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 פרוטוקול

 , בבית החאמרה בקיבוץ נען15/6/15שהתקיימה בתאריך  1/15ישיבת שימור אתרים מס' 

 

 משתתפים:
 יובל אנוך, יו"ר הועדה

 איתי פרס, מהנדס המועצה
 )הגיע באיחור( אלון שביט, חברת הועדה
 רותי גליקמן, חבר הועדה

 רפי וייס, חבר הועדה
 טל בן נון גלז, מועצה לשימור אתרים

 אהרלה פוקס, נען
 שרהלה  אלמוג, נען

 שרהלה חן, נען
 

 על סדר היום: 
 לבאר הבילויים בכפר בילו. ש"ח 20,000על סך  אשרור תמיכה .1
 לבית החמרה בקיבוץ נען.ש"ח  20,000על סך אשרור תמיכה  .2
 
 

באתרי יובל:  אנו שמחים להתארח בקבוץ נען, הזמנתי את נציגי נען כדי שיציגו את המקום. במסגרת הפגישות שלנו 
אנו שמחים להגיע ולראות את המקומות מקרוב לשמוע על  תורמים עבור שיפוצםהמועצה לשימור ובמקומות שאנו 

 ההיסטוריה ולחוות את המקום.
 

 אבקש לאשרר אתכם את התמיכה לשני הסעיפים שאנו מעלים היום לסדר היום.
 
 אשרור תמיכה לבאר הבילויים בכפר בילו. .1
 

 ברוב קולות.: אושר החלטה
 
 אשרור תמיכה לבית החמרה בקיבוץ נען. .2
 

 .ברוב קולות: אושר החלטה
 
 

שרהלה אלמוג: חבל שניר שגב לא נמצא אתנו מכיוון שהוא יו"ר הועדה בקיבוץ, אני מודה לכם על כך שהקדשתם 
ואנוכי מתחזקות את המקום המקסים הזה בזכות כך שהוא מוכר  חןאנו מדברים. שרהלה  עליומזמנכם להגיע למקום 

 כבית שימור ארצי.
 

 רשת ארצי, מקבלים תקצוב לשדרג את האתר.טל: מאז שהמקום הוגדר כאתר מו
כדי נערוך סיור במבנה שיפצנו את המטבחון, המבנה התפורר, שרהלה: מהתקציב שקיבלנו מהמועצה לשימור אתרים 

 שתתרשמו.
 אנחנו מבקשים להיות מתוקצבים יותר, על מנת שנוכל להחזיק את המקום כנדרש.

 שימור.קהל במקום בגלל היותו קטן, כמובן תוך התייעצות ובכללי הלסגור את המרפסת כי קשה לקבל היינו רוצים 
 שמספרת את הסיפור ולהשמיש את הדברים הקיימים.ויזיה כדי להראות את המצגת ולהוסיף טל

 זה הרצון שלנו.
 



                                                                                                                                       

 
 

 
 שרהלה: אחת המטרות וזה  לקראת  חג סוכות הבא, שבו אמורה להתקיים פעילות אזורית על אתרי מורשת באזורנו.

 .קטן לעשות במתחם הדשא מן אמפיתאטרון -
 הוספת כסאות. -

אם כי קשה לדבר על תקציב למקום כי אני מאלה שלא אוהבת לדבר על כסף אלא על מה שמייחד את המקום 
 המקסים הזה.

דם שיעסוק בשיווק לאפשר כרבע משרה לאאבל בכדי להפוך אותו לבר קיימא צריך לדאוג לפרסם/לשווק/לתקצב אולי 
 אולי לעודד את הנוער שמעוניין אך בלי תגמול יהיה מאוד קשה עד כדי בלתי אפשרי לשכנע אותם. המקום,

 
 רותי: האם זה לא יפריע לתושבים הסמוכים.

