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  27/7/10                   יער קפלן – צוות היגוי קהילתי 1' סיכום פגישת מס
  

, צביקה ימי, סמי בזרנו, נאוה מרק, מריאלה אלקין, חיים חגג, גלית פרנס, אלה דנון, אביבה שפר: נוכחים
  .שחר בסון, שלמה שחוח, רחל ארבל

  
  
  :תפקידי הצוות. א
  ביצוע התוכנית  יבחנותוך כדי  . מעקב אחר התקדמות התוכנית-ללוות את תהליך השיקום כפי שהוצג. 1

  . לפי הצורךנושאים נקודתיים 
פתח במסגרת זו י. יערלקדם יוזמות ולהרחיב את קהילת נאמני ה, להיות בקשר עם התושבים והעירייה. 2

ת תפקיד הגדר.   היערבאתר עיריית כפר סבא פורום יער קפלן ובו תהייה גם אפשרות להירשם כנאמן
 וההתכוונות היא שתהייה הגדרה קצת יותר מחייבת וברורה ויחד וסמכויות נאמני היער נידונה בהרחבה

   . עם זאת להשאיר את אפשרות הבחירה של סוג ורמת ההתחייבות לנאמנים
  ) מפגשים ללא עלות2( קורס נאמני ניקיון שמפעילה העירייה  לחשוף את נאמני היער  ל.3
  .בפעילות השיקוםיער קפלן ה ישל ידידהפורום הרחב ף  יידוע ושיתו.4
  . הכנת תוכנית קהילתית שנתית.5
  
  :מיתוג קבוע ליער. ב

  : ספר אפשריות למיתוג עקבי של היערהוצעו מ
  יער קפלן, יער כפר סבא,  קהילתי יער-יער קפלן, יער קהילתי קפלן, חורשה קהילתית, חורשת קפלן

  . ללא כל תוספת" יער קפלן "- ללא שינויריישאהוחלט בפה אחד ששמו של היער 
  
   שנתיתתוכנית קהילתיתעקרונות ה. ג
  תנועות נוער ועוד/ ב"חט/ תכלול תלמידים מבתי הספר ברחבי העירהתוכנית  .1
 )שבוע איכות הסביבה/ מתגלגלים בכפר סבא/ צעדה(ם עירוניים  עם אירועיהתוכנית תשולב בחלקה .2

 )יום הניקיון הבינלאומי/ור הארץיום כד(ואירועים בינלאומיים 
 ) ו בשבט"ט/ אירועי פריחה(התוכנית תתקיים בהתאמה לעונות השנה והחגים   .3
עים בעיר ולהתקדמות התוכנית אירועים אפשריים בהתאמה לעונתיות ולאירו'  נבחנו מסתתהתוכנית  .4

 . בשטח
תאמה להתקדמות התוכנית תכלול שיתוף תושבים בפעילות השיקום ותחזוקת השטח והצומח בה .5

 . התכנית הביצועית
, שעת סיפור ביער, תן-שוק קח: התוכנית תעודד ארגון יוזמות ופעילויות של קבוצות שונות כגון .6

 סוכת אירוח ועוד ועוד 
  
  :לאור תופעות ונדליזם חוזרות ונישנות  הוחלט לבקש מהעירייה. ד

  .לשלט כבר עכשיו את היער בשלטי איסור הבערת אש .1
 .106 נוהל של שליחת הפיקוח ליער בעקבות פניית תושבים למוקד לבדוק אפשרות להכנסת .2
 .להוסיף פחי אשפה עם מכסה .3
 ג בעומר"וכן בסוכות ובל, להגביר את השמירה והפיקוח ביער בשלבי ההקמה הראשונים .4
 . השילוט יוצב ביער עצמו בשתי הכניסות הראשיות-להציב שילוט מקדים על תוכנית הביצוע .5

מטרת השילוט להכין את קהל המבקרים ולחשוף אותו בהדרגה לנוהלי היער החדשים כולל 
 ):או שלטי אין כניסה(איסור הבערת אש ואיסור כניסת רכבים : הוראות למבקרים כגון

  פרויקט שיקום יער קפלן
  טבע עירוני: אופי התוכנית
  2010אוגוסט : תחילת עבודות
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, שיגדילו את המעורבות והאכפתיות של הקהילה, הלכים קהילתיים שיתופייםצוות ההיגוי יפעל לקידום מ
  . המעורבת בתופעות הוונדליזםהכולל  האוכלוסיי

  
 
   ושתילה-אירוע פתיחה.  ה
  .תושבי העירשאליו יוזמנו ) הפנינג(ה גדול הכוונה לקיים אירוע פתיח. 1

  :עלו שתי אפשריות
, ה מאסיבית של גיאופיטים עצים ושיחים בכל השטחשתיל, כלומר, שילוב של השתילה בהפנינג .1

   )יום שישי (.במקביל לאירוע הפתיחה
יאפשר ליותר קבוצות .  בערבימים שבסיומם יתקיים אירוע הפתיחה'  פריסת השתילה על מס .2

 . להשתתף בשתילה ולבצע את השתילה בנחת
 )'כלים וכו/ מויותכ( על ההתארגנות לשתילה  עם ציון סימן טובכאן עלה הצורך להתייעץ •
  

דוכן הצטרפות לנאמני , פינות מנוחה, פיסול סביבתי, מופע מוזיקלי: אירוע הפתיחה יכלול פעילויות כגון
  .טקס. + מספרי סיפורים, בניית תיבות קינון ומתקני אוכל לציפורים/ היער ולנאמני ניקיון

  
  פגישות הצוות במהלך השנה. ו
שלמה ,  אלקיןמריאלה: כנית אירוע הפתיחה הצוות כולל אתה את תוהוחלט שיוקם צוות מצומצם שיבנ. א

 שאחראי על –ציון סימן טוב פגישה זו נזמין את  ל-אביבה שפר וצביקה ימי, אלה דנון, נאוה מרק, שחוח
 את המועד אנחנו - בשבועיים הקרוביםש הצוות ייפג.ביצוע השתילה ונציג עירייה בנושא ארגון אירועים

   . צריכים לקבוע
 לקראת סוף אוגוסט באחד מימי רביעי ששייפג. יציג את הצעתו בפני כל צוות ההיגויהמצומצם הצוות . ב

  . 17:30בשעה 
  

  נאוה מרק:רשמה
  
  
 


