 30באפריל2017 ,
ד' באייר ,תשע"ז

פרוטוקול
ועדת שימור אתרים מס'  1/17מיום 24/4/17
משתתפים:
יובל אנוך-יו"ר הועדה ,יואל ויינגרטין ,רותי גליקמן ,אלון שביט
מוזמנים:
איתי פרס-מהנדס הועדה ,עמירה מוסקוביץ-מבקרת המועצה ,טל בן-נון גלז -מנהלת מחוז מרכז המועצה לשימור
אתרים ,ערן תירוש-יו"ר העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה ,יקי בר-לביא-סתריה ,תמיר שלומי-כפר בילו
ואילנית ביטון
חסרים:
רפי וייס ,גרשון צחור
על סדר היום:
 .1כפר בילו –
א .באר הראשונים – אשרור תקציב משנת  2016על סך  ₪ 8,500להסדרת תאורה פנימית.
ב .באר הראשונים  -בקשת היישוב לקבלת תקציב לשנת  2017על סך  ,₪ 30,000להמשך פיתוח החצר.
 .2סתריה –
א .דיווח על המבנים שהוצעו לשימור:
בית במשק של מישל יפרח.
הצריף הירוק.
ב .גבעת המאגר שולחן טווחים  -בקשת היישוב להעברת תקציב על סך  ₪ 10,000משנת  2016לשנת 2017
ובקשה לתקציב נוסף על סך  ₪ 10,000לשנת .2017
 .3דיון והעלאת הצעות של חברי הועדה לנושא שימור אתרים במסגרת תוכנית האב.
 .4שונות.

טל בן-נון גלז :שלום חברים ,לפני שנתחיל בנושאים העומדים על סדר היום ,הזמנתי אורח לועדה ,ערן תירוש -יו"ר
העמותה למורשת העולם הראונה שיציג בפניכם נושאים רלוונטיים לאזור.
ערן תירוש :מציג את אירועי מלחמת העולם הראשונה באזורנו ,ציין שמדובר בקרב אדיר שיחסית פחות מתואר,
שארע באזור גבעת ברנר ודרומה לרבות מזכרת בתיה ונען שבמהלכו נהרג החלל ניל פרימוז ז"ל.
מדובר במערכה שנמחקה מהתודעה וחשוב לשמר את הזיכרון.
מציע לקיים פעילות להנצחה  /שילוט במקום או כל פעילות שתשמר את הזיכרון ,נשמח להעמיד את הידע ולקדם את
הנושא גם ע"י העמותה.
אלון שביט :אם נותנים את הזמן לנושא ,זה עניין מרתק ,אולי כדאי לא להסתפק בשלט ,אולי לעשות חשיבה על
הקצאת מקום להנצחה.
יובל אנוך :אני שמח שטל הזמינה את ערן לועדה ,אני מכיר את הנושא אכן נושא מרתק וחשוב ,אך מכיוון שאנחנו
מוגבלים בתקציב מציע להתחיל מדבר קטן ,שילוט זה רעיון טוב.

טל בן נון גלז :חשוב להתחיל ממשהו ,מציעה לבדוק מול נצר סרני ,יש מבנה בריטי שהוכרז לשימור ,העמותה מחפשת
מקום למוזיאון או להציע להם לתת את המבנה לצורך הנצחת הנושא תוך תאום מול אגף החינוך (הרצאות לתלמידים
בנושא)
איתי פרס :בשיתוף פעולה עם נציגי נצר סרני ניתן לבחון את הנושא של הקמת שלט במקום.
יובל אנוך :אני מכבד את הבקשה ,נתחיל בצעד קטן ,מהנדס המועצה ואני נפגש עם נציגי הישוב נצר סירני לבחינת
נושא הצבת שילוט במקום.
-

ערן תירוש יצא מהישיבה.

תמיר שלומי :מציג את השלב הבא לשדרוג בבאר הראשונים בכפר בילו ,הקמת תעלת מים הבנויה מאבן כפי שחילקו
מים בעבר לחלקות .המים יזרמו לעצי הדר שניטעו במקום ונמצאים בשתי שורות ויוחזרו בסירקולציה.
הציג את הדברים שצריך לעשות לביצוע ההקמה  -הוצאת אבנים ,התקנת אבנים ליצירת תעלה שתזרים את המים,
הטמנת מי כל לאיגום המים ,משאבה שתשאב את המים מהמיכל ותזרימם לתחילת התעלה ,הסדרת חשמל למשאבה,
שילוט מתאים ,השלמת תשתית.
הערכנו את העלות בכ 30 -אלש"ח.
אלון שביט :יש כבר קבלן שיבצע את העבודה?
תמיר שלומי :אנחנו בשלב בחינת הצעות מחיר.
יובל אנוך :שמענו את בקשתכם ,הועדה תדון בבקשות שהוגשו וניידע בהחלטות הועדה.
-

תמיר שלומי יצא מהישיבה.

