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  2009, נובמבר 13  
                         

  לכבוד
  משתתפי הדיון

  ,רב שלום
  3'  סיכום דיון מס-יער קיהלתי -חורשת יער קפלן  :הנדון

    
 ונוף  גנים- מיכאלי מתכננת נוףרוית,  מאיר אלקיים: עיריית כפר סבא : משתתפים

  משה–ל "נציג  קק .נועם, ה מרקנאו,  יעל בונה:ס הדמוקרטי"ביה. אלה דנון, 
  . דבי לרר-מנחה לשיתוף תושבים, סיני משה, שלר

  
  .תכנון מפגשי שיתוף תושבים פגישת המשך ל– מטרת הפגישה

  
  :דיוןמהלך וסיכום ה

 : עדכון מצב .1
תושבי שכונת , בוןבתי הספר הדמוקרטי ואופירה נ : בעלי ענייןנעשה מיפוי

החוות , הרשת הירוקה, קהילה אינטרנטית, קפלן והשכונות באזור
 . כלל הציבור, עמותת השרון בשביל האופניים, החקלאית

ה אינטרנטית קמה קבוצ, בקרב תושבי השכונהוצרכים נעשה סקר רצונות 
, צרכים ורצונות, בפני התושבים מצב קיים ופוטנציאל הוצגו, של בעלי עניין

,  תמיכה ומחויבות-חזון ראש העיר, נושא פרחי הבר, ודל יער קהילתימ
  .התואמת את רצונותיהם) חלקית(פרוגרמה אדריכלית 

 .החומרים יועברו לדבי באחריות נאווה מרק
 יש לסמן את העצים שעומדים להיכרת על גבי המפה ולבדוק :סימון במפה .2

אחריות אורן ב. האם עדיף לעשות זאת לפני או אחרי הביצוע בשטח
 .רוית/ וולשטיין

יש לסמן . בימים הקרובים תתבצע כריתת העצים: יישום כריתת העצים .3
  .בשטח עתודות להתפתחות של כל עץ

על מנת , יש להסדיר את עניין העסקתה של איריס האדריכלית: תכנון .4
 באחריות . שתמשיך ללוות את התהליך ולהיות שותפה במפגשי התושבים

 .ויתר/אורן וולשטיין 
תציג את היתרונות והחסרונות של , האדריכלית תכין כמה חלופות תכנוניות

  .כל זאת לקראת מפגש התושבים הקרוב, כל חלופה
  :חות זמנים עיקריים שסוכמולו .5

, סגירת פרוצדורה טכנית מול האדריכלית,  טיפול בעצים החולים-מיידי
העברת החומרים על הנעשה , מיפוי מחדש של העצים המיועדים לכריתה

  .עד כה לדבי
  .י האדריכלית" הכנת סקיצות לחלופות ע-בהקדם האפשרי

יישור :  מפגש תושבים אשר יכלול-)10/12-אחרי ה(אמצע דצמבר /תחילת
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הצגת חלופות , הצגת עקרונות היער הקהילתי, על הנעשה עד כה עדכון -קו
  .דיון על החלופות, תכנוניות

  
  
  
  

ז ביצוע "הצגת לו,  הצגת החלופה שנבחרה- מפגש תושבים שני-1/2 -15/1
  .הצגת החיבור הקהילתי, ופריסת תקציב

  
  .בתום המפגש השני יקבע מועד מיידי למפגש סיכום של הפורום הנוכחי

  
נוגע לקבוצת הדיון מתבקש לדאוג להעביר עדכונים על מה שנעשה כל מי ש

  .לכל חברי הפורום על מנת שידעו על הנעשה בחורשה
  
  

    אלה דנון-רשמה 
  
  
 

 
  ,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 ' אינג
  מר דב רקוביץ מנהל אגף החינוך

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

  


