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סיכום פגישת ועדת שימור אתרים מתאריך 28.1.2020
משתתפים:
אד' אסנת ברנדס ברש ,מהנדסת המועצה והוועדה המקומית קרית טבעון
ד"ר נאוה סבר ,חברת מועצה ומ.מ .יו"ר ועדת שימור אתרים
שרה גרינצוייג ,חברת מועצה ,חברת ועדת שימור אתרים
שמואל שמחון ,חבר מועצה ,חבר ועדת שימור אתרים
אד' אורי בנציוני -ר' מחוז צפון-המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ,חבר ועדת שימור אתרים
אד' עידית שלומי ,חברת ועדת שימור אתרים
יגאל אורן ,חבר ועדת שימור אתרים
אריה מגד ,חברת "אבן וסיד"-מנהל מפעל "מאיר שפיה"
נחום לוי ,נאמן שימור במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
אלי בנימין ,מתנדב ,עמותת תחנת רכבת אלרואי
בועז לביא ,מתנדב ,עמותת תחנת רכבת אלרואי
נדב סוננברג ,יו"ר ועד מושב בית לחם הגלילית
א .שילוט אתרי מורשת
שרה גרינצוייג מציעה לשלט אתרי מורשת בקריה ב"שלטים כחולים" של המועצה לשימור אתרים:
גן המייסדים ,ביתו של של לאופולד שן בקצה רח הרקפות ,הגן ליד כיכר העליה (הכיכר הראשונה
ברחוב השקדים ) ,שיכון עולים ,בנין הטניס ברחוב הכרמל – הקולנוע הראשון של קרית עמל,
רקפות  – 13המקום ממנו יצא כח ההגנה בפיקודו של מאיר עמית לכיבוש זובידאת ,קפה קורנבלום
– המקום שבו נחתמה הברית עם הדרוזים ,קולנוע זוהר.
 )1יקבעו מספר אתרים לשילוט מתוך רשימה שהוכנה בעבר ע"י ועדת שימור אתרים (מצורף
נספח) .אורי בנציוני יתאם סיור של נציגי הועדה לבחינת אתרי מורשת מוצעים לשילוט
חדש (במימון משותף של המועצה לשימור אתרים והמועצה המקומית) ואיתור שלטים
קיימים הדורשים החלפה כחלק מתחזוקה לשלטים קיימים (מימון ע"י המועצה לשימור
בלבד) .
 )2לפי סיכום קודם עם עומרי שלמון יוקצו מידי שנה תקציבים למספר שלטים ,כאשר העלות
תתחלק שווה בשווה בין הרשות המקומית והמועצה לשימור .עלות שלט חדש כ. ₪ 1500-
ב .שיקום ופיתוח אתר מפעל הסיד באלרואי
עידית שלומי מציגה מצגת שיקום "מפעל הסיד" באלרואי בשנת  2014ומצבו המתדרדר כיום.
מציעה לפעול לשימור המבנה ופיתוח השטח בראייה מרחבית כוללת.
 )1החזון" :מפעל הסיד" באלרואי יפותח לכלל "פנינה אזורית" שעיקרה הדרכות ופעילות
בנושא ההיסטוריה ותפקוד המבנה ,וחיבורו למרחב "פארק הקישון"" ,רכבת העמק
ההיסטורית" ,שכונת אלרואי ושכונת "בצל אורנים" והמרחב הציבורי שלה .המקום יהיה
מוקד לתיירות ברמה הארצית .מדריכים מתנדבים ידריכו וידגימו במקום .שילוב משאבים
ממקורות בעלי עניין יאפשרו מקום תיירותי איכותי המתוחזק ומופעל באופן קבוע לשנים
רבות.
" )2המועצה לשימור אתרים" תבצע "סקר מצב עכשווי" ותקדם "תיק תיעוד מנחה לשימור" -
באחריות אורי בנציוני.
 )3תוכנית פיתוח אדריכלי-נופי  -באחריות מהנדסת הרשות המקומית קרית טבעון .אדר' הנוף
המלווה את המועצה בתכנון שלב ב' של שכונת צל אורנים יסייע בתכנון השצ"פ .מהנדסת
המועצה העבירה לעיונו את תיק התיעוד ותקדם תכנון ראשוני לשצ"פ .מהנדסת המועצה
תבדוק ותקבע את המצב הסטטוטורי והקינייני של השצ"פ.

 )4הרשות המקומית קרית טבעון תמנה "פרויקטור לעניין מפעל הסיד" ,לתאום פעולות,
השגת מקורות למשאבים נדרשים ושיטת התקשרות למימוש המקורות.
 )5המתנדבים לעניין "מפעל הסיד" מבקשים אישור למתקן זמני לאיכסון כלי עבודה בשטח
השצ"פ .מהנדסת המועצה מתבקשת להתייחס לבקשה זו.
תודות:
ועדת השימור מודה לכל המתנדבים לעניין "מפעל הסיד" ,לחברת "רדימיקס" שכבר הביעה נכונות
לתרום משאבים  ,וליו"ר ועד "בית לחם הגלילית" שתרם מנסיונו לדיון.
רשמו :יגאל אורן ונאוה סבר

