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סיכום מפגש שולחנות עגולים :טבע וספורט

משתתפים:
 CRקשרי קהילה :דורין דרור ,יפתח גור-
אריה ,תמר לאונרונס ,אווה יהודאי ,ניר
הראל
סוגיות לדיון:
טבע

תושבי העיר60 :

ספורט

העמדות המרכזיות שהוצגו ע"י מרבית המשתתפים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

שימור ערכי הטבע הקיימים
פיתוח מערך שבילי האופניים בכל העיר
איתור ופיתוח מקומות למתקני ספורט חיצוניים בכל העיר
הקמת בריכה ציבורית
פיתוח מערכת שבילים אקולוגיים מקשרים בכל העיר עבור בעלי החיים
סימון השטחים הגדולים – אפולוניה ,תע"ש ,החורשה וכו' בצבע ירוק בתכנית המתאר
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מפגש :בית קינן פעילי טבע וספורט
שולחן בנושא :ספורט
מועד16/05 :
קב'  1משתתפים 5 :משתתפים
הערות משתתפים:
סוגיה:
הצגה מצגת – אהרל'ה שם טוב
חלק -1

סוגיה:
שבילי אופניים

סוגיה:
מתקני ספורט

אצטדיון כדורגל צריך לעבור שיפוץ
הערות משתתפים:
ערן -
 .1רחוב ז'בוטינסקי הוא כביש
ראשי ומלא ברכבים ,דרוש
שביל נפרד מעליו  /בצד שלו
כמו גשר שהולכי רגל /רצים
ואופניים יהיו עליו ללא
רמזורים.
 .2טוען שאין מספיק מסלולי
אופניים ,באזור בן שפר וצפונה.
 .3לכל שביל אופניים צריך לנסוע
ברכב אליהם – חייב קישוריות
בין הבית לרכבת וללא שימוש
ברכב פרטי.
" .4נעים בעיר" – יוזמה נהדרת
שיש לשמר ואף להרחיב
תשתיות לאופניים בעיר לא מספיק
טובות ומתאימות לרכיבה.
רמי  -קשה לנסוע בשביל אופניים
בסוקולוב ,טוען שיש מסלול אבל אי
אפשר לנסוע עליו בגלל כמות הרוכבים
והולכי הרגל.
הסקייט פארק לא פעיל לאופניים
(,)BMX
בערים אחרות יש שעות של אופניים
בסקייט פארק (הוד השרון וכפר סבא)
יובל – שיפצו את המסלול של
"הפאמפטרק" ,לפני השיפוץ היה יותר
מוצלח והרכיבה הייתה יותר איכותית
היום זה ממש פגע בה
יש להוסיף רמפות למסלול.
הערות משתתפים:
רמי –
כצנלסון ,בורכוב ,צעירי ציון ,היה מתקן
כושר למבוגרים ובוגרים ,אחרי  8שנים
החליטו שלא תקניים ,ניתקו את כל

הערות מסכם:
קונצנזוס ,צעירים חושבים כך,
מבוגרים חושבים אחרת ,אין
הסכמה בשולחן ,וכו'
הערות מסכם:
מעוניין ברצף ממקום למקום
ללא רמזורים.

מעוניין שיהיה אפשרות לרכב
באופניים בסקייט פארק בעיר.

הערות מסכם:
רוצה שיוסיפו מתקני ספורט
למבוגרים ,כמו נחלת עדה.
חלק מהמתקנים לבוגרים
וחלק לילדים.
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המכשירים ושמו מתקנים לילדים
קטנים.
מעוניין בעוד מתקני ספורט למבוגרים
כמו בנחלת עדה עם הסברים.
רמי טוען כי גם בבורכוב וגם ברמז אין
מתקנים כושר למבוגרים.
ערן –
בבן שפר צריך יותר מקומות ויותר
מתקנים לספורט( -מגרשי ספורט בתוך
מוסדות לימוד שהתושבים יוכלו לעשות
בהם שימוש לאחר שעות הלימודים
ובסופי שבוע).
המגרש כדור רגל בבית ספר ברני לא
מתוחזק יש בורות וזה לא רציני ומסוכן
יובל -
לא צריך מגרשים יש מלא בעיר
דני – ממליץ להפוך את מגרש גורדון
לדשא סינטטי.

