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 עיקרי דברי המשתתפים:
 

יש לקדם את תכנית השימור של מברכת על התכנסותה הראשונה של הוועדה הנוכחית.  ירדנה:
 המבנים בכפ"ס, קיימת רשימה של מבנים שהוכרזו כמבנים לשימור.

השימור שיטופל ע"י עליזה זיידלר גרנות מציעה שהנושא הבא של הועדה יהיה: סטטוס תכנית 
 מהנדסת העיר.

 ועוד. בית הכנסת אוהל משההחאן, בית הומינר, דוגמאות: 
 

את התחנה המרכזית ומציין שאינו מחויב להחלטות לשמר : מציע ראש העיר מר רפי סער
 קודמות של ראש העיר לפניו בנוגע לשימור מבנים, הוא בעד הרחבת הרשימה הקיימת .

 הוסיף מבנים לרשימה הקיימת.התחדשות עירונית באזור מרכז העיר, יש לשמר מבנים ול בעד
 
 
 

  1/2019 ישיבה: מס' שימור אתרים  :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

 481322  אסמכתא :    27/3/19 תאריך הישיבה נערך ביום:

 שלו פרידדורית  נרשם ע"י : ירדנה ויזנברג נוהל ע"י:

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

מר רפי סער -ראש העיר  

הנדין הרסגור עילאי  

 מהנדסת העיר-עליזה זיידלר גרנות

 ירדנה ויזנברג

 פנחס כהנא( מ"מ) ברלאמיר סי

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

 כהנא פנחס

 שיינפיין ממה אברהם

 וזמניםמ ותשמ
 :שנכחו

 מנהלת מחוז מרכז מועצה לשימור אתרים היסטוריים טל בן נון  -טל בן נון גלז

 ועדהומזכירת ה-דורית שלו פריד

 

 

 

 

 

 העיריה,  סגן מבקר העירייה ועדות /תרכזמשתתפים,  תפוצה:



 

 
 ועדה תהיה פעילה, לשימור מבנים יש יתרונות כלכליים, חברתיים ותרבותיים.ו: נשמח שהירדנה

לחם  בית אפשטיין),(קפה לנדוורבית הומינר)מבנה החאן מוכיח את ערכו, כמו כן בית הבאר, 
 .(כנראה ק, שביל הראשונים, משק האוצר בכפ"ס)נתרם לקק"ל, השו(ארז

 
 : מציע שהפגישה הבאה תתקיים בקפה לנדוור, כולל הדרכה של רימון מהמוזאון במקום.רפי סער

 
 : מבקש להשיג תורם לתחנות שביל הראשונים.עילי הרסגור

 
להקמת שביל : מש' שרייבמן, משפ' נורדשטיין ומשפחתו של הסנדלר תרמו את הכסף ירדנה

בהסכם התרומה צוין שהעירייה אינה מממנת עמדות השביל אלא מתחזקת לאורך  .הראשונים
 השנים.

. מידי חודש יש הרצאה, גנאלוגיה ה לחקר תולדות המשפחה, מותהעבמוזאון כפ"ס יש סניף של 
 תמיכה ועזרה לאנשים שרוצים לבנות עץ משפחה ועוד.

ארכיון יעבור לבית ברח' קיימת הצעה שה ,מיליון וחצי מסמכיםבארכיון העיר יש שני  -אוספים
 , מבנה שהוכרז לשימור.14אגרון 

 לפורטל הארכיון באינטרנט קיימות כניסות רבות של מתעניינים.
ברחוב  רוצים לשחזר את הצלמנייה המיתולוגית של קפלן -אוסף קפלן, הצלם הראשון בכפ"ס

 .ויצמן
 .ושימור מבנים שימור רוח המקום, נושא שילוט המבניםהמועצה לשימור אתרים תורמת ב

 מבקרים בשנה. 43,000במוזאון כפ"ס, 
 לכפ"ס יש רשת גריד ירוק נדיר.

 זהו תל כ"ס המופיע במקורות היסטוריים רבים, כגון יוסף בן מתתיהו. -הגן הארכיאולוגי
ראש ימון של משרד שנה, האתר הוכרז ברמה הלאומית, יש מ 2000דונם של אתר לשימור בן  5 

 נכנס לעבודות שימור כבר. .הממשלה, פרויקט מורשת
בגן אנו מקיימים פעילות ארכיאולוגית  לילדי בית הספר בכפ"ס עם שימוש בבית הבד המשוחזר, 

 יש פרוגרמה לכל התל. הגת ובורות החפירה.
 בחפירות ההצלה נמצאו אתרים חקלאיים.

