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 סטטוס פורטל ארכיון היסטורי .1

 
הפורטל ההיסטורי מוכן ועולה לאוויר בשבוע של יום העצמאות  - ירדנה

 . למדינה 70במסגרת חגיגות 
. י צוות הארכיון"אלף מסמכים שעברו מיפתוח וקיטלוג ע 30כרגע מכיל כ 

 .כזכור אנו נעזרים בצוות של מתנדבים אשר מסייעים מאוד לנושא
חוקרים וכן לעירייה , מטרת הממשק להוות כלי עבודה לקהל הסטודנטים

אנו מעוניינים להמשיך לקבל חומרים גם מאנשים ותושבים בעיר . עצמה
כדי להעשיר את הפורטל ומאמינים שהעובדה שהנגשנו לציבור כלי כזה 

 .יסייע בקבלת חומרים נוספים
 

עמוד הבית ואופן ביצוע חיפוש לפי מילת , מציגה את הפורטל –הילה 
 . חיפושויכולת סינון ומיקוד במסך תוצאות ' עצמאות'מפתח כמו 

מזכירה שהפורטל בגרסתו הקודמת משמש את צוות הארכיון לעבודה 
ועתה השמשנו ממשק חדיש ומקוון , שנים 4 -הפנימית כבר למעלה מ

 .על מנת לאפשר לכל גולש ותושב גישה( קיסופט)ביחד עם החברה 
 

 ?לצורך המפתוח OCRמה לגבי שימוש ב  – יובל
 

כמובן שתלוי . לאחר השקת הפורטלהנושא ברשימת יעדים שלנו  -הילה
יש לציין שעלות התוכנה היא בין הנמוכות בשוק לעומת . גם בתקציב

 .ועם זאת הממשק מוצלח ופשוט לשימוש,  תוכנות גדולות אחרות
 

איך נעשה תהליך ? כ לסריקה"על איזו כמות מסמכים מדובר סה – ברוך
 ? הסריקה

 
הסריקה היא .. שזה אתגר, מיליון מסמכים 2כ בארכיון "סה – ירדנה

 .חשובה וגם הקיטלוג שנעשה לאחר מכן
 –סטור 'תהליך הסריקה ברובו מתבצע חיצונית באמצעות חברת אימ

 .ל שמאפשר תעריפים טובים"במסגרת מכרז חשכ
בין המתנדבים ישנם תלמידי תיכון וגם תושבים המתעניינים בהיסטוריה 

 . ומשולבים בפרויקט
 

וי גם במתנדבים וגם בכלים שיש ברשותנו קצב העבודה תל -צביקה
 .בארגון

 



 

, הספרייה הלאומית הביאה לאחרונה תקציב חלקי לסריקה – ירדנה
 .וסוכם שמידע הנסרק יעלה גם לפורטל הספרייה הלאומית

תיעדנו את החומרים והם . בנוסף קיבלנו חומרים מצלמניית דניאל קפלן
יש כוונה לשחזר אותם במסגרת . כבר ממוחשבים אצלנו במוזאון

 . סבא במאי-במסגרת אירוע טנגו כפר' של פעם'תערוכה 
 

 ל"ש יהודה שוגם ז"ע –בית שוגם  .2

 
קרן לטובת גן /המשפחה תרמה את המתחם בפינת בן גוריון -ירדנה 

 .אשר נהרג במלחמת השחרור, להנצחת הבן
תיעוד כהכנה קיבלנו תיק , נוסף בשטח ילדיםהעירייה מעוניינת להקים גן 

גודל . בנוסף ביקשנו גם סקר נופי של הצמחיה במקום. לעבודות השימור
במסגרת העבודות . המבנה במקום שייך לעירייה. השטח כחצי דונם

 .נדאג להציב שילוט בכניסה לאתר ולספר את סיפורו של הבן
 

 ומגדל המים 14 אגרון .3

 
בן נון העלתה רעיון מקובל להעברת הנכס לידי העירייה ע"מ   טל -ירדנה

  שנוכל לשמר המתחם כולו כולל המגדל.
 .י הבעלים"בשעה טובה הרעיון צלח והמבנה יימסר לעירייה ע

אנחנו מייעדים אותו לשימור ומקווים שהמקום יהפוך לבית החדש של 
לתלמידי העיר בראייה שלנו המקום יהיה נגיש . הארכיון ההיסטורי