סוגיה:
מגרשי טניס

מתקני טניס שולחן
ציבוריים
סוגיה:
בריכת שחיה

ערן – לא יכול להיות שיש רק את
הספורטק  ,חייבים להקים עוד קרית
ספורט גם לתושבים שגרים בחלק אחר
של העיר מגיע
הערות משתתפים:
יובל – אין איפה לשחק טניס חובבני
יש להקים יותר מתקני טניס שיהיו
פתוחים לשימוש הקהל הרחב
אורי – אני מסכים עם יובל ,אנחנו
משחקים במגרשים של כדור רגל ע"י
אלתור של רשת
יובל טוען שיש אך הם לא מתאימים
לשימוש פינג פונג בגלל שהם במקום
פתוח וחשוף לרוח...
הערות משתתפים:
ערן – בריכת אפולוניה לא ציבורית,
הקנטרי לא ציבורי ,חייב להיות
בהרצליה בריכה ציבורית  ,מסובסדת
לתושבים.

צריך להגדיל את היצע
המקומות/מתקנים לספורט
בעיר – הביקוש נורא גדול.

דשא סינטטי לכדורגל ,במקום
דשא רגיל שדורש יותר
תחזוקה.

הערות מסכם:

הערות מסכם:
המשתתפים מסכימים
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מפגש :טבע וספורט
שולחן בנושא :טבע
מועד16.5.18 :
קב'  1משתתפים20 :
קב'  2משתתפים:
סוגיה:

הערות משתתפים:

תל מיכל

קבוצה שביצעה פיתוח ושדרוג של התל,
יזמו פעילויות משותפות עם העירייה
לתושבים .מיפוי ותסקיר סביבתי של
אתרים ,בע"ח ,מיני צומח וכו' .חשוב
להם לתקוע יתד

נחלת עדה

בתכנית המקורית של תכנית המתאר
ישנה תכנית להגדיל  16,500יחידות
דיור נוספות בעתיד ,לאחר פינוי שדה
התעופה .כל הטבע שנמצא בסביבה
שהיא היום ירוקה ייהרס.

הערות מסכם:
קונצנזוס ,צעירים חושבים כך,
מבוגרים חושבים אחרת ,אין
הסכמה בשולחן ,וכו'

כיום בפארק נמצאת שלולית החורף-
רחוב הכניסה לשכונה איגרת תימן,
בעבר היו כמויות אדירות של מים
זורמים.
כיום יש באזור (מסביב לשכונה ומצפון)
תנים ,קיפודים ,נחשים ,נמיות ,פרפרים,
קרפדות ,פרחים -חוחן קורדני ,חרציות,
פרגים ,מרגניות ,חמציצים ,ציפורים,
צופית ,נקר ,עורבים ,חיפושיות ,פרת
משה רבנו ,סוגים רבים של עצים.
מבקשים לשמר את הקיים -שטחים
פראיים ולא מעובדים.
חוששים כי בפרוייקטי בינוי עתידיים
יהרסו השטחים הנ"ל.
עבודה של טרקטורים היום באזור
שפוגעים בעצי הדומים באזור שהיו
מיועדים לשימור -מבקשים לשמר את
עצי הדומים בדרך לגן ראשל ונחלת
עדה.
רחוב יבניאלי -מרכז הרצליה ,בסמיכות
לרחוב העצמאות -אין שטחים ירוקים
בקרבתה .את הפארק שהולכים להגדיל

קונצנזוס
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מפגש :טבע וספורט
שולחן בנושא :טבע
מועד16.5.18 :
קב'  1משתתפים20 :
קב'  2משתתפים:
סוגיה:

הערות משתתפים:

הערות מסכם:

לכיוון דרום אין אפשרות להרחיב לכיוון
המרכז.
מעוניינת לקדם פרוייקטים של טיפוח
חצרות פרטיות ועזרה כדי לנסות ליצור
פיסות ירוקות קטנות בתוך שטחים שלא
נמצאים בסמיכות לאזורים ירוקים.
שטחים ירוקים
באזורי מגורים

מבקשים ליצור תמהיל בין הצמחייה,
הטבע ואזורים שמיועדים לבנייה,
לפיתוח מבנים ,להגדיל אזורים ירוקים
במרכז העיר .תכניות פיתוח ירוקות בכל
בניין שעתיד להבנות.

