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פרוטוקול הנהלת קהילה מיו
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משתתפי  :שי ציו  ,מוטי ברנדס ,אלו דג  ,גיורא אתר ,אופיר לבנה ,יריב קלרמ .
נעדרה מהישיבה :מיכל ארדנינג.
 .1חורשת הבני :
השתתפו בדיו  :שולה ארצי ,עידו מ  ,שרו פסי ואיתי דגני.
רקע והיסטוריה ! הוצגו על ידי שולה ארצי:
החורשה הוקמה על ידי צבי מאיר ז"ל וצוות חברי נוס.$
הרעיו הכללי – פרויקט חברתי :כל ילד שעולה לכיתה א' נוטע ע( בט"ו בשבט )ילדי שסיימו כיתה א'
לפני שהחל הפרויקט ,ניטע ע( עבור כל כיתה(.
המסורת נשתמרה על ידי שולה ויאיר ארצי בתמיכת צוות הנוי ותרבות הקיבו(.
נטועי בחורשה כ!  260עצי .
במקו מוצבת אב זיכרו לזכרו של צבי מאיר ז"ל.
שולה ויאיר ביקשו לסיי תפקיד בתפעול ואחזקת חורשת הבני .
שולה ציינה כי מצב התחזוקה הכללי של החורשה אינו טוב.
התקיי דיו על  3נושאי :
א .טיפול ותחזוקת חורשת הבני :
יש להסדיר השקיה בחורשה.
יש למצוא אחראי לטיפול בחורשה.
המקו זקוק לטיפול גנני.
יש לבצע גיזו ודילול עצי .
עצי הדקל זקוקי להרבה מי .
יש לנטוע עצי שנותני צל ועצי פרי.
קיי קושי להעתיק עצי אלו למקו אחר מאחר ויש לה קושי הסתגלות.
יש לדאוג שבתוכנית האב של הקיבו( יהיה ביטוי להישארות החורשה.

ב .מתקני המשחקי וביטוח:
המתקני שבחורשה נמצאי על שטח הקיבו( ונבנו על ידי הקיבו( ,מצב רעוע וה מסוכני לשימוש.
לשטח מגיעי הרבה מבקרי שאינ קשורי לקיבו(.

אסור לגדר את השטח ,אשר נמצא מחו( לשטח הגדר.
היה ויפגע מישהו מהמתקני  /שולחנות במקו  ,הוא עלול לתבוע את הבעלי של הקרקע )יד מרדכי(.
החברה המבטחת את הקיבו( טוענת שחייבי לפנות את המתקני מאחר והחשיפה לקיבו( גדולה מאוד.
כיו יש תקני מחמירי מאוד למתקני משחקי הדורשי ביקורת  ISOמידי שנה.
כל השקעה של הקיבו( מחו( לגדר יוצרת חשיפה לקיבו( מאחר ומשתמשי בה אנשי חיצוניי .

ג .מסורת הנטיעות של ילדי כיתה א':
מסורת הנטיעות של ילדי כיתה א' בט"ו בשבט מכובדת וחשוב לשמר אותה.
עד היו התבצעו נטיעות אלה בחורשת הבני  ,מומל( מעתה לבצע את הנטיעות בתו ,שטח הקיבו(
באתרי נבחרי על ידי צוות הנוי.
המסורת צריכה להתקיי בשת"פ של ענ $הנוי וועדת תרבות.
סוכ :
האחריות לתחזוקה וטיפול בחורשת הבני תעבור לאחריות צוות הנוי.
צוות הנוי יבצע בחודשי הקרובי פרויקט להסדרת החורשה )גיזו  ,עקירת עצי מתי  ,ניקיו ודיסקוס(.
צוות הנוי יסדיר מערכת השקיה נפרדת לעצי הקטני ולעצי הגדולי .
המתקני והספסלי בחורשת הבני יפונו מהשטח.
מסורת נטיעות ט"ו בשבט של ילדי כיתה א' תימש ,בתו ,שטח הקיבו( באחריות צוות הנוי וועדת תרבות.
הקהילה תניח מספר ספסלי פיקניק בחורשת האקליפטוסי שנמצאת ממול לחורשת הבני  ,בתו ,שטח
הקיבו( המגודר.

הצוות הודה לשולה ויאיר ארצי על הטיפול בחורשה ועל הובלת מסורת הנטיעות לאור ,שני רבות.

 .2צוות בחירת מנהל לאול הספורט:
הנהלת הקהילה אישרה את צוות הבחירה :אלו דג )מרכז( ,נאווה גל ,גיורא אתר ויריב קלרמ .

רש  :יריב קלרמ

