לשכת סגן ראש עיריית כפר-סבא
עילאי הרסגור-הנדין

 28אפריל2015 ,
ט' אייר ,תשע"ה
סימוכין142299 :

ועדת איכות הסביבה  1/15בתאריך 27/4/15
משתתפים:

חברי ועדת איכות הסביבה :עילאי הרסגור הנדין ,שרן השכל ,מאיר אלונים ,דודו
רכזי גינות קהילתיות כפ"ס :רן קראוס ,ריקי קשי ,יעל שי (מח' קיימות)
תושבי שכ' מעוז אביב :ברק בן חנן ,קרן יעבץ מרום
הנושא :סיור בגינה הקהילתית מעוז אביב.
סקירה :קרן וברק סיפרו על השתלשלות העניינים במעוז אביב ,אשר הובילו
להקמת הגינה הקהילתית ולמיצובה כשושנה מקיימת .בגינה הקהילתית ראינו
פעילות רבה של ילדי ותושבי השכונה  ,ערוגות ירק מטופחות ,קומפוסטרים
ממשטחי עץ ממוחזרים ,פינת עבודה בגינה המותאמת לבעלי צרכים מיוחדים
(למטרות שת"פ עם בי"ס לילדים בעלי מוגבלויות) .
הגינה שוקקת חיים ומעבר לימי העבודה הקבועים בהם נפגשים כל פעילי הגינה ,יש
בה ג'אמים של נגינה ,הצגות סביבתיות ועוד ...פעילי הגינה אף התאגדו במסגרות
נוספות על מנת לייצר קהילה תומכת ( פרויקט סירי לידה של בישול לנשים לאחר
לידה  ,גן הורים וכד').
ברק ,הציג את תפיסת העולם של הפרמקלצ'ר -תפיסה תכנונית השואבת השראתה
מהתבוננות בתהליכים המחזוריים המתרחשים בטבע .פעילי הגינה משתמשים
רבות בשיטה זו על מנת לתכנן את מהלכיהם.
קרן ,סיפרה על שיתוף הפעולה מול העירייה ועל תפיסה של שת"פ מאוזן בין
התושבים לגורמי העירייה ,כאשר העירייה מספקת בסיס מסוים של ליווי וציוד
והתושבים לוקחים אחריות ומובילים.
לאחר הסיור בגינה המשכנו לחורשה סמוכה בה נזרעו פרחי בר ומתקיימות
פעילויות לשימור טבע עירוני בשיתוף התושבים והעירייה.
ברק ,הציג את פרויקט הקומפוסטרים השכונתי ,במסגרתו הוצבו קומפוסטרים
במספר מרכזים בשכונה והתקיימה הסברה על מנת לעודד את התושבים לעשות
בהם שימוש.
סיכום :המשתתפים שתפו ברשמיהם ,בתחושת השראה שקיבלו מהסיור וברצון
לקדם מהלכים דומים גם אצלנו בכפר סבא.
פגישת המשך של וועדת איכות הסביבה צפויה ביוני ,בה ידובר על מהלכי המשך
לקידום החזון בכפר סבא.
רשמה :יעל שי
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