קונצנזוס

בבניינים במיועדים להבנות יש להקדיש
לפחות כ 20-אחוז שטחים ירוקים.
פתרון מוצע -מטרו בהרצליה שיהיה תת
קרקעי שייתר את הצורך בחניות.

רחוב סוקולוב

במרכז העיר מול הסינמטק קיים עץ
שבשעות בין ערביים מתקבצות להקות
רבות של ציפורים -מבקשים לשמר את
העצים

קונצנזוס

סוגיה:
כללי מתאר

כשל עיקרי של תכנית המתאר הוא
תכנון תשתיות ואסטרטגיה -יש לתכנן
תשתיות שיתנו תמיכה לטבע עירוני:
חניונים תת"ק ,כבישים משוקעים,
שיעזרו לשמר וליצור פינות חמד ברחבי
העיר.
אוצרות הטבע והייחוד של הרצליה הם
רבים -גם הים ,וגם מאפיינים
טופוגרפיים רבים .יש לשמר ולפעול
לשימור הייחודיות.
שמירה על איזון בין מסחר כלכלי ושטחי
מסחר לבין שטחים עירוניים.
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מפגש :טבע וספורט
שולחן בנושא :טבע
מועד16.5.18 :
קב'  1משתתפים20 :
קב'  2משתתפים:
סוגיה:

הערות משתתפים:

הערות מסכם:

הצללה

הצללה של אזורים ברחבי העיר

קונצנזוס

עצים

שתילה של עצים ברחבי העיר ובפארק
בפרט.

קונצנזוס

כל עץ מקרר את הסביבה ומקרר את
האוויר ,ככל שיהיו יותר עצים יהיה יותר
אוויר ,גם בפארק יש מקום ליותר עצים.
שבילי ההליכה להולכי רגל ורכיבה על
אופניים לא מוצלים וניתן לפתור זאת
ע"י שתילת עצים( .מנהלת פארק
הרצליה שנכחה טענה כי ישנן מגבלות
של תקציב וקרקע ,הפארק נחשב פארק
צעיר ולכן ישנה בעיה בקליטת עצים
צעירים)
שימור עצים ותיקים שנמצאים במרכז
העיר לדוגמא בפינת בני בנימין והנדיב
ישנם  3פיקוסים שמבקשים לשמר
(הפיקוסים יושבים על שטח פרטי) כמו
כן גיזום וטיפוח כל העצים בעיר.
עצים שקרובים לעמודי חשמל ולכן
גוזמים אותם -מבקשים למצוא פתרון.
מתלוננים על גיזום מסיבי של עצים,
בעיקר בתחילת הקיץ .מנהלת פארק
הרצליה השיבה שהעבודות מלוות ע"י
אגרונום ויועצים מיוחדים ,השיבו
שכנראה קיים פער בין התכנון לגיזום
לבין הגוזם בשטח שמגיע וגוזם מעבר
למה שתוכנן ונקבע.
צפון לשדה"ת

חורשת אקליפטוסים מצפון לשדה
התעופה ,ליד מגדל המים .חורשה
היסטורית שיועדה למחיקה בתכנית
המתאר הראשונה יחד עם שדה"ת .לא
מוכנים להסרה של חורשת
האקליפטוסים .בתוך החורשה ישנה 5
מבני בטון לשימור ,החורשה היא חלק
ממבני הבטון שבאה להסתיר אותם
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מפגש :טבע וספורט
שולחן בנושא :טבע
מועד16.5.18 :
קב'  1משתתפים20 :
קב'  2משתתפים:
סוגיה:

הערות משתתפים:

הערות מסכם:

ולכן יש חשיבות לשימור החורשה.
חשיבות היסטורית וטכנית לפעילויות
התושבים בתוך החורשה (צופים
וכדומה)..
סוגיה:
שכונת גן רש"ל

שכונה היסטורית ,ישנה באר סגורה
ולידה פיקוס "מדהים ביופיו" ועץ תות
ענף שמבקשים לשמר.
בכניסה לגן רש"ל ברחוב יבנה ישנם עצי
ברוש יש לשמר מאחר והם הולכים
וכלים .צריך למספר את הברושים.
באזור ישנם גם צברים ליד בתי האריזה
הישנים.
עצי זית עתיקים בני יותר מ 100-שנה
שצריך לסמן ולכתוב את ההיסטוריה
שלהם ,רחוב עולי בבל פינת פינסקר,
רחוב הראובני.
(נציגת החברה להגנת הטבע ענתה
שמתבצע סקר עצים היסטוריים בעיר)

הבריגדה היהודית

יש לבצע סקר עצי אקליפטוסים ותסקיר
של הצמחייה באזור

רחוב הנדיב -בית
ראשונים

עץ שעמוס בעטלפי פירות ,מבקשת
לשמר ,לא מפריע למגורים.
ברושים ושטחים ירוקים שנמצאים
בסביבה.

