונוביץ 

 
 1302 'ישיבה מס
 14.4.13מתאריך 

 

 תב"ע לדפנות כיכר דיזנגוף
 55חובבי ציון 

 55עזה 
 ולנוע עדןק

 
 1303ישיבה מס' 

 23.6.13מתאריך 
 

 פלורנטין
 קולנוע עדן

 
 1304ישיבה מס' 

 15.7.13 מתאריך

 רשימת מבנים בעלי ערכים לשימור במזרח העיר
 13והפלמח  56שיכון העיתונאים ברחוב יצחק שדה 

 
 1401ישיבה מס' 

 27.4.14מתאריך 

 פלורנטין
 ר לאור הגשת תביעה לירידת ערך.בחינת הוצאת מספר מבנים מתכנית השימו

 
 1402ישיבה מס' 

 7.7.14מתאריך 

 שימור העצים בשרונה
 בחינת הוצאת מספר מבנים מתכנית השימור לאור הגשת תביעה לירידת ערך.

 39, מזא"ה 75רוטשילד 
 גדס –שלט/ איזכור היסטורי 

 13תוספות בניה על מבנה לשימור בהגבלות מחמירות, אהרונוביץ 
 ושקיפות של מרפסות סגורות שימושים

 1403ישיבה מס' 
 29.12.14מתאריך 

 הנצחת פועלו של אדריכל יהודה מגידוביץ, מהנדס העיר תל אביב הראשון.
 דיווח לוועדה: מינוי וועדת ערר לשימור במחוז תל אביב

 שימור העצים בשרונה
 1404ישיבה מס' 

 29.12.14מתאריך 
 דיווח לוועדה: פלורנטין

 ועדה: קולנוע עדןדיווח לו
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