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  ט"ט אב תשס"כ 
  2009,  אוגוסט19 

     2009-0051-195: 'אס                        
  לכבוד

  משתתפי הדיון
  ,רב שלום

  2'  סיכום דיון מס-לתי יהיער ק-חורשת יער קפלן  :הנדון
    

 נדב, אלה דנון, ה מרקנאו, יעל בונה, לשטייןאורן וו: עיריית כפר סבא : משתתפים
נציגת תושבי , בני, סיני משה ,  משה שלר–ל "נציג  קק .מ"הח, איילת יוסט , ופרג

  . פרנס גלית–השכונה 
  

 פגישת המשך לדיון הראשון לקביעת תוכנית פעולה להמשך – מטרת הפגישה
  .וקביעת לוח זמנים
  :דיוןמהלך וסיכום ה

כן  כי בוצעה מדידה בחורשה על ידי מודד בתאום עם אורן וולשטיין מעד .1
אורן יבדוק את אופן ההתקשרות . הנתונים יועברו למתכננת . אגף הנדסה

יש לקבל הצעת מחיר .לגבי ההמשך  בתאום עם אגף הנדסהעם המתכננת 
  .לכל הפרוייקט ובשלבים

 נמצא כי ןל מעדכן כי בוצע סיור בחורשה  ואכ"סיני מקק: מצב החורשה .2
 -  הוא זיהה כ.מזיק הפוגע בעצים," יקרונית"קיימת בחורשה תופעה של 

להכנס לכריתה  דחופה של  כל העצים הוא ממליץ  עצים נגועים ולכן  170
ל נתן את "קק. לעצים הבריאיםעל מנת למנוע התפשטות הנגועים 

  .האישורים המתאימים  לכריתת העצים
 יאושש את הממצא אשר לוג מויידאג לבדיקה דחופה של אנטאורן : סוכם

נכון למועד הוצאת הסיכום  נערך ביקור של (. ויפעל בהתאם בדחיפות
  יש לדחות את הטיפול ,אם זה ניתן ).אנטימולוג המאושש את הממצאים

לבחון בפינצטה את עניין הכריתה ולבצע רק ( . עד למפגש התושביםהבחורש
  ).את ההכרחי

 תנסח מנשר ,יעל בונה והדובר, אורןאלה דנון בתאום עם  :הסברה לציבור .3
לתושבים ולציבור לגבי הפעולות המתכוננות בחורשה והכריתה הצפויה של 

יעל תפיץ . ההפצה תהיה באמצעי התקשורת בתאום עם הדובר. העצים 
   .בקרב התושבים באמצעות בית הספר

יוצגו , בערב זה.  במעמד ראש העיר10.9.09 - יערך ב:מפגש עם תושבים  .4
 :ור התושביםלציב
הצגת הרעיון של ,  הצגת מתווה כללי של מה מתוכנן,חזון החורשה   .א

 .פ הציבור"היער הקהילתי בשת
פ  עם אלה דנון וקרן קיימת "ארגון הערב באחריות יעל בונה בשת  .ב

דף הסבר והזמנה לתושבים . כולל הכנת מצגת  שתוצג לתושבים



   MUNICIPALITY OF KFAR SABA      סבא          - כפר עיריית
  אגף איכות הסביבה

-09: פקס  ,09-7649190:  טלפון                                                              44100כפר סבא  , 136ויצמן 
7649322  
  
  
  
  

2

אתר עירוני  באמצעות /  בעיתונות, בנוסף.יופץ באחריות בית הספר
מסמך זה יש לתזמן להפצה כך שיופץ לא יאוחר מיום . הדובר

 .'פצה  עוד באותו שבוע עיתונות וכו ה.31.8.09
 
 הנושא תואם על ידי מזכירת – עם לשכת  ראש העיר מועד שיריון   .ג

 . רחלי רם–. האגף מול מנהלת הלשכה
פ עם  "שתואת מתכונת היער הקהילתי במפגש משה שלר יציג   .ד

 .התושבים
 אשר  תושבים  גם  אשר יהיו חברים בוהכוונה להקים צוות מוביל  .ה

יוכן מתווה התכנון , שבסיומםל "הנחיה  של קקיכונס לשני מפגשים ב
 .להמשך פעילות 

 
באחריות אורן התכנוני ביצועי  של החורשה  הובלת הנושא  -פרוגרמה .5

בקש מהמתכננת להכין יש ל. הנדסה והצוות המובילאגף פ " בשתוולשטיין 
 .לפני תכנון מפורט   ולקבל הצעת מחיר כאמור את עיקרי התוכנית 

 מאיר  – הצוות יכלול וביל  את הפרוייקט עירוני שיסוכם להקים צוות  .6
 .קרן קיימת, אלה דנון,נציג אגף הנדסה, יעל בונה, אורן וולשטייןאלקיים 

 .שוראש העיר יעמוד ברא. ירכז את הצוות מאיר אלקיים
 :לוחות זמנים עיקריים  שסוכמו .7

 ).ראה הערה לעיל (להתארגן לביצוע מידי – סילוק עצים חולים   .א
 31.8.09 –פרסום לציבור  בעניין הטיפול בעצים   .ב
  .31.8.09 פרסום שבוע של 10.9.09 –מפגש תושבים בחורשה   .ג
לוח זמנים להמשך יקבע על ידי הצוות המוביל לאחר כנוס   .ד

 .התושבים
  . יזומן בנפרד– דיון מעקב  .ה

           
  ,בברכה                                                            

  אלקיים מאיר                  
  מנהל אגף איכות הסביבה                     

  
  :העתק

  ראש העיר , יהודה בן חמו
  ראש העיר. ס, בוקי ציש ר "ד

  ל העירייה "מנכ, אבי בן חמו
  גזבר, שגיא רוכל

  מ מהנדס הרשות"מ,ארז אייזנר ' ינגא
  מר דב רקוביץ מנהל אגף החינוך

  ס יסודיים"בתי' עטרה בריל מנהלת מח' גב
  דובר העירייה


