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ועדת איכות הסביבה

תאריך26.6.7 :

הנושא  :סיור בגן מנשה ופארק קפלן
משתתפים :שלי בוזגלו ,גיא בן גל ,אלה,נסיה,אורן עזריה ,ירדנה ויזנברג ,מאיר אלונים ,נרשם ע"י:
מאיר אלקיים
נאוה מרק,צבי ימי ,כהנא פנחס ,מאיר אלקיים  ,עילאי הרסגור  ,תושבי שכ' קפלן ,
איתי וולנשטיין נציג הנוער ,יעל שי
מס'

אחראי
לביצוע

פירוט ההחלטות

.0

המפגש של הועדה נועד לסיור בשני אתרים – גן מנשה ובחורשת קפלן .

.0

גן מנשה -נערך סיור בגן בהדרכתה המאלפת של גב' ירדנה ויזנברג אשר

נדרש
לתאריך

סקרה את תולדות הגן מאז שהוקם ועד היום  ,נערך סיור במקום.
.3

סיור חורשת קפלן -ניתנה סקירה במקום ע"י מאיר אלקיים ונאווה מרק ,על
תהליך השיקום של החורשה ודגש שניתן על שיתוף התושבים ובהובלת בית
הספר הדמוקרטי והאגף לאיכות הסביבה ,בגיבוש פורמט השיקום של
החורשה לשימור החורשה ,תוך מתן דגש על יצירת שמורה אשר בה ינטעו
עצים ו צמחים אשר יצמחו בחורשה עפ"י עונות השנה 6
מאיר עדכן כי השנה תושלם בחורשה התקנת ציוד ואביזרים  ,קינים
לתנשמות  ,מתקני האכלה ושתייה לציפורים ,הוספת אשפתונים כעשר פינות
ישיבה  .התקנת מתקן משחקים בפורמט קק"ל מעץ ותגבור הצמחייה
.והשלמת תיקוני תשתית  .העבודות בהיקף של .₪ 322,222
חברי הועדה ונציגי התושבים העלו בקשה לקדם התקנת פינת התצפית כפי
שעלתה בפרוגרמה בצד הצפוני של החורשה .מאירמעדכן כי הנושא בבדיקה
ויעדכן בהמשך.

רשם :מאיר אלקיים
יו"ר הועדה ,שלי עמרמי בוזגלו מודה לכל המשתתפים ולצביקה צרפתי ,סגן ראש העיר  ,על העזרה
בארגון הסיור .היה סיור מלמד ומהנה.
לישיבה הבאה יוזמן מנכ"ל העירייה לעדכון ההתקדמות בנושא פתיחת גן מנשה לקהל הרחב6
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