י"ג חשון תשע"ז
 14נובמבר 2016
(ו .לשימור אתרים) – 1-2

לשכת מנכ"ל המועצה
הועדה לשימור אתרים
סיכום פגישה מיום 9.11.16
-

ראש המועצה ויו"ר הועדה
חבר ועדה ,מנהל מרחב הדרום ,מועצה
לשימור אתרים
חברת הועדה
חבר הועדה

נוכחים:

אלון שוסטר
עופר יוגב

חסר:

יוסי קרן

-

חבר הועדה

משקיפים:

עודד פלוט
חיים חרמוני

-

מנכ"ל המועצה
רכז ועדה חקלאית

בטי גברי
יצחק אמיתי (חקל'ה) -

על סדר היום:
.1

שיקום בית שביתת הנשק.

.2

אתר המים והבטחון בניר עם.

.3

פרויקט בין המגדלים.

.4

סקר אתרים לשימור במועצה.

פירוט הסעיפים:
.1

.2

שיקום בית שביתת הנשק:
עודד:

מציג באמצעות מצגת את התוכנית לאתר החץ השחור שגובשה
בשיתוף קק"ל ,שער הנגב ,המועצה לשימור ועמותת חץ שחור.
מציג את האופן שבו משתלב בית שביתת הנשק בתוכנית ואת התוכניות
לגביו.

עופר:

מציג את ההיערכות לשיקום הבית ,הכולל פעולות הצלה .התבצע סיור
קבלנים ,מצפים לאישורים הדרושים.

בטי:

חשוב שהתוכניות ייצרו מצב של מניעת ונדליזם ושימוש לא יאה בבניין.

אתר המים והבטחון בניר עם:
עודד:

מציג באמצעות מצגת את הפרוגרמה המתגבשת לאתר ,במימון
המועצה לשימור אתרים ושער הנגב .במסגרת התוכנית ,מתוכנן שיקום
ושיפוץ של בריכת המים ובית המשאבות .המועצה לשימור הגישה את
הפרויקט לתוכנית מורשת ממשלתית.

עופר:

חשוב להתחבר לפרויקט של "מקורות" בנוגע להקמת י"א הנקודות.
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.3

פרויקט בין המגדלים:
חקל'ה :גובשו פרוגרמה ותוכנית לאתר .המועצה לשימור מעוניינת בקידום
הטיפול במגדל עצמו .הקבוץ והמועצה מממנים תיעוד של האתר.

.4

סקר אתרים לשימור במועצה:
עודד:

בעקבות ההחלטות בישיבה הקודמת ,התקבל אישור פורמאלי ברוחמה
להגדיר גם הנפחיה כמבנה לשימור .יש  2מהלכים שצריך לקדם:
העברת רשימת האתרים שאושרו בועדה לאישור הישובים.
)1
ביצוע סקר לגבי כלל האתרים לשימור באזור .המועצה מנתה את
)2
חיים חרמוני כפרויקטור מטעמה.

עופר:

המועצה לשימור אישרה השתתפות ב 50%-מעלות סוקר .שער הנגב
פנתה לקבל מהמועצה לשימור מימון מלא .ככל הזכור לו ,הפניה
אושרה .מציג את אופן השתלבות הסקר בתהליכי גיבוש התב"עות
בישובים.

בטי:

מביעה חשש שהרשימה שיגבש הסוקר תכפה עלינו רישומים שיופיעו
בתב"עות.

עופר:

הסמכות להחליט מהי הרשימה המחייבת נמצאת אצל הרשות.

אלון:

אנחנו נלמד את הנושא ונמצא את הדרך לחבר בין הפעילויות ולוודא
שלא יכפו עלינו דברים שלא נרצה בהם.

סיכום
)1
)2

עודד מוציא עדכון לישובים לגבי האתרים עליהם כבר הוחלט לקבלת
תגובה.
אלון יצור קשר עם עומרי ויגיע איתו להסכמות מימון הסקר ,תוך חיבור עם
תהליך עם גיבוש התב"עות באזור.
רשם :עודד פלוט

העתק :משתתפים
חברי מליאה
שמעון קרן צבי ,גזבר המועצה
עלי דבסן ,מבקר פנים
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