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  ע"תמוז תש' ד                 
  2010 יוני 16 

  
  
  

                  
  2010/614/לן מיום סיכום פגישה בנושא שיקום יער קפ

  
  
  

  : נוכחים
  מנהל אגף איכות הסביבה / מאיר אלקיים 
  פלן ת יער קיאדריכל/ איריס שליסל 

  הנדסה מפקח / רמי ישורון 
  גנים ונוף ' מנהל מח/ אורן וולשטיין 

  
  
  

  מטרת הפגישה 
  . יפות ולוחות זמניםי סדרי עד"קביעת יעדי העבודה עפ

  
  : הנקודות שהועלו בפגישה

  .  גיאופיטיםור הדרומי חייב להיות מוכן לשתילתבחודש אוקטובר הקרוב האז .1

וצג בפני התושבים בפגישה זו ת. ושבים בעוד כשבועייםהאדריכלית תיערך לפגישה עם הת .2

 מתקני המשחק של כל היער לרבות עמדת התצפית) הסופית(התוכנית הכללית העתידית 

 . ומסלול האופניים

ת בעיקרן פעולות של שיקום תשתיות שאותן יבצע קבלן עבודות ועבודות השידרוג כולל .3

רמי ישורון ועבודות בפיקוחו של מר ) י מחירי מכרז"זכיין של אגף ההנדסה ועפ(עפר 

בפיקוחה ) י מחירי מכרז"גנים ונוף ועפ' ל מחזכיין ש(פיתוח וגינון אותן יבצע קבלן גינון 

 . רוית מיכאלי' של גב

 הגינון שמתוכנן לבצע איריס שליסל את מחירי המכרז של קבלן' מ אשלח לגב"אני הח .4

 . למחירי עבודות התשתית הנדרשותבכל הקשור רמי ישורון ל "כנ, את העבודה 
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 : י סדר יורד"בשלב הראשון של העבודות יש לתת עדיפות לפעולות הבאות עפ .5
   , הצד הדרומי יוכשר באופן מלא ליצירת חלקות הגיאופיטים לרבות טיוב הקרקע  )א   

   ,  על הקרקע המקומיתי תוספת פולימרים והתבססות"פנימיים עיצירת שבילים          

  . ישראלית–אזור זה יתוגבר בעצים ובצמחייה ארץ , כמו כן. ושילוט, ההשקי ,         דישון

  . יוכשרו חניות באזור בריכת המים   )ב   

  באמצעות מצעים  קנו באופן שימולאו החריצים שבילי היער המרכזיים יתו   )ג   

  .       והידוקם   

    מחסום ידני בכניסתו וייסגר על ידיבאופן קבוע וון חולדה הנביאה חסם מכהיער י)     ד

  )מיכוון המוביל. (        הראשית

  ברוכים  (ל " זה יהיה בסגנון של קקשלט. בכניסה ליער מכיוון המובילשילוט יותקן  )    ה

  . ויכלול במספר מילים רקע היסטורי של המקום) ב"         הבאים וכיו

  קטנים המציגים את סוגי  ישולבו שלטים ) הצד הדרומי(באזור הגיאופיטים          * 

  . ב"            הצמחים זמני הפריחה וכיו

  . שלטי הוראות התנהגות ביער ימוקמו ברחבי היער במספר מקומות מרכזיים         * 

  )ב"כדוגמת אי הבערת אש וכיו            (

    את מ לנצל" וסכרונים ע"לימנים"גם הוא יוכשר בכל הקשור ליצירת , הצד הצפוני)     ו

  . הגשמים באופן מירביי       מי 

  ,  תבוצע הכנה להשקיה לצד הצפוני של היער ברמה של צינורות הולכה בלבד)     ז

  י הצרכים העתידיים  "ראש המערכת ייבנה בשלמותו עפ. המחוברים לראש המערכת                     

  . הסופיים                     

  במקומות מסוימים ביער על מנת לאפשר לאדמה להחזיק מים " טרקותם"לב ישו)                 ח

  .                      לאורך זמן וניצולם המיירבי על ידי העצים
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  . בברזיות ישולב ברז לחיץ.  ברזיות הבנויות מסלע3ימוקמו ביער   )ט

בשתילתם הקשורות ההנחיות המקצועיות מו גם כל נושא השתילים והגיאופיטים כ  )י

 . נתנו על ידי מר סימן טוב ציוןי  ,ב"וכיו

 ). ההיגויי צוות "הדגם ייקבע בהמשך ע. ( ישולבו ביער אשפתונים וספסלים מבטון  )יא

 . ל"מתקן משחקים כדוגמת מתקני קק ישולב  )יב

 . יערה מערבי של –עמדת תצפית בצד הצפון תוקם   )יג

 .  מסלול אופניים בצד המערבי  של היערםיוק  )יד

 . פגישה עם התושביםמ אדאג לתיאום "אני הח  )טו
  ) העתידית(בפגישה עם התושבים יש להציג כאמור את התוכנית בכללותה    *    

  י סדרי העדיפות המצוינים  "עפ(         ומה ניתן ליישום במסגרת התקציבית הקיימת 

  . גת לוחות זמנים ברורים וריאליםתוך הצ)          במסמך זה

  

  

  ,     בכבוד רב          

  אורן וולשטיין           
  גנים ונוף '          מנהל מח        

  
  

  : העתק

  ראש עיר . ס/ צביקה צרפתי מר 
  מנהל אגף איכות הסביבה/ מאיר אלקיים מר 
  אדריכלית / איריס שליסל ' גב

  מפקח / מי ישורון רמר 
  ס דמוקרטי "ביה/ נאווה ' גב
  גנים ונוף ' מנהל מח. ס/ עירית מויאל ' גב
  גנים ונוף ' מתכננת מח/ רוית מיכאלי ' גב
  
  

  
  יער קפלן / תיק 

         

 
  


