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י' תמוז תשפ"א

פרוטוקול שימור באר יעקב
מיום 15/06/21
ישיבה מס' 8
02/06/2021

חברי הוועדה
סגן ראש המועצה ג'קי גונגרדי  -יו"ר ועדת שימור
ח"מ מוטי פרנקו  -חבר ועדת שימור (הצטרף בזום בחלק השני של הישיבה)
ח"מ אבנר ברק  -חבר ועדת שימור (בזום)
ח"מ טלילה מזרחי  -חברה ועדת שימור (בזום)
מהנדס המועצה אדר' ישראל בן ישראל  -חבר ועדת שימור
עו"ד טל בן-נון מנהלת מחוז המרכז במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל – בעלת דעה מייעצת
נוכחים נוספים:
מר ניסים גוזלן – ראש המועצה (הצטרף בחלק השני של הישיבה)
עו"ד אילנית הומינר  -יועצת משפטית של המועצה
מר משה מזרחי  -מבקר המועצה
גב' אפרת פרחי – רפרנטית שימור ועדה מחוזית ,מחוז מרכז (בזום)
אדר' רויטל קסטרו  -מהנדסת הוועדה המקומית מצפה אפק (בזום)
אדר' אורי פדן  -יועץ שימור למועצה ,משרד אדריכלים אורי פדן
אדר' ליאורה דרייפוס  -משרד אדריכלים אורי פדן
מר יוסי בוארון  -עוזר ראש המועצה
גב' סיון לנדנברג – רכזת שימור
מר אמיר ליבשיץ
חסרים:
רו"ח דני אורן  -מנכ"ל המועצה
רו"ח מירי לוין  -גזברית המועצה
החלטות ועדכונים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.

אישור הפרוטוקול מספר .7
מהנדס המועצה ,אדר' ישראל בן ישראל ,קיבל כתב מינוי לתפקיד מזכיר ועדת השימור.
פרסום על פי סעיפים  77,78לחוק התכנון והבניה – הפרסום אמור להחתם עד סוף החודש על ידי הוועדה
המחוזית ,ולאחר מכן יפורסם.
הוגשו בקשות לתקצוב במסגרת קול קורא של אגף מורשת המבנים הבאים :בית העם ובית הכנסת יהודה.
ביום  02/05/2021הוצבו ארבעה שלטים של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל בכפר הנוער יוענה
ז'בוטינסקי" :בית אניטה" חדר האוכל החדש ,האנגר המטוסים ,חוות בית"ר והספרייה ע"ש יוסף קלארמן.
בנוסף הוצבו שני שלטים על הציר ההיסטורי של המושבה ,ברחוב ז'בוטינסקי :צריף רב המושבה ובית
הכנסת הישן .שלטים אלו נוספו לשלטים אחרים שהוצבו יותר מוקדם השנה בציר ההיסטורי ברחוב איילה
(דאז דיזנגוף) בבית יצחקי ובית ליכטנשטיין .ויש להוסיף עוד  2שלטים :עץ האקליפטוס ולמעברת חוטר.
נחלת גניס ,גוש  ,4040חלקה  ,455רחוב איילה  – 7,9מהנדס המועצה עדכן בנושא הקיר לבני הבוץ שנהרס,
ותהליך הקמתו מחדש.

נושא מספר :1
מגדל המים ,גוש  ,3832חלקות  ,168-169רחוב הרב עוזיאל .7
רקע:
מגדל המים נבנה כחלק מהפיתוח האורבני המואץ ,בעקבות גל העלייה הגדול שחוותה באר יעקב בשנות ה .50-מגדל
המים נבנה כחלק ממציאת פתרון לעליה בביקוש המים בעקבות העברת העולים מהמעברה לשיכונים החדשים שנבנו.
המלצת המהנדס:
להכניס את מבנה לרשימת השימור.
אישור ועדת השימור:
אושר פה אחד

נושא מספר :2
תוכנית השימור העירונית לבאר יעקב – הצגת התוכנית ע"י יועץ השימור ,אדר' אורי פדן.
המלצת המהנדס:
לאשר את תכנית השימור ולהעביר לוועדה המקומית "מצפה אפק" ,להמלצה לוועדה המחוזית.
החלטת ועדת השימור:
הוועדה מביעה הערכה רבה על תכנית השימור המוצגת ,ובהתאם לתיקונים הנקודתיים שיש להכיל בתוכנית
השימור.
התוכנית אושרה פה אחד ויש להעבירה לוועדה המקומית.

הישיבה הסתיימה.

______________________
סגן ראש המועצה ג'קי גונגרדי
יו"ר ועדת שימור
27.6.21
_______________
תאריך
תפוצה לכולם.

