פרוטוקול
ועדת שימור אתרים מס'  1/18מיום 9/4/18
משתתפים:
יובל אנוך-יו"ר הועדה ,יואל ויינגרטין ואלון שביט
מוזמנים:
איתי פרס-מהנדס הועדה ,עמירה מוסקוביץ-מבקרת המועצה ,שרהלה אלמוג-נען ואילנית ביטון
חסרים:
רפי וייס גרשון צחור ורותי גליקמן
על סדר היום:
נען
 .1בקשת נען לשימור המבנים הבאים:
א .המאפיה
ב .אגף הארכיון בבית ברל
 .2בקשת נען להמשך סיוע תקציבי לבית החמרה
יובל אנוך :מאחר ועל סדר היום נעלה נושאים הקשורים לנען אתן למהנדס המועצה ולשרהלה אלמוג להציג את
הנושאים.
המאפיה בנען
איתי פרס :לאורך השנים קבלנו החלטה לעודד את היישובים לשמר מבנים לשימור ,אנחנו נדחוף ונקדם את הנושא אך
לא נכריח שום ישוב .כפי שידוע לכם עשינו סקר למבנים ,הצלחנו להשיג הישגים בנושא והיום נעלה לסדר היום מבנה
נוסף לשימור ,את המאפיה בנען.
טל בן נון גלז :לפני בערך כ 9-שנים ,נפגשתי עם אנשי נען שהראו לי מבנים היסטוריים בקיבוץ ואז הגענו לחדר האוכל
והראו לי את התנור ,אמרתי להם יש לכם כאן אוצר היסטורי ,תמצאו משהו שמעוניין להפעיל את המקום ושמתעניין
באפיה ,התנור מדהים ,כדאי להשתמש בו.
הגיע בחור בשם גילי נשוי לבת הקיבוץ ביקש לחדש את המאפיה ומאוד שמחתי שהחזון מתגשם.
כשנפגשנו ,ראיתי את המקום ,תמונות ,סיפרו לי את הסיפור ההיסטורי שלו.
נפגשתי בנוסף גם עם אנשי הקיבוץ והמלצתי להם להכריז על המבנה כמבנה לשימור.
עמירה מוסקוביץ :מה עושים הלאה מבחינה תכנונית?
איתי פרס :מהרגע שהועדה הנוכחית מחליטה על הכרזת מבנה לשימור הוא מוכרז כמבנה לשימור.
שרהלה אלמוג :כ 9 -שנים עשינו מאבקים קשים מנשוא כדי לשמר את המבנה.
בדף שמוצג כאן לפניכם יש פרוט על ההשקעה של גילי במאפיה ,יש שם מאפים משובחים ,הוא משתמש היום בתנור
אחר שהביא עמו.
מכיוון שהתנור ההיסטורי דורש השקעה כספית הוא טרם שופץ אבל לא מדובר בתקציב גדול ,כמובן נשמח לסיוע מצד
המועצה בנושא.
החשש של נען שהמועצה יכולה לנכס לעצמה את המבנה.
אלון שביט :כל יישוב שיוזם שימור ,צריך לעשות מאמץ לעזור לו ואני בעד לעודד עוד יישובים לשמר מבנים.

שרהלה אלומוג :אנו מבקשים שתכריזו על המאפיה כמבנה לשימור אתרים
יובל אנוך :שרהלה נבקש שתבחני את עלות שיפוץ מבנה התנור.
אגף ארכיון בית ברל בנען
שרהלה אלמוג :מציגה את הנושא מדף המוצג לחברי הועדה
בקשת נען להמשך סיוע תקציבי לבית החמרה
שרהלה אלמוג :אנחנו מעוניינים להפיק סרט תדמית על בית החמרה ולהרחיב את הפעילות במקום.
טל בן נון גלז :תוכלו להגיש למועצה לשימור אתרים בקשה לתקצוב הנושא.
החלטות:
 .1מאשרים פה אחד להכריז על המאפיה בנען כמבנה לשימור אתרים.
 .2שרהלה אלמוג תרכז את הדברים הבאים-
א .הגשת בקשה למועצה לשימור אתרים למימון סרט תדמית לבית החמרה.
ב .תרכז הצעות מחיר לשיפוץ התנור של המאפיה ותביא לאישור בוועדה הבאה.
ג .ביקור לחברי ועדת שימור אתרים באגף הארכיון בבית ברל והמאפיה בתאום עם מזכירת הועדה.

העתקים:
פטר וייס-ראש המועצה
אריאל הילדסהיימר-מנכ"ל המועצה
דוד גמליאל-גזבר המועצה
שרהלה אלמוג-נען

רשמה :אילנית ביטון

