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פרוטוקול ועדת היגוי 2/2019
שימור גן מנשה ()6.6.19
נוכחים חברי הועדה :ד"ר אור קרסין (יו"ר) ,יאיר משיח ,ירדנה וייזנברג ,אלמוג אייזנמן ,רמי סובעי ,נתנאל מדמון ,טלי להב ,דן בן
יהודה ,אורית משעל.
נוכחים :ניר לוי ,אהוד אילן ,אסף גולן ,אד' ירון צלניק.
התנצלו ונעדרו :איל יפה
סדר יום:
.1
.2

.3
.4

סיור בתערוכה המוקדשת לגן מנשה בקרית ספיר
התכנסות בחדר מנהל אגף תרבות הצגת נושאים על ידי צוות האדריכלים:
א .אישור פרוטוקול ישיבה מיום 30.4.19
ב .הצגת קומפילציית מצב מתוכנן של סביבות הגן
ג .ניתוח הזדמנויות ומגבלות לפיתוח הגן
ד .סוגיות בסיס באופי הגן – חניה והגעה לגן ,גידור ושעות פעילות ,הכניסות לגן ,רמות שימור ופיתוח
דיון
שונות

להלן עיקרי הדברים:
אור :דברי פתיחה והצגת סדר יום.
מבקשת לאשר את פרוטוקול הישיבה מיום .30.4.2019
טלי :מבקשת לתקן את דבריה בפרוטוקול.
אישור פרוטוקול ישיבה מיום  – 30.4.19אושר ,פה אחד (בכפוף לתיקונים שהתבקשו על ידי טלי להב)
החלטה :הפרוטוקול מאושר ויעלה לאתר העירוני.
ירון :הצגת מצגת עדכנית בהתאם להערות שנתקבלו בישיבה מיום ( 30.4.19כדוגמת :בחירת שם לגן ,הוצגו אלמנטים טבעיים
קיימים).

מעוצב:גופן :מודגש ,גופן עבור עברית ושפות אחרות :מודגש

לבדוק האם אפשר להעלות את המצגת :הערות עם ][karassin1

לאתר העירוני

נתנאל :לגן יידרש גנן קבוע כבעבר לצורך תחזוקה שוטפת.
ירון :באזור החניות הקיים ( 56חניות) נדרש להקצות חניות נכים מוסדרות.
אור :בנושא הכניסות לגן -נדרש למצוא דרך תכנונית ליצור כניסה ראשית המובלת דרך שדרת הברושים .אין צפי לחניות נוספות
אזור החניות הקיים עונה על הצורך .נדרש למקם שילוט והכוונה ברורים( .כניסה ,חניה וכיו"ב).
בנושא הקהילה -לא יתקיימו בגן אירועים מסחריים או קהילתיים שאינם הולמים את אופייו של הגן ולא יוקמו דוכנים.
יאיר :האחריות בגן על התכנים והפעלתו היא של מוזאון כפ"ס ,תחזוקה שוטפת באחריות עיריית כפ"ס.

השימוש בגן תתאפיין ב  3מתכונות:
.1כניסה עצמאית בלבד .2 .פעולות חינמיות .3 .פעולות בתשלום.
טלי :בנושא מעורבות קהילה -ישנה אפשרות להכשיר בני נוער ,תלמידי תיכון שיובילו קבוצות (כדוגמת :שדה בוקר).
בנוסף ,להקים אגודת ידידים שיקחו חלק בעבודות הגינון ובשמירה על הגן.
אור :בנושא גן פתוח או סגור שעלה לדיון בישיבה קודמת-החלטה (פה אחד) :הוחלט עסביב הגן ל יוקמו הקמת גדרות ושערים
והגבלת ויוגבלו שעות הפתיחה ופעילות בהתאם להצעת האדריכלים בשלבים הבאיםבהסכמת כל הנוכחים.
ניר :בנושא תכולת העבודה -משרדו של אד' רם אייזנברג יעבירו חלופות לתכנון ראשוני (הכולל מתחמים).
בנוסף ,יגויס אדריכל שימור לחידוש המבנה.
אור :לסיכום -חלופות ברמת תכנית לביצוע ,באחריות :אד' ירון צלניק ממשרד אד' רם אייזנברג .אלה יוצגו בישיבה הבאה של
הועדה.
גיוס אדריכל לשימור לחידוש המבנה ,באחריות :ניר לוי מהחכ"ל .בישיבה הבאה ניתן יהיה גם לדון באפשרויות של
שיתוף הציבור אם יהיו לחברים הצעות קונקרטיות שישלחו מראש.
תודה רבה לכולם.
ניר :הערה -התכניות בפארק  80לא מהוות בעיה.
דן :הערה -ישנו הסכם קואליציוני המבאר שלא תתקיים פעילות מסחרית בגן .חוזר ומתנגד לשימוש במבנה למטרות של בית קפה או
בדומה לכך.
רשם :אסף גולן

