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  2010,  באוקטובר28 
                         

  לכבוד
  משתתפי הדיון

  ,רב שלום
  5' מסצוות תכנון מצומצם  סיכום דיון -יער קיהלתי -חורשת יער קפלן  :הנדון

  
  : בפגישה נכחו

  נאוה מרק וצביקה ימי, ל"סיני ובני מקק, ציון סימן טוב, רמי ישורון, אורן ולנשטיין, אלה דנון
  

  :בפגישה נקבעו מועדי השתילה ודרך ההתנהלות
י ראש קבוצה בוגר וילד מהמנהיגות הבוגרת של "השתילה תתבצע בקבוצות של חמישה ילדים שמלווים ע

  ).ב"חט(הדמוקרטי 
  .   השתילה תתקיים במועד אחר-במידה וירד גשם

ותושבים מרשימת , תושבים, הורים(קרב הקהילה לטובת התפקיד של ראשי הקבוצות יגוייסו מתנדבים מ
  ).התפוצה הרחבה של ידידי יער קפלן

יתגברו את הנוכחות ,  ותגבור לראשי הצוותיםגיבוייסייעו במתן , חברי ועדת ההיגוי שילוו את השתילות
  . ועוד לפי הצורךיתעדו את המתרחש בצילום ובכתיבה, הבוגרת ביער ויסיירו בשטח במהלך השתילה

  .י נאוה מארק באמצעות המייל"בוץ המשתתפים יעשה עשי
  

  הילדים שבית 40 מתוך 20 צריך לנסות לתאם מול בתי הספר ש -לגבי קבוצת הסטודנטים מבית ברל
  . יהיו ילדים מקבוצת החונכות של הסטודנטים ובלבד שהסטודנטים אכן יוכלו ללוות אותם, הספר שולח

  .  צריך כמובן לקבל על כך אישור מבתי הספר– ) ת שלואנא בדקי את הנושא וההיתכנו -רחל(
  
  

ראשי  ילדים' מס  שותלים  שעת השתילות קליטה והסברה  תאריך
צוותים 

 )מתנדבים(

מלווים מטעם ועדת 
  ההיגוי

24/11/10  
  'יום ד

9:00-9:30  
  בני/סיני+ציון 

  20  ס הדמוקרטי"ביה  9:30-11:30
   

יגוייסו 
בימים 

  הקרובים

  נעם כשר
  נאוה מרק

  יעל בונה לוי
  גור-רונית בן

  גלית פרנס
24/11/10  

  'יום ד
  

11:30-12:00  
 בני/סיני+ ציון 

  נעם כשר  -"-   20  ס הדמוקרטי"ביה  12:00-14:00
  נאוה מרק

  יעל בונה לוי
  רונית בן גור
  גלית פרנס

25/11/10  
  'יום ה

9:00-9:30  
בני /סיני+ ציון 

  דמוקרטי+ 

ס אופירה "ביה  9:30-11:30
  נבון

ילדים הנחנכים 
  י סטודנטים"ע

  )מורה(קרן   -"-   20
  שלמה שחוח

  מנהיגות דמוקרטי
  ארבל–רחל פישר 

  סטודנטים בית ברל
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25/11/10  
  'יום ה

11:30-12:00  
בני /סיני+ ציון 

  דמוקרטי+ 

ס אופירה "ביה  12:00-14:00
  נבון

  )מורה(קרן   -"-  20
  שלמה שחוח

  מנהיגות דמוקרטי
  

26/11/10  
  'יום ו

8:30-9:00  
בני /סיני+ ציון 

מועדון +
  השרון

  ס רמז"ביה  9:00-11:00
ילדים הנחנכים 

  י סטודנטים"ע

  ארבל–רחל פישר   -"-  20
  סטודנטים בית ברל

  מועדון השרון
  )מורה(שושי 

26/11/10  
  'יום ו

11:00-11:30  
בני /סיני+ציון 

מועדון + 
  השרון

  ס רמז"ביה  11:30-13:30
  ותושבי השכונה

  עדון השרוןמו  -"-  20
  )מורה(שושי 

  
    

  
  
  
  

  
  נאוה מארק  -רשמה 

  
  