 . בסגנון שקיים בערים אחרות' תולעת ספרים'ויכיל מתחם , ולציבור
 

 ? מה סוכם מול בעל הנכס – יובל
 

 17הכולל , בעל הנכס קיבל בתמורה נכס אחר במיקום חלופי – כנרת
נחתם הסכם להחלפת . יחידות דיור בהתאם לשווי הנכס באגרון

 .השטחים
 

 .עזרה עם השלט הכחולתודה למועצה לשימור ש  -ירדנה
 

היה חשוב להגן על שימור המבנה ולעצור את תוכנית הבניה  – טל
 . המקורית

 
 
 



 

 שימור בית הבאר .4

 
שמחה לעדכן שהקבלן ביצע . כזכור העירייה יזמה את השימור –ירדנה 

 . בזמן ובצורה מצויינת את העבודות
 

 ?האם נעשתה הרחבת קדח –יובל 
 

מאחר ופי הבאר המקורי , המקור בלבדהפעולות חשפו את . לא –טל 
 .הוקטן במהלך השנים ונראה טרם העבודות בצורה חלקית בלבד

 
 .מצאנו את הקשת המקורית של הבאר וחשפנו את כל היקפה -ירדנה

 .התוצאה מרשימה ואנו נקיים הדרכות קבועות במתחם לקבוצות
, למאי 21-ב' סבא-טנגו כפר'השקת הבאר תיעשה במסגרת אירועי 

סקר תושבים שבוצע לקראת האירוע רבים מהתושבים ביקשו אופי ב
יתבצע סיור בעיר עם מפה '. של פעם'נוסטלגי לאירועי העיר בסגנון 

 .שהבאר תיכלל בתוכו, ותחנות הפעלה

 חורשת פסקל אוסישקין .5

 
 .סבא וסטטוטורית להוד השרון-היער שייך היסטורית לכפר -ירדנה

אשר הכיל את , לשמר את המקוםאנחנו מבקשים  2008כבר משנת 
 .ע הראשונה ויש לו חשיבות היסטורית"מגורשי תל אביב יפו במלה

י בית ספר אוסישקין ומכיל גם עמדה של שביל "המקום אומץ ע
 . הראשונים

כעת חברת נתיבי ישראל מתכוונים לבנות רמפה למחלף שגם היא 
 .מה כמובןאנו מבקשים למצוא פתרון כזה שלא יעצור את הקיד. חשובה

 
מחלף תל חי כבר אושר במשרדי הממשלה ולא רלבנטי  – צביקה

וכביש , סבא להוד השרון-חצי מהיער יושב בקו הגבול בין כפר. לחורשה
לשפר את התנועה  531אנחנו רוצים לאפשר לכביש . ממוקם שם 531

סבא רוויה בבנייה יותר מערים שכנות ואנחנו זקוקים -כפר. אל ומהעיר
 . עבור התושביםלפתרון 

הוד השרון .  לדעתי אפשר היה למצוא פתרון מוצלח יותר לתכנון הרמפה
אנחנו עובדים על .  לא מתעניינת בנושא כמונו והם לא חלק מהמאבק

מעריך שהנושא יגיע , עתירה והשהינו את כריתת העצים בינתיים
 .להכרעת בית משפט מול המדינה

 
 ?רשהמבחינת חוקית מה סטטוס החו – יהודה

 



 

החלק המערבי הוא זה שנפגע . מוכרזת לשימור בהוד השרון -טל
בשלב ההתנגדויות לא הוצג הנושא ההיסטורי ולכן יש . ממחלף סוקולוב

אנחנו במועצה נלך יחד עם העירייה . בעיתיות מסוימת בטיעון היום
 .וננסה לסייע בעתירה

 
ים מציע להוציא תשריט שממחיש את ההיסטוריה והאלמנט – יובל

 . בשטח כדי לסייע בטיעון
 

 .יש תיעוד לנושא וההיסטוריה אכן משמעותית -טל
 

 ? ן באיזור"סבא לבצע בעתיד תוכניות נדל-האם יש כוונה של כפר – יובל
 

הרמפה עוברת מצפון לחניה של הרכבת וזה הפתרון . לא – צביקה
 . המיטבי שנמצא כדי לסייע גם לנוסעים ברכבת

 

 שונות .6

 
 ?לגבי קולנוע עמל עדכון  -ממה

 
יש לנו גבול מסויים . אין התקדמות דרמטית מול הבעלים -  צביקה

 .מבחינת דרישות הבעלים ולצערנו זה לא בידיים שלנו
 

 ?האם נבדק הליך משפטי -יהודה
 

 .אפשרויות להתקדמות' יש מס, כן -צביקה
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


