 26יוני2016 ,
כ' סיון ,תשע"ו

פרוטוקול ישיבת ועדת שימור אתרים
שהתקיימה בתאריך 20/6/16
משתתפים:
יובל אנוך-יו"ר הועדה , ,רותי גליקמן  ,אלון שביט ,יואל ויינגרטין-חברי הועדה.
מוזמנים:
יקיא בר לביא -סתריה
אמוץ פלג-קיבוץ חולדה
יהוא פלג-קיבוץ חולדה
אילנית ביטון
על סדר היום:
 .1נצר סרני בית אלנבי -בקשה להשתתפות המועצה במימון שלט המספר על היסטוריית המקום
 .2חולדה -בקשתם להשתתפות המועצה במימון חלקי בשחזור מגדל המים
 .3סתריה – בקשתם להשתתפות המועצה במימון חלקי בגבעת המאגר ובצריף הירוק
 .4נען – בקשתם להשתתפות במימון חלקי בסיום סגירתה של המרפסת בבית החמרה
 .5גני יוחנן – הצגת מבנים לשימור )מכיוון שנציג מטעם הישוב לא הגיע הנושא יעלה לסדר היום בישיבה
הבאה(
יובל אנוך :בתחילת כל שנה ניתן תקציב מועצה לישובים העומד על סך של  50,000ש"ח ,ניתן לחלק את התקציב בין
מספר ישובים.
התקציב מיועד למטרת שימור בלבד ע"י אנשי מקצוע מטעם המועצה בהליכים המקובלים במועצה תוך תאום ביצוע
מול מהנדס המועצה.
 #אלון שביט הצטרף לישיבה באיחור.
יובל אנוך :מציג את הסעיפים העולים לסדר היום מהחומר המוצג לחברי הועדה.
חולדה-
אמוץ פלג :מציג את היסטוריית הישוב ,במגדל המים ישנה תצפית פוטנציאלית הראויה לשימור ,ישנו גרם מדרגות
חלוד ,המגדל נמצא במרכז היישוב ,ללא שימוש.
יהוא פלג :עשינו מכרז בין  3אדריכלים ,בחרנו לעבודה את אדריכל דניאל אבוחצירא וביחד אתו אנו מובילים תוכנית
לשימור ,שיפוץ ושימוש.
הגענו למסקנה שאם רק נשמר ונשפץ ולא נעשה במבנה שימוש זה יהיה חסר תועלת.
הרעיון הוא שקומת הכניסה יהיה מוזיאון והמדרגות למגדל התצפית ישופצו.
אנו מבקשים לאשר את הבקשה לתקצוב.
 התוכנית מוצגת לחברי הועדה.אלון שביט :המלצתי על האדריכל דניאל אבוחצירה ,מבקש את תשומת לבכם להתקשרות אתו מבחינת עמידה
בלוחות זמנים.
סתריה –
יקי בר-לביא :יש לנו תשריט ראשוני לגבי גבעת המאגר – המוצג לחברי הועדה.

כמובן נעשה מזה תוכנית מסודרת ,אנו מעוניינים שיהווה תצפית עגולה.
יובל אנוך :האם זה נקרא שיחזור?
אלון שביט :נראה לי שלא.
יקי בר-לביא :המקום נקרא גבעת המאגר מבלים שם הרבה ילדים ואנשים .היינו רוצים גם לשחזר את סוכת השומר
וגם את התצפית המהווה אזור נופי ייחודי.
אלון שביט :לדעתי צריך להתמקד בשחזור הצריף הירוק ,אם לא תטפלו בו זה יהיה בכיה לדורות .אני יודע שמדובר
בעלויות גדולות ,אולי בעזרת המועצה יהיה לכם יותר קל.
יקי בר-לביא :לגבי הצריף הירוק ,מדובר בסכום השקעה אדיר לשימור .כשחשבנו על שימוש אחרי השימור יהיה מאוד
קשה לבצע את זה.
במידה ויהיה יזם שייקח את הפרויקט יהיה לנו יותר קל.
רותי גליקמן:

גבעת המאגר הייתה מקום בילוי.

יקי בר-לביא :אנחנו מבקשים לבצע את התכנון של תצפית מגדל המאגר וידוע לנו שמהנדס המועצה צריך לאשר זאת.
מבקשים מהמועצה מימון של  20,000ש"ח ולהתחיל בעבודה.
מעריכים שעלות התכנון הינה כ 10,000 -ש"ח.
-

המוזמנים מהישובים יצאו על מנת שחברי הועדה יקבלו החלטה.

אלון שביט :האם ניתן להגדיל את התקציב? מדובר בדברים לא גדולים ,צריך לתת רוח גבית ליישובים על ההתעוררות
והעשייה.
רותי גליקמן :אני מסכימה שההתעוררות הזאת מבורכת וצריך לתת רוח גבית לנושא לכל הישובים שמראים נכונות
לעשייה.
החלטות הועדה:
נצר סרני -בית אלנבי -הצבת שלט המספר את היסטוריית המקום – לתקן טעות סופר שורה " – 6ואלנבי המשיך
להשתמש"
מאשרים סך של  ₪ 3,000להכנת השלט ,תוך תאום ואישור של הועד המקומי בנצר סרני למיקומו והזמנת העבודה
תעשה בתאום עם מהנדס המועצה.
חולדה – שחזור מגדל המים – מאשרים סך של  ,₪ 20,000הזמנות עבודה יעשו בתאום ולאחר אישורו של מהנדס
המועצה.
סתריה – גבעת המאגר– מאשרים סך של  ,₪ 10,000הזמנות עבודה יעשו בתאום ולאחר אישורו של מהנדס המועצה.
נען – סיום סגירתה של המרפסת בבית החמרה – מאשרים סך של  ,₪ 10,000הזמנות עבודה יעשו בתאום ולאחר
אישורו של מהנדס המועצה.
רשמה :אילנית ביטון
העתקים:
פטר וייס-ראש המועצה
אריאל הילדסהיימר-מנכ"ל
דוד גמליאל-גזבר
איתי פרס-מהנדס המועצה
עמירה מוסקוביץ-מבקרת המועצה

