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  ישיבת הוועדה העירונית לאיכות הסביבה:    הנושא
  

 :    תיק/ סימוכין 

מר ערן ,מר שלמה מגורי, מר מאיר אלונים, מר מאיר אלקיים, ר הוועדה" יו-יש'צבוקי ' דר:    נוכחים
  , מר יהודה אולנדר).מ של גיא בן גל"מ(אתי גן אל 'גב, מר יאיר אברהם, מר אורן כהן, ברקוביץ

  . מר אורן וולשטיין מנהל מחלקת גנים ונוף-אורח
 

 הנושא וההחלטה
 :הנושאים שהועלו 
   

  )חורש איקליפטוסים/ דונם של יער35 -כ (.ום יער קפלן במזרח העירשיק -נושא ראשון
  
בית , ל" סיפר על הרקע ותחילת תהליך שיקומו של יער קפלן בשילוב כוחות של הקק-יש'צ' דר

  .תושבי העיר, אגף לאיכות הסביבה בעיר, הספר הדמוקראטי
  

  אורן וולשטיין
  .תנותן סקירה על מצבו הקשה של היער בשנים האחרונו -
  .במורד המדרון" לברוח"מבנה טופוגרפי הגורם למים , מיעוט במי גשמים -
הפוגעת בגזעי העצים החלשים , ".יקרונית"פגיעה קשה על ידי חיפושית הנקראת  -

 100 -עד כה נפגעו כ. ולאחר שמסיימת עץ עוברת לעץ החלש הבא וממשיכה בפגיעתה
 . מעצי היער5% -עצים שהם כ

 . ללחימה ביקרונית ולשיקום היערל"הובאו מומחים של הקק -
, יינטעו עצים חדשים. בתוכנית השיקום יעשה מאמץ להדביר את החיפושית המזיקה -

 .יתוגבר נושא המים
 .ח תקופתי על הפעילות במקום"יימסר דו. תוכנית הדברת היקרונית יחל בקרוב -
 

פוך את היער  הוסיף על התהליך שהביא את ראש העיר לשנות את הכוונה לה-מאיר אלקיים 
בית הספר . לאחר פניה של תלמידי בית הספר הדמוקראטי " יער קהילתי"-ממרכז נופש פעיל ל

  .אף נטל אחריות על שמירה ועזרה בשיקום היער
  
  

  :לסיכום
ע של היער כדי להקל על העול הכספי שיוטל על התקציב "ייבדק נושא שינויי התמ -

  .העירוני
  .באזור כדי להפוך את הנוף לנוף טבעי מקומי/ממליצים לטעת עצים שהיו בעבר במקום -
 .מבקשים לקבל דיווח תקופתי -
 .מברכים על הראיון והרצון לקידום תהליך שיקום היער והפיכתו ליער קהילתי פעיל -

 
  . אמץ גן-נושא שני

  
  .אורן כהן חבר המועצה משנה לראש העיר וחבר הוועדה

  
שיופנה לאגף החינוך והוא לפנות לבתי ספר כדי שייטלו אחריות על אחד הגנים  הציג ראיון 

  . הציבוריים הנמצאים בסמיכות גיאוגרפית
  .שמירה וכבוד לחי ולצומח, קירוב התלמידים לסביבה, מטרת המיזם היא בעיקרה חינוכית

  
  
  
  



  
-  2  -  

  
  

בסופו של דבר הוחלט שאורן .  ךהועלו מספר הצעות כיצד יש להכין את הפניה למנהל אגף החינו
אורן וולשטיין  ונדב מהיחידה הסביבתית בהכנת הפניה למנהל אגף , כהן ייעזר במאיר אלקיים

 בתי ספר 3 -2 -אורן יפנה ישירות למנהל האגף וינסה לעניין אותו בביצוע פילוט ב. החינוך
  .הח לוועדה וזו תמשיך את הדיון בהצע"אורן ידו. בנקודות שונות בעיר

  
  ".עיר בת קיימה" קורס להכשרת הציבור בנושא -נושא שלישי

  
  . מפגשים ובו יעברו המשתתפים הכשרה לקיימות9עומד להיפתח קורס בן 

  .תמהיל משתתפי הקורס הראשון/נקיים דיון על הרכב
  
  

   :סוכם
נדב מהיחידה הסביבתית ומאיר אלקיים  מנהל האגף יכינו מסגרת לתמהיל וצורת בחירת 

  .ויביאו אותה לישיבה הקרובה של הוועדה ולאישורה, פי הקורס הראשוןמשתת
  

      
  

      
  

      
 

  
  יש  'בוקי צ' דר:  י"נרשם ע  :העתק

_______________  
_______________  
_______________  
_______________  
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