סוגיה:
נווה עמל

בשכונה מבצעים שדרוג של הגינות
הקהילתיות -יוזמה מבורכת.

ריסוס

חורשה שנמצאת בין בית כנסת גני
ילדים בבני בנימין וגיסין ,חורשה של
תורמוסים .ישנו שטח בר שהוא חצי
מטופח וחצי פראי .ישנם עצי תרבות

קונצנזוס
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מפגש :טבע וספורט
שולחן בנושא :טבע
מועד16.5.18 :
קב'  1משתתפים20 :
קב'  2משתתפים:
סוגיה:

הערות משתתפים:

הערות מסכם:

והמון פריחת בר .מבקשים לא לרסס
ולהשאיר את כל החורשות העירוניות
פורחות( .כדוגמא נתנו את עיריית ת"א
שהחליטה לא לרסס חורשות עירוניות)
מבני חינוך

בעיקר גנים ובתי ספר חדשים -מבוטנים
ואין חלקת אדמה שילדים יכולים לשחק
בה ,גן זית לדוגמא .מבקשים להקצות
מרחבים ירוקים בבתי ספר וגני ילדים
שמתוכננים להיות מוקמים

ברנר ליד ביה"ס

גינה של צמחי בר -נשתלו ונזרעו בה
מגוון ביולוגי -הגינה נעולה ואין אליה
גישה ,ניתן לזרוע בה ולהפוך אותה
למרחב ירוק עירוני -כדי שהילדים בבית
הספר הסמוך יוכלו ליהנות ממנה

סוגיה:
מטרו

תכנית האב המתכוננת כיום להרצליה
היא רכבת עילית .מטרו מאפשר לפנות
שטחים להפוך אותם לשטחים ירוקים.
חסכון בשימוש בכלי רכב ובחניונים.
לתכנן מבנים לעתיד שיהיה מקום גם
לתחנות עתידיות .שימוש בטכנולוגיות
סיניות לחפירת מנהרות תת"ק בהן
יעברו הרכבות

חינוך סביבתי

להכניס למערכת החינוך ולילדים מגיל
צעיר על מנת לפתח מודעות.
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מפגש :טבע וספורט
שולחן בנושא :טבע
מועד16.05.18 :
קב'  1משתתפים15 :
קב'  2משתתפים:
סוגיה:

הערות משתתפים:

הערות מסכם:

מעוניינת בפארקים במרכז העיר _
הרצליה הירוקה הרצליה הצעיר ,רוצים
שטחים ירוקים יותר איזור אפור

לגבי תע"ש – אומרים שיש שם מי תהום
רעילים ויש שם זיהום מים ,המים חודרים
למים מהברז וזה גורם גם לזיהום אוויר.
איים מלאכותים בתוך הים – יהרוס את
הדגה ,את הרחצה וגם לבנות מגדלים
ליד הים מתנגדים כי זה עוצר להם את
הרוח הים ואת הנוף
סוגיה:

נטיעות זה דבר שיש להיזהר בו,

תמ"א – שולי מרכז העיר להרצליה
הצעירה – אושיסקין מזרח ,מה שהם
רואים שהולך ורואה שכל האיזור הזה אין
ירוק ,וכל פעם שעושים תמא נעלם הירוק
שיש ,המחסור בירוק פוגע בבריאות לא
רק באסטטיק ,פתרון – או להגביל את
הבניה בתמאמ"ות לחייב חניות תת
קרקעיות או לשתול עוד עצים בתוך
האיזורים האלה.
הצורך בשטחים פתוחים כמו פארקים
לילדים ולמשחק ,במרכז העיר אין פארק,
אין להם דרך להגיע לפארק ,הילדים לא
יכולים להגיע לפארק.
גינה ציבורית זה לא פארק.
גינה ציבורית זה עד גיל .9
פארקים זה מעבר ,רוצים מרחב ,ילדים
במרכז העיר כלואים בבית ,אין להם דרך
להגיע לפארק ,הדרך היחידה הרלוונטית
היא ליצר שבילים בטוחים ללא כבישים
בדרך ,שבילי אופניים ושבילים להולכי
רגל.
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מפגש :טבע וספורט
שולחן בנושא :טבע
מועד16.05.18 :
קב'  1משתתפים15 :
קב'  2משתתפים:
סוגיה:

