המועצה המקומית כפר שמריהו
ראש המועצה
 30באפריל 2017
ד' באייר תשע"ז

לכבוד
שלום רב,

הנדון :וועדת מורשת ושימור אתרים – סיכום ישיבה
 .1רקע:
 .1.1תוכנית בית ראשונים אושרה לפני כ 12-שנים והבית פועל מזה כעשור.
 .1.2התוכנית המאושרת כללה מבנה נוסף ,דו קומתי ,לשתי מטרות :גנזך המועצה
וכיתה להנחיה ולהוראת מורשת הכפר .המבנה לא נבנה משום שלא נמצא
לכך תקציב.
 .1.3מר עמנואל מאור ביקש לזמן ישיבת וועדה ולבחון דרכים להשלמת המתחם,
כפי שאושר.
 .1.4ביום ראשון ,3.04.17 ,בשעה  ,08:00נערכה ישיבת הוועדה.
 .2השתתפו
 .2.1דרור אלוני ,ראש המועצה.
 .2.2עמנואל מאור,
 .2.3שרגא מילשטיין,
 .2.4בני גוטמן,
 .2.5מאיר פרוינדליך,
 .2.6דר' אריה (יוקי) גניגר
 .2.7חוה מנדלסון,
 .2.8עירית ויזר.
 .3הדיון:
 .3.1עמנואל הביע אי שביעות רצון משני נושאים עיקריים:
 .3.1.1מתפקוד מועט מידי של בית ראשונים.
 .3.1.2אי השלמת המתחם ובניית המבנה החסר.
 .3.1.3דור שני למייסדים הולך ונעלם ובהיעדר ארכיון ראוי ,הזיכרון ירד
לטמיון.
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 .3.2דרור:
 .3.2.1הדגיש את החשיבות הרבה שהוא רואה בשמירת מורשת המייסדים
וזיכרון ראוי לדרכם.
 .3.2.2לבית ראשונים תפקיד הולך ומשמעותי .ככל שבני המייסדים נעלמים
והסיפור האמתי מתרחק ,יש חשיבות רבה יותר לשימור איכותי של
המורשת .דרור מדגיש כי לא כל חברי המועצה תמימי דעים בנושא.
 .3.2.3יש לזכור כי בעת הזו בתי ראשונים ,בכל מקום ,אינם מקום עלייה
לרגל והנושא אינו די חשוב בציבוריות.
 .3.2.4למועצה סל משאבים מוגבל וכעת העדיפות ניתנת להקמת תשתיות
והתחדשות בית הספר .כפי שנאמר בעבר ,אם ימצא תורם ,נוכל לבנות
את המבנה החסר.
 .3.2.5מציע לבחון עם אגודת המים להקצות את הסכום הדרוש ולהנציח גם
את מורשתה ,המשולבת במורשת הכפר ,בבית ראשונים.
 .3.2.6קבלת הפנים המסורתית לא תתקיים השנה והדגש יועתק לציון 80
שנים ליישוב.
 .3.2.7לגבי ארכיון:
 .3.2.7.1בשל העיכוב בגיוס משאבים ,המועצה ייעדה מקום לארכיב
גם במבנה הלוגיסטי ,המתוכנן במזרח הכפר.
 .3.2.7.2אין ספק שהנושא לוקה וטרם הגיע למיצוי.
 .3.3שרגא:
 .3.3.1רואה חשיבות בשמירת המורשת הן בקיום פעילות משמעותית בבית
ראשונים והן בהקמת ארכיון מסודר.
 .3.3.2מציע לאמץ את הרעיון לפנות לאגודת המים.
 .3.3.3מציע לבחון מימון משולב של תורם ומקור נוסף.
 .3.4יוקי:
 .3.4.1רואה חשיבות בהשלמת בית ראשונים ושמירת המורשת.
 .3.4.2מבין שסדר העדיפות התקציבי לא יאפשר הקמת הבניין בתקציב
המועצה
 .3.5חוה:
 .3.5.1יש חשיבות לבית ראשונים אך שבפועל אינו אבן שואבת למבקרים.
 .3.5.2יש לקבוע סדר עדיפות יישובי.
 .3.5.3מלינה על כך שקבלת הפנים המסורתית ביום העצמאות בוטלה השנה.
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 .3.6בני גוטמן:
 .3.6.1רואה בבית ראשונים נכס חשוב ומשמעותי לשימור המורשת.
 .3.6.2מעלה ומציין את פעילות הפרלמנט מידי יום שישי.
 .3.6.3מסביר כי לאגודת המים יש מגבלות רגולטיביות.
 .3.6.4מציע להיפגש עם יו"ר אגודת המים ובהמשך עם ההנהלה לגיבוש
הרעיון.
 .4סיכום:
 .4.1מוסכם על כולם שנושא הארכיב חשוב מכל היבט ויש למצוא דרך לבצע.
 .4.2בהמשך להצעתו של עמנואל ובהתחשב בעלות הקמת מבנה לארכיון וכתת
לימוד ,הוצע לפנות לאגודת המים ולהעלות בפניהם אפשרות למימון הקמת
המבנה מתוך כוונה שישמר גם את מורשת אגודת המים.
 .4.3בשנה הבאה נחזור לקיים את קבלת הפנים המסורתית בבית ראשונים.
 .4.4תוכנית פעולה:
 .4.4.1תזומן פגישה של עמנואל מאור ושרגא מילשטיין עם גדעון כהן ,יו"ר
אגודת המים ובני גוטמן לגיבוש רעיון ראשוני.
 .4.4.2הצעה לגדעון כהן להביא הנושא בפני הנהלת אגודת המים.
 .4.4.3במידה ואגודת המים תסכים לממן את הקמת המבנה ,הנושא יובא
למליאת המועצה.
בברכה

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

תפוצה:
חברי וועדת מורשת
חברי המועצה
גזברית ,מהנדסת ומנהלת קשרי קהילה
קרן היסוד  18כפר שמריהו  * 46910טל'  * 09-9506699נייד dror@kfar.org.il * 054-4301040

www.kfar-shemaryahu.muni.il

3

