נופים עירוניים היסטוריים
גישת אונסקו
לשימור ולפיתוח עירוני

נע״ה ( )HUL – Historic Urban Landscapeהיא גישה

להביא להיווצרותן של ערים לא־מקיימות ,לפגיעה בתפקודן של

חדשנית שמטרתה לאזן בין פיתוח עירוני ובין עקרונות שימור

קהילות ,להריסת אתרי המורשת ולאובדנם .אם לא נשכיל לפתח

היסטוריים ותרבותיים .נע״ה חלה על אזור אורבני המאופיין

כלים הולמים להתמודדות עם התופעות הללו עלולות להיווצר

בריבוד תכונות; הגישה רואה בעיר מרחב רחב ,רב שכבתי

סכנות כגון ערעור תחושת המקום ,אובדן זהות קהילתית ,שיבוש

ודינאמי המקיים מכלול של קשרי גומלין ,וקוראת ליצירת

תפקודיות הרקמה העירונית ואובדן ערכיה ההיסטוריים.

מערכות מאוזנות בין צרכי הפיתוח לבין שימור היסטורי,
תרבותי וקהילתי.

לאור זאת יש לאמץ אסטרטגיות ארוכות טווח באמצעות גיבוש
מדיניות וחקיקה ,ולפתח אמצעים להטמעת עקרונות הנע״ה

תקציר

בארגונים השונים הפועלים בעיר .האחריות על כך מוטלת על

המורשת העירונית היא נכס כלכלי ,חברתי ותרבותי המורכב

כל דרגות הממשל ,על גופים ציבוריים ופרטיים ,על ארגונים

מכלל היבטים ושכבות כגון תכנון ,אדריכלות ,תרבות ,קהילות

בינלאומיים ,על עמותות ציבוריות ועל כל בעלי העניין והמגזרים

ושימושים במרחב .התייחסות למרחבים מצומצמים דוגמת בניין,

השונים .פיתוח בר־קיימא יתרום לשימור משאבים קיימים מבלי

מרכז היסטורי או מכלול אדריכלי ,כנטולי הקשר עלולה לשבש

לפגוע במורשת העיר ובאנשיה .שימוש נכון באמצעי הפיתוח

את תפקודי המרחב הקיים ולפגוע בקהילות ובערכים חברתיים

יביא לשיפור המרקם האורבני ,להעלאת רמת איכות החיים,

ותרבותיים .הגישה מבקשת להרחיב את המושג ״מרכז היסטורי״

לגיוון ולצדק חברתי .גישת נע״ה עשויה לסייע גם בהתמודדות עם

תוך שהיא מטמיעה בו הקשרים אורבניים מגוונים ,כמו את

שינויים הנובעים מאסונות טבע ומעימותים אזוריים.

סביבתו הגיאוגרפית והאנושית.
דרכי פעולה
התפתחות מהירה ובלתי מבוקרת של העיר עשויה להביא

פיתוח כלים ניהוליים ויישומם • גיבוש מדיניות וחקיקה • פיתוח

להשפעות הרסניות על ערכי הקהילה העירונית ,לקיטוע מרחבי,

כלים פיננסיים • שימוש בטכנולוגיות מסורתיות ומתקדמות •

לדחיקת קהילות ולהיעלמות של מסורות .השוק הגלובלי

התחשבות בסביבה הפיזית וניצול נכון של משאבי טבע • מחקר

מביא ללחצי פיתוח הולכים וגוברים ,וההגירה הגדולה לערי

ושיתופי פעולה אקדמיים • חינוך והפצת ידע בקרב ילדים,

העולם מעצימה את חשיבותם של מרכזים אורבניים כמוקדי

בני נוער ,אנשי מקצוע וכלל הציבור • טיפוח מורשת תרבותית

תעסוקה וחינוך ,וכיעדים למימוש שאיפות אישיות המספקים

וקהילתית • עידוד פעילות חברתית ומעורבות אזרחית • קידום

מענה לצרכים המתרבים .פעולות אגרסיביות שאינן מאזנות

שיתופי פעולה בין לאומיים.

את מהלכי הפיתוח עם המורשת העירונית הקיימת ,עלולות