הערות משתתפים:

הערות מסכם:

ציר גליל ים – אפשר לבנות עליו שבילי
אופניים ,רוצים שבילים בטוחים להולכי
רגל ולשבילי אופניים.
סוגיה:
יש עמודי חשמל ואנטנות שמסכנות את
האזרחים באיזור שביב.
פרופורציה של גובה בניינים ביחס לרחוב
– לא יגיע אור לתוך הבתים ולא יגיע אור
לגינות ,זכויות שמש.
סוגיה:
העיר הרצליה – אומרת שיש הרבה ירוק
פר תושב ,אבל החלוקה לא מתבצעת
נכון ,כי במרכז העיר אין מספיק ירוק.
שיקום טבע עירוני – כל האיזור של
הבינתחומי משתלטים על השטחים
הפתוחים
רחוב מזא -0קוזרי – יש קרי דשא מאד
יפים ולפי התכנית זה נראה שהכל יהפוך
לבטון ,לא מעוניינים בזה.
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מפגש :טבע וספורט
שולחן בנושא :טבע
מועד16.05.18 :
קב'  1משתתפים15 :
קב'  2משתתפים:
הערות משתתפים:
סוגיה:

טבע עירוני במרכז
העיר
מסלולי טיול בעיר

סוגיה:
התחדשות עירונית

סוגיה:
תאורה

סוגיה:
גיזום

סוגיה:
בעלי חיים

הערות מסכם:
קונצנזוס ,צעירים חושבים כך,
מבוגרים חושבים אחרת ,אין
הסכמה בשולחן ,וכו'

יש אנשים שבשטח הפרטי שלהם יש
ערכי טבע חשובים לעיר.
הצעה לפיתוח מסלול טיול ע"י תלמידה
מהרצליה  -שמתחיל בגן רש"ל ,נושק
לכביש מס'  ,531ממשיך לשדה
התעופה ומגיע עד חוף הים
הורסת את הטבע העירוני ואת האיזון
הטבעי של העיר .איך העירייה מתכוונת
להתמודד עם זה? דורשים שתהיה
שמירה על הטבע העירוני ולהשאיר מה
שאפשר כמו שהוא .
בעד הוספת קומה \ חצי קומה לפרויקט
תמורת הגדלת השטחים הירוקים
חסרה בעיר יד מכוונת שאוספת את כל
הנתונים ויכולה לאכוף .לטענתם
הותקנו מערכות תאורה חדשות
שעושות נזק וזיהום קשה – ללא בדיקה
מקדימה .על כל עמוד תאורה יש
משדרים ולא נתנו את הדעת מה
הסיכונים הסביבתיים של זה .האור
מותקן בזוית כלפי מעלה ופוגע
בציפורים .

לירון – מהיחידה לאיכות
הסביבה:
החלפת התאורה מצמצמת
את נזקי האור ,זיהום האוויר
פוחת ,צריכת החשמל פוחתת
ולא על כל פנס מותקנת
מצלמה.

ערכי טבע עירוני בחלקים הפתוחים
בעיר נגזמים בצורה אגרסיבית .ליד גן בן
שפר כיסחו עצים כאלה .למה לא
עושים שיקום ומניעה? אין התייחסות
לכך בסקר.
גיזום קנים – מבקשים להמעיט בכך
ולאפשר לקנים להתקיים.

לירון :הסקר אינו סקר עצים
ולכן יש לו משמעויות אחרות,
ההסתכלות היא ברמה
העירונית הכללית.
ורד – מנהלת הפארק:
הגיזום נעשה במינימום
באפשרי ובעדינות ורגישות
הנדרשת כדי לא לפגוע
במערך האקולוגי .אנחנו
עושים זאת על מנת שאנשים
יוכלו להינות מהפארק
ולהשתלב בטבע העירוני.

