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  6/10/10                   יער קפלן – צוות היגוי קהילתי 2' סיכום פגישת מס
  

  שלמה שחוח , רחלי פישר ארבל, גלית פרנס: תושבים
  יעל נמט, גאיה נמט, נאוה מרק: דמוקרטי

  רנו'סמי בז, אביבה שפר, מתי פז, צביקה ימי: מועדון השרון
  איר אלקייםמ, אלה דנון,  מיכאליתרווי:  סבא-עיריית כפר

  )יערן גוש השרון(סיני : ל"קק
  

  :הפגישה כללה
  .עדכון על התקדמות העבודות בשטח

 צריך לעבוד לפי -ל העיר את תשומת לב לכך שדיסקוס הקרקע עלול לגרום לנפילת עצים"סיני  מקק
  .  יעבור לבדיקה של מחלקת גנים ונוף-הנחיות מסודרות

  
הוחלט כי סיכום פגישות הצוות הקהילתי . הקהילתי לצוות התכנוןדיון בנושא התקשורת בין צוות ההיגוי 

תהייה אליהם , יובא בפני צוות התכנון ובמידה ויש בו היבטים הקשורים לתכנון או משוב למתכננים
  ).בנוסף לנאוה(כמו כן יצטרף לפגישות צוות התכנון חבר נוסף מצוות ההיגוי הקהילתי . התייחסות

  
  -כולל משוב למתכננים במהלך העבודות, ון והעבודות בשטח לחזון המקורידיון בנושא התאמת התכנ

  .להעדיף טיפוח ולהפחית בפיתוח
  

הגדרת תפקידו של נאמן היער וגיבוש קבוצת גרעין של , דיון המשך בנושא קידום המעורבות של הקהילה
  . רכת החינוך העירוניתכן הוצע לעבות את הצוות הקהילתי בנציג של מע.  השתילהתנאמנים דרך פעילויו

  
. בכניסה של דבורה הנביאה בחלק הדרומי יש שטח של היער שבו נבנתה בעבר חומת בטון למניעת הסחף

מצבם של עצים אלו בכי רע .  עצים משטח היער10-בניית החומה במיקומה הנוכחי  גרמה להוצאה של כ
ההיגוי לטפל בעצים ולכלול אותם שוב עלתה בקשה מחברי צוות . ואין סיכוי שימשיכו להתקיים במצב זה

  . ל משמש כרגע חנייה פרטית לאחד הבתים" השטח הנ–בתחום היער
 .י מחלקת גנים ונוף"הנושא ייבדק ע

  
  :אירועי השתילה

  .דובר על הצורך בתיאום בין אירועי השתילה לעבודות בשטח
  . י צוות שיוכשר לכך"כל קבוצה שתגיע תקבל הכנה ע

  .ם תעודות השתתפותהוצע לחלק לשותלי
  ,ההכשרה לצוות תכלול פגישה עם ציום סימן טוב בנושא השתילה

ל בנושא יערות קהילתיים ונציגים מהדמוקרטי על החזון ועל ההיסטורי של הפרויקט "נציג מקק
  .וחשיבותו

   הצעתו של צביקה ימי להגדרת תפקידו של נאמן היער-מצורפת כקובץ נפרד*
  

  : מצורפים לסיכום זה-גוילידיעת משתתפי ועדת ההי
  .28.10.10מהתאריך ,  צוות תכנון מצומצם-5' סיכום דיון מס

  . נאמני היער-הצעה להגדרת תפקיד
  
  
  
  
  
  


