
 2020יולי    21סיכום פגישת ועדת שימור אתרים  

 משתתפים: 

 עידו גרינבלום, ראש המועצה ויו"ר הועדה  
 אד' אסנת ברנדס ברש, מהנדסת המועצה והוועדה המקומית קרית טבעון 

 ד"ר נאוה סבר, חברת מועצה ומ.מ. יו"ר הועדה 
 שרה גרינצוייג, חברת מועצה, חברת הועדה 

 שמואל שמחון, חבר מועצה, חבר הועדה 
 המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, חבר הועדה -ציוני, ראש מחוז צפון-אד' אורי בן

 יגאל אורן, חבר הועדה
 אד' ענת גונן, חברת הועדה 

 יעל אלף, חברת הועדה 
 אד'  ערן מורדכוביץ, חבר הועדה 

 

 הנצחת מעברות טבעון  פרויקט 
 ַאסָתר שפיר וערן וייסברוט מציגים מטעם המתנ"ס תכנית להנצחת המעברות הכוללת: 

 שלטי הנצחה בארבעת האתרים בהם היו מעברות בקרית טבעון   .א

ב"שיכון  . ב חינוכית  לפעילות  מבנה  ושחזור  בטבעון  המעברות  פרישת  דגם 

 האקדמאים" ב"גבעת הבונים"  

 ם עם יוצאי המעברות ראיונות אישיי –תיעוד  .ג

 בים להדרכה  0מתנד  . ד 

 שביל המעברות .ה

 
 : חברי הועדה מברכים ותומכים בתוכנית להנצחת מעברות קרית טבעון. סיכום

בשלב ראשון יוצבו שלטי הנצחה "כחולים" מטעם המועצה לשימור אתרים והמועצה המקומית 

 בכל אחד מאתרי המעברות. המתנ"ס יעביר לאישור הועדה נוסח לשלטים. 

בנוסף יעביר המתנ"ס לועדה ולמהנדסת המועצה  תכנית פעילות והדרכה  עם מערכת החינוך. 

 תיבחן תכנית למבנה מגורים משוחזר.  משם ייגזרו תכנית למייצגים/ תבליט, ו 

 

 כבשן הסיד באלרואי
 משתתפים בדיון: נחום לוי, אלי בנימין ובועז לביא, פעילי שימור כבשן הסיד. 

מהנדסת המועצה מציגה תכנית לפיתוח סביבתי של השצ"פ סביב הכבשן במסגרת תוכנית  

הנושא   העלאת  בעקבות  קדמה  אותה  אורנים",  "צל  שכונת  של  הועדה  הפיתוח  בישיבת 

 הקודמת. ביצוע צפוי במהלך שנה זו. 

פעילי כבשן הסיד הסבירו בקווים כלליים את תוכניתם לשימור המקום כאתר הנצחה לייצור  

לאורך   נוספים  ואתרים  לטיילת  שיתחבר  ותיירות,  הדרכה  חינוכית,  פעילות  אתר  סיד,  לבני 

ות והאמצעים הדרושים לשם כך:  הקישון מהגשרים בפארק ג'למי ועד תל קשיש.  הוצגו הפעול

שימור המבנה, מקום התכנסות מקורה  ומקום אחסון לכלי עבודה וציוד הדרכה. המהנדסת  



ולכן לא תתאפשר הקמת מבנה מקורה בו אבל  זכויות בניה בשצ"פ  קיימות  כי לא  מבהירה 

 ייבחנו חלופות אחרות. 

 

 קולטת קהל בכבשן הסיד. : הועדה מברכת ותומכת ביוזמה לביצוע הדרכה סיכום

 פעילי כבשן הסיד יעבירו לועדה ולמהנדסת המועצה תוכנית הדרכה והאמצעים הנדרשים. 

 

 שלשה קברים מתחת לרח' שרת
קברים מבית   -מציגה   נותרו שלושה  לרחוב שרת,  הביוב" מתחת  סבר. בסמוך ל"דרך  נאוה 

י קרית עמל, המוכר כחלל  העלמין הראשון של קרית עמל: קבר הנוטר אברהם ברומל, ממייסד 

מערכת הביטחון וקברו מבוקר על ידי נציגי מערכת הביטחון ביום הזיכרון לחללי צהל. קבר זאב  

הרכבי, שהיה חבר בקבוצת העלייה לקיבוץ אלונים, שישבה בראשית דרכה בגבעת הבונים. 

 "קרית עמל".מנהלו הראשון של בי"ס  - קבר גב' ליברמן, ככל הנראה אימו של אליעזר ליברמן 

 

: הועדה ממליצה לשמר ולטפח את המקום כאתר הנצחה, לדאוג לכיסוח עשביה וגיזום סיכום

סדיר על ידי מחלקת הגינון, ולשלבו במערך לימודי של מערכת החינוך במסגרת "בשביל טבעון" 

מנכ"ל  ידי  על  שרוכז  שרפות  למניעת  הערכות  סיור  במסגרת  גם  לשימור  הומלץ  )האתר 

  המועצה(. 

 

 

 עדכונים, מהנדסת המועצה אסנת ברנדס 

ממצאיו   .א הצגת  ולאחר  תיעוד  תיק  כעת  מכינים  קדומים  נחל  ברחוב  התב"ע  מגישי 

 התב"ע תשובץ לדיון ועדה מקומית חוזר.  

מינוי אדר' שרי מרק להכנת תיק תיעוד לשימור לקולנוע זוהר. תיק התיעוד יוצג בפני  . ב

 הועדה בהתכנסותה הבאה. 

 

 יגאל אורן ונאוה סבר רשמו: 