בשדות של גבעת ח"ן אפשר למצוא
שועלים וארנבות ,ממזרח לנווה עמל.
קיפודים – כל מאכילי החתולים גורמים
לקיפודים להתרכז (וזה לא בטבע
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מפגש :טבע וספורט
שולחן בנושא :טבע
מועד16.05.18 :
קב'  1משתתפים15 :
קב'  2משתתפים:
הערות מסכם:
הערות משתתפים:
סוגיה:
שלהם) נוצרת בהלה לעיתים הם אפילו
מתים
חתולים – יש התרבות רצינית ברחבי
העיר וצריך לטפל בזה בהקדם.
האכלות חתולים בפארק – בעיה נפוצה
וידועה .הנהלת הפארק מנסה למגר
אותה אך קשה להיפטר ממנה לחלוטין.
מציינים את הסכנות והחסרונות שבכך,
בתקווה שהתופעה תקטן.
פרפרים – יש מסדרונות פרפרים בעיר.
בבת ים עשו ניסיון של שתילת צמחייה
המעודדת האבקת פרפרים – שווה
ללמוד מהם.
תוכי דררה – צריך חשוב איך לשמר
אותם ברחבי העיר .הם נמצאים בעיקר
בהרצליה ב' ובפיתוח .חלק חושבים
שצריך דווקא להפחית את הכמות
שלהם כי הם פולשים ודוחקים מינים
אחרים.
דבורים – צריכים לקבל התייחסות
במסמך כטבע עירוני
סוגיה:
יש גינה טיפולית ברחוב וייצמן.
גינות טיפוליות
כשנועלים גינה ומאפשרים כניסה
מסודרת של מבקרים ,היא נשמרת
לאורך זמן והמינים הגדלים בה
מתפתחים יפה .על אותו רעיון ,מנסים
מס' פעילים להצמיח גינות "גרילה"
בשטחים ירוקים ברחבי העיר אבל
העירייה מכסחת באופן קבוע את
הצמחים.
לטענת התושבים זה יכול מאוד להצליח,
והם היו רוצים לפתח את זה ברחבי
העיר .נציגי מחלקת הגינון חושבים
אחרת.
לעצים יש השפעה מאוד חיובית על
עצים
הסביבה ,הם מסייעים בצינון העיר ועל
כן חשוב לשמר אותם כמה שיותר
ולהוסיף עצים לאורך כל רחוב ורחוב
בקיץ חם מאוד ,באמצע היום אי אפשר
ללכת או לרכב על אופניים אם
השבילים לא מוצלים.
בפארק הרצליה אין מספיק עצים והם
גם קטנים מדי .מבקשים לעבות את
כמות העצים באזור.
סוגיה:
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מפגש :טבע וספורט
שולחן בנושא :טבע
מועד16.05.18 :
קב'  1משתתפים15 :
קב'  2משתתפים:
הערות מסכם:
הערות משתתפים:
סוגיה:
ליד שדה התעופה יש חורשה שלא
גן רש"ל ושדה
סומנה בתכנית כשטח שיישמר ירוק –
התעופה
והם מבקשים לעשות זאת.
בכניסה לשכונת גן רש"ל יש בעיה של
הצפות ונגר .צריך לטפל על מנת שיהיה
חלחול נכון
בגן רש"ל יש שדירה של עצי שיזף שלא
סומנו בתכנית .הקו הכחול של העיר
עובר בדיוק באמצע השטח הנופי.
מבקשים גם ליצור תיאום מול כפר
שמריהו בהתאם לתכניות שלהם לגבי
השטח הזה ושימור הרצועה כירוקה.
במסגרת התכנית כל האזורים הרגישים
אפולוניה
צריכים להיות מסומנים כירוקים – שטח
פתוח לשימור
חשוב לחקור את הממצאים (עשו את
מערת העטלפים
זה בעבר) ולשמור על מעבר נקי ומסודר
בהרצליה ב'
כי הצמחייה לעיתים מתפשטת
עבריינים שמו פסולת בניין שהביאה
תל מיכל
נדלים ורימות  .יש צוות שמתנדב לנקות
ולשמור על האיזור באופן קבוע
סידני עלי ואפולוניה יש שם נוכחות משמעותית של בע"ח,
צמחייה ואוצרות טבע .עדרי צבאים
נראים כל הזמן ,תנים ,שועלים,
