המועצה המקומית כפר שמריהו
ראש המועצה

 40במרץ 4480
ב' באדר ב' תשע"ד

לכבוד
______________
(חברי הוועדה)
שלום רב,

הנדון :וועדת מורשת ושימור אתרים – סיכום ישיבה 02.20.01
 .8הדיון נערך בבית ווייל ביום  ,84.44.80בשעה .81:04
 .4השתתפו:
 .4.8דרור אלוני
 .4.4עמנואל מאור
 .4.0חוה מנדלסון
 .4.0שרגא מילשטיין
 .4.9יוקי גניגר
 .4.1בני גוטמן
 .4.2פנינה רבינוביץ
 .4.1עירית וייזר
 .0הדיון:
 .0.8עמנואל מאור:
 .0.8.8מביע אכזבה כללית על דרך ניהול בית ראשונים
 .0.8.4מלין על כך שמכלול בית ראשונים לא הושלם ועדין לא הוקם מבנה
שישמש ארכיון וכתת לימוד.
 .0.8.0מאוכזב מחוסר פעילות בבית ראשונים.
 .0.8.0היה מעדיף דמות מהכפר שתנהל את המקום על פני עירית וייזר.
 .0.8.9מזכיר את הפעילות הקהילתית בבית הכנסת ,במוזיאון תפן בארגון
יוצאי מרכז אירופה ,והיה מצפה למרצים וסופרים אשר יזומנו
ויעסקו בנושא תרומתה של העלייה החמישית למדינת ישראל.
 .0.4שרגא מילשטיין:
 .0.4.8מציין תחומי פעילות שניתן לעשות גם במצב הנוכחי:
 .0.4.8.8ביקורי תלמידים מהסביבה לא רק מהכפר.
 .0.4.8.4ביקורים של תיירות נכנסת בעיקר מגרמניה ומהולנד.
 .0.4.4מציע להשקיע בכך מאמץ ,ליצור קשר עם סוכני נסיעות ומציע לפנות
למשרד התיירות ולהציע לעשות השתלמויות למורי דרך במקום.
(דרור מציין שתלמידי בית ספרנו מבקרים ולומדים על מורשת
היישוב .ילדים מבחוץ לא מגלים ענין וההתייחסות אינה מכובדת).
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 .0.4.0מציע גם לתת מלגה לסטודנט שיעשה עבודת מחקר לתואר שני או
דוקטורט על תולדות הישוב.
 .0.0חווה מנדלסון:
 .0.0.8תומכת בהצעה לפנות לסוכני נסיעות.
 .0.0.4לדעתה חייבים למצוא מבנה מתאים להקמת ארכיון ,לארכיון יש
חשיבות עליונה!!!
 .0סיכום:
 .0.8בית ראשונים הוקם בבית משפחת קליימן בכדי לשמר את מורשת
המייסדים ,אנשי העלייה החמישית ,ציונים ,עצמאיים ומשכילים ,אשר
הורישו לנו את כפר שמריהו כנכס.
 .0.4בצד חובת שימור המורשת ,בית ראשונים מהווה מרכז לקיום פעילות
רשותית ,בה אנו מבקשים לדבר על העתיד תוך הסתכלות על העבר וגאווה
גדולה בדרכי ראשונים.
 .0.0צריך להודות על האמת ,למרות החשיבות ההיסטורית ,ביקור בבית
ראשונים אינו כל כך אטרקטיבי ואינו יעד מועדף לתיור.
 .0.0נושא הארכיון של היישוב מורכב:
 .0.0.8לפני כעשור ,מחוסר מחשבה תחילה ,בוצעה השמדה של הרבה מאוד
מסמכים היסטוריים.
 .0.0.4היום מסמכי הארכיון מרוכזים במחסן בית ווייל ,באופן שאינו
מאפשר גישה וזמינות.
 .0.0.0גזברית המועצה תפעל לפרסום מכרז להסדרת הארכיב על כל
מרכיביו .השאיפה היא לסרוק את המסמכים למדיה.

תודה למשתתפי הדיון

רשמה :עירית וייזר

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

תפוצה:
חברי הוועדה
חברי המועצה
מנהל מרכז ווייל
רכזת מועדון פלוס ובית ראשונים
גזברית המועצה
מהנדסת המועצה
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