יקי בר-לביא :התחלנו עם בחינת  3אתרים לשימור ,בית במשק של מישל יפרח ,הצריף הירוק גבעת המאגר שולחן
טווחים.
לגבי הצריף הירוק  -החלטנו לוותר על השימור מבחינת חוסר תקציב.
טל בן-נון גלז :לפני שאתם מוותרים ,תציגו את הפרויקט למועצה לשימור אתרים לדיון לקראת שנה הבאה ,אבל תדעו
שאם לא פונים לא מקבלים ,לכן מציעה שתפנו בכתב.
יקי בר -לביא :גבעת המאגר שולחן טווחים ,לא הספקנו לנצל את התקציב לשנת  2016על סך  10אלש"ח מבקשים
להעביר אותו לשנה הבאה ולקבל תקציב נוסף על סך  7אלש"ח לשנה זו.
יובל אנוך :יש לי הערה בנושא ,בשנת  2016ביקשתם תקציב ואושר לכם  10אלש"ח ,לא ניצלתם אותו והמועצה לא
יכולה לשמור את התקציב משנה לשנה והוא נמחק.
הייתי מצפה שתעדכנו אותנו על כך שלא ניצלתם את התקציב ואז אולי הינו יכולים לתת לישובים אחרים לנצלו.
להבא -חייב לעדכן את המועצה בנושא.
איתי פרס :כלקח מציע שעד סוף מאי נאשר תקציבים ליישובים ושבנובמבר נקבל עדכון בדבר ניצולם ,כך יהיה לנו זמן
לנצל תקציבים שלא נוצלו.
אלון שביט :חשוב מאוד שהנושא עלה.
יקי בר-לביא :קיבלתי את ההערה להבא נדע איך לנהוג בתקציב שהישוב מקבל לנושא אך היה לנו זמן קצר יחסית
לניצול התקציב הנ"ל מזמן ההחלטה.
הבית במשק של מישל – התושב קיבל הנחיות להתחלת ביצוע ,מתכנן להקים מבנה לציבור ,טל בן נון הסבירה למישל
מה ההגבלות במבנה לשימור.
יובל אנוך :הישוב יוציא מסמך רשמי בנושא.
-

יקי בר-לביא יצא מהישיבה.

אלון שביט :חשוב להשקיע בצריף ,מקום שיכול לשמש כמרכז נוער או משהו דומה לזה ,צריך לתת לישוב רוח גבית.

יובל אנוך :מוכן לתת את הסכום ,אפילו יותר גבוה כשלב ראשון לתכנון וביצוע הצריף הירוק.
רותי גליקמן :היסודות במצב גרוע ,המקום נטוש.
אלון שביט :סכום של כמה אלש"ח יעצור את תהליך הבלאי של הצריף.
יובל אנוך :מציע להשקיע בצריף הירוק ,אם נקבל מכתב מועד הישוב שהם רואים בצריף הירוק מבנה לשימור ,אני
מציע שנעזור ב 30-אלש"ח לשמר אותו מפני קריסה ובלאיה.
טל בן נון גלז :יש לנו תקציב פתוח לעבודות הצלה ,אפשר אולי לעשות משהו השנה ,תוציאו מכתב למועצה לשימור
אתרים ואנו נראה מה אפשר לעשות.
יובל אנוך :העלאת הצעות לנושא שימור אתרים במסגרת תוכנית האב ,האם חברים יכולים לדבר עם אנשים בישובים
בנושא.
אלון שביט :הסקר שבוצע עבר ישוב ישוב והיו ישובים שהתנגדו.
טל בן נון גלז :כדאי לשוב ולבדוק ,להכין סקר.
יובל אנוך :סתריה צריכה להכין הצעה קונקרטית לבאר הראשונים ,תוכנית והצעות מחיר.
החלטות:
 .1כפר-בילו
א .באר הראשונים – אשרור תקציב משנת  2016על סך  ₪ 8,500להסדרת תאורה פנימית – מאשרים פה אחד.
ב .באר הראשונים  -בקשת היישוב לקבלת תקציב לשנת  2017על סך  ,₪ 30,000להמשך פיתוח החצר –
מאשרים פה אחד תקציב על סך של  ₪ 15,000בכפוף להעברת תכנית והצעות מחיר לאישורו של מהנדס
המועצה.
 .2סתריה –
א .הצריף הירוק – ועד הישוב יגיש בקשה בכתב לניצול תקציב להצלת המבנה למועצה לשימור אתרים.
מאשרים פה אחד תקציב על סך  ₪ 30,000בכפוף לאישור מהנדס המועצה על הצעות מחיר ואישור בכתב על
הסכמת הישוב להכרזה על המבנה לשימור.
 לאחר הישיבה התקבלה הודעה מהועד החקלאי – שהערכת העלויות לשיפוץ הצריף גבוהות ואם איןתוכנית רב שנתית אין טעם להתחיל בשיפוץ וחבל על כספי המועצה לשימור אתרים ומועצה אזורית גזר.
על כן ,הועדה תבחן מחדש בישיבה הבאה תקציב לשימור בסתריה
 .3שונות
שילוט להנצחת מלחמת העולם הראשונה -
יו"ר הועדה ומהנדס המועצה יפגשו עם נציגי הישוב נצר-סרני בהתאם לבקשה שהועלתה ע"י יו"ר העמותה
למורשת מלחמת העולם הראשונה ויבחנו את הבקשה לשילוט והנצחה -מאשרים פה אחד תקציב להנצחה
על סך של .₪ 5,000

רשמה :אילנית ביטון
העתקים:
פטר וייס-ראש המועצה
אריאל הילדסהיימר-מנכ"ל
דוד גמליאל-גזבר המועצה