דורבנים ,צבים ,פרפרים ,עצי שיקמה,
אורנים ,צפצפות וכו'.
אנחנו מתנגדים לרצונה של המדינה
להקים שם שכונה ובכך להרוס את
הטבע הזה .להבנתנו עמדת רה"ע איתנו
ויש הליכים משפטיים.
מבקשים לסמן את השטח בצבע ירוק
בתכנית.
התע"ש רמת השרון שמורת טבע גדולה קיימת בשטחה.
צריך רק לפתוח אותה לציבור ויש שם
הכל .שטח של אלפי דונם שלא נגעו בו
ומבקשים להשאיר את זה כמו שהוא.
הדבר היחיד שצריך לעשות הם שבילים
מקשרים וסקר על מיני החי והצומח.
מספרים שעד תקופת התורכים זה היה
פארק עצי אלון וכשהם הגיעו לארץ הם
כרתו את כל העצים – וכיום צריך
לשמור על מה שנשאר.
לפני שנתיים עשו סקר ארכיאולוגי
נוף ים
וצריך להתייחס גם אליו בסקר טבע
עירוני
סוגיה:
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מפגש :טבע וספורט
שולחן בנושא :טבע
מועד16.05.18 :
קב'  1משתתפים15 :
קב'  2משתתפים:
הערות משתתפים:
סוגיה:
בעיריית רמת גן לדוגמא יש אתרי טבע
קישוריות שבילים
וביניהם שבילים מקשרים הנגישים
להולכי רגל ואופניים.
יש שבילים שמתבססים על דרכים
חקלאיות וחשוב לנו לשמר אותן
חשוב לייצר קישוריות לשוליים של העיר
– מסדרונות אקולוגיים לכיוון רעננה,
גליל ים ,וגבעת ח"ן
סוגיה:
קשור גם לספורט – יש צורך בבריכה
מבני ציבור
עירונית נוספת בין השכונות גן רש"ל
ונחלת עדה.
סוגיה:
מאחורי קופת החולים בשכונת נווה
ממצאי תושבים
עמל יש צבעונים ,תורמוס ומיני צמחים
נוספים.
בי"ס הסמוך עשה מחקר באזור עם
התלמידים על סוגי הציפורים ומצאו
דרורים ,בולבולים ,פשושים וכו') .הם
שמו מתקני האכלה אך אין כמעט
צמחייה ואולי זו הסיבה שהציפורים לא
מגיעות .הם מתכננים להקים במקום
גינה לפרפרים ועצי מאכל.
בצפון העיר בגבול עם כפר שמריהו
אפשר למצוא חתולי ביצות.
בחניון של הסופר ליד בי"ס ברנר יש
פרחי בר שרוצים לשמר
נעמי שמר \ המלך דוד – חורשת הואדי.
יש התלבטות מה לעשות ,חלק רוצים
לכסח את השטח בגלל הנחשים
ואחרים רוצים לשמור על חורשת
הטבע.
מתלוננים על בעיית הזוחלים – בגלל
הבינוי המרובה ,לזוחלים אין איך לעבור
ממקום למקום בעיר ולכן נתקלים בהם
הרבה .הפתרון הוא מסדרונות
אקולוגיים .הנחשים עולים גם על עצי
הפיקוס
נחל גליל ים – לא מפותח מספיק
לרווחת התושבים  .הוא מקיף את
שכונת נווה ישראל עד הקניון ועובר את
הכביש .הנחל עובר הטייה לפארק
ה"באסה" – פעם היו שם נרקיסים.
מציעים להעביר נרקיסים חדשים
מגלילות ולהחיות את האזור.

הערות מסכם:

לירון  :הסוקרים אמרו
שהאזור בלתי אפשרי לשימור
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מפגש :טבע וספורט
שולחן בנושא :טבע
מועד16.05.18 :
קב'  1משתתפים15 :
קב'  2משתתפים:
הערות משתתפים:
סוגיה:
מאחורי בי"ס רמב"ם יש שביל ובהמשכו
אוכלוסיית צבים .אחת לשנה מגיע
טרקטור ויש סיכוי גדול שהוא מוחץ את
הצבים .צרך לקחת את השטח הזה
בחשבון בסקר הטבע ולהפסיק את
התופעה.

הערות מסכם:
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