 
, בשיתוף יש לנו קשר טוב עם ד"ר שמעון גתהצדקת קיום המקום, שרהלה: לא, הכוונה לאפשר דברים נוספים לצורך 

 אנו מקיימים סיורים דרך הבריכה, בית ברל, בית עלמין. אתו
 

 אלון: שאלה לטל, האם מקום כזה יכול להיות לא מתוקצב?
 

המאפיה של נען, יכולה להיות נקודת  -לדוגמא השקעה של נען ן/או גורמים נוספים,טל: אין אפשרות כזאת, דרושה 
 מוסיף.ות עניין זה מכירה מדהימה ע"י שימור המקום, ככל שמוספים עוד נקוד

 
שנים קדימה איך אז המקום יהיה בר  10-אלון: אני מציע אולי שיתוף עם המועצה, לחשוב על יעוץ ארגוני לחשיבה ל

 כסאות. 10-15קיימא. אני חושב שעל כך צריך לתת את הדעת ולא על 
 

שוב איך לנהל את זה, איך טל: המועצה לשימור עושה הרבה פורומים/אתרים, אנחנו לא תיירות. בהחלט צריך לח
 להרוויח.

 
 האלתורים מדהימים.מכך שאלון: לדעתי צריך להפסיק לאלתר, אם כי אי אפשר להתעלם 

אתם נורא סובייקטיביים ונורא רגישים לדעתי משהו צריך לבוא מבחוץ ולייעץ על מנת לייצר תוכנית שיווקית 
 כלשהיא.

 
ל להתעורר כשהגיעו ממכון אבשלום, הבעיה היא שקבוצות נותנות שרהלה: אני התעייפתי מהדיבורים, המקום התחי

 זמן מוגבל, בעבר גם בנען לא ממש אהבו את זה שהיו מסתובבים בקיבוץ.
 

 רותי: יובל, מה התקציב שיש למועצה לצורך שימור.
 

כן רואה, יובל תקן אלון: תראו יובל נמצא כאן בשני כובעים אני חושב שאין מקום לתקצוב רב שנתי של המועצה. אני 
 אותי עם אני טועה, שאם באים עם הצעה/תוכנית משכנעת  אז יהיה אם מי לדבר.

 
הועדים צריכים להחליט שהם משקיעים כמה  יובל: עזרנו בשילוט, עכשיו קיבלנו מחולדה וסתריה בקשה לשמר.

 עשרות אלפי שקלים על מנת לקדם את השימור.
 

הדברים שיכולים להשתנות לשימור לא הסתכלות על דברים קטנים אלא  אהרלה: הועדה צריכה להסתכל על כל
 הסתכלות כללית.

 
 טל: יש כאן כמה מבנים ששווים ביותר לשימור. השאלה אם יש תוכנית מתאר לנען.

 
 איתי: יש תוכנית כללית, אבל המנהל לא רצה לתת שום אישור.

 
 צריך להכין תוכנית.טל: אם יש סרים שחשובים לערכים של הקהילה לשימור אז 

 
 אהרלה: בתוכנית סומנו אתרים מתאימים, מדובר בהחלטה פנימית.

 
 אלון: השימור בראש ובראשונה עבור הקבילה.

 
 .יש תוכנית לעשות תוכנית מתאר לנען אם טל: רציתי לשאול

 
 
 



                                                                                                                                       

 
 

 יובל: כן, יש תוכנית לכל המועצה.
 

 מתאר של הקיבוץ. טל: פעם הבאה שתגיעו לועדה המחוזית יבקשו תוכנית
 אלון: בזמנו הוצאנו סקר לגבי כלל הישובים.

 
 טל: זה צריך להיות מוטמע בתב"ע על כל מבנה כזה צריך לציין שזה מבנה שמיועד לשימור.

 
 

 התקיים סיור במקום, הישיבה ננעלה!
 
 
 
 

 רשמה: אילנית ביטון
 
 

 :יםהעתק
 פטר וייס, ראש המועצה

 דוד גמליאל, גזבר המועצה
 