 .קיימת תוכנית לשדרוג הגן הארכיאולוגי
 מציעה מבני ציבור עם אוריינטציה לארכיאולוגיה. עליזה זיידלר גרנות:

, העתיקות הועלו על פני הקרקע. היו חפירות חתך השרוןאולוגי בהוד יגן הפקאן, גן ארכ רפי סער:
 לגילוי הפוטנציאל.

 מיליון שקל, מצאו פסיפסים, מערות קבורה, כלים 3היו בתקציב של  חפירות ההצלה בכוכב יאיר
 עובר... ,מחרס וזכוכית, תכשיטים

 .התל שלנו המדינה נתנה חצי מיליון שקל לפיתוח ירדנה:
 מציע לחפור ולהשקיע או לפדות חלק מהקרקע לצרכים אחרים. רפי סער:

 זהו אתר מוכרז לעתיקות, יש שם כבשן קבור, גתות, בתי בד. ירדנה:
 בכוכב יאיר יש גתות מדהימות בשטח פרטי. :סער רפי

 הוחלט לחלק את שימור גן מנשה לשלבים. ירדנה:
 -גן מנשה

 בלה את גן מנשה לשימור, תחזוקה והפעלה.ישנה, עיריית כפ"ס ק 50לאחר 
עוד לפני שהחל שימור הגן יש פעילות לציבור הרחב בגן, סיורים מודרכים למבוגרים ,ניווט עצים 

 ופעילויות יצירה לילדים.
 כמתכנני השימור בגן. נברגנבחרו: ד"ר עדה סגרה, רם אייז

תבנה תכנית רבת שנים עם ביצוע לפי שלבים, יחד עם זאת הגן כבר מניב בפעילויות של המוזאון 
 לציבור, תערוכת גן מנשה, גנן בית בגן.

 לתכנית השימור של הגן יש לגייס תורמים.
 .המהנדסתרוצה לעשות סיור בגן מנשה יחד עם עליזה  רפי סער:

 התחלנו עם תחזוקה של הגן, המבנה בגן אינו במצב טוב לשימוש כמוזאון כרגע. ירדנה:
 . היכן ממצאי בתי הבאר שנתגלו שם.בתי הבאר במזרח כפ"ס טל בן נון:

 המתכנן של הוילה שלא נבנתה לבסוף בגן מנשה היה זאב רכטר, ליפא יהלום של הגן.
 הולכים לשחזר את הגן המקורי.

 כאב לב. -חורשת פסקל בכפ"ס
 השרון. מה שנותר ממנה, מחובתנו לשמור ובשת"פ עם הוד ירדנה:

 



 

 
 
 
 

כיסו בטיח את  50-הארמון של בית אהרוני: בחזית הארמון היה תבליט אמנותי, בשנות ה
 אושר לנו חשיפתו ואולי יתגלה אם נמצא שם. התבליט.

וחלק מאלו הקיימים, ירוקה , חלקם נפלו בבנייה של השכונה הבערך ברושים 420 -כ בגן מנשה היו
 נשתלו בפעילות חינוכית והציבור.

 יש לחבר את שכונת עלייה לגן מנשה.
 ועדה מוכנה לתת את עודפי המים החקלאיים לטובת גן מנשה.וה -גן חיים

 לשחזור הגן והמבנה. אייל יופה יעזור במציאת תורמים
, ישנה תכנית שימור של חורשת אוסישקין בעיריית מציע לעליזה לדבר עם שרון גלוטר רפי סער:

 הוד"ש.
 חלק מהיער עדיין קיים. טל בן נון:
מכיר את היער בהוד"ש הצלחנו לשמר את היער. העירייה בקשה הרחבת גבולות כפ"ס,  רפי סער:

 יכים לגיוראי, היער כלוא, יש כמה עשרות דונמים באזור שש531יש הסכמה על הגבול, כביש 
 לכפ"ס. -להודה"ש ומצפון  531, רפי מציע מה שמדרום להבעלים הפרטיים

 יש כשלים בגבולות של הערים כפ"ס רעננה והוד"ש סביב צומת רעננה.
 
 

 לא התקיימו. :/ותתוצאות ההצבעה
 

  החלטות:
 

 בבית הומינר)קפה לנדוור(.ישיבת הוועדה הבאה לקיים את  .1
ה הקיימת לעיון ובחינה נוספת כולל רשימת לקיים סקר מבנים נוספים ולפתוח הרשימ .2

 מבנים שיצאו מהרשימה.
 בחינת כינוס ועדת גבולות עם הוד השרון. .3
 בחינת השטח. -גן ארכיאולוגי .4
 ראש העיר מבקש לקיים סיור בגן מנשה יחד עם מהנדסת העיר. .5

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


