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פגישה באודים
תאריך הפגישה04.06.2013 :
מטרת הפגישה :הצגת תהליך הכנת התכנית ואת הדרכים למעורבות התושבים בהכנתה.
קבלת הצעות מנציגי הישוב לגבי הסוגיות שבהם התכנית צריכה לעסוק.
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חבר וועד האגודה
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ראש צוות התכנון הציג את תהליך הכנת התכנית והדרכים למעורבות התושבים.
המשתתפים העלו את הסוגיות בהן ,לדעתם ,יש לעסוק בתכנית.
 .1כללי:
 כל יישוב הוא עולם בפני עצמו .עלתה הצעה לבדוק מה הייחוד של כל יישובולקדם אולי נושא אחר בכל יישוב.
 נושאים רבים מידי לתכנית אחת. חשובה הסדרה של המצב הקיים ,צריך להתחיל מזה. בכפר  71נחלות 12 ,מהן לא מאוישות. בכפר קיימות בארות מים. הרכב האוכלוסייה בכפר מגוון. במשקים יש דיירים ± 600 .בעלי זכות בחירה 1,200 .תושבים בסה"כ. מתקיימת ועדת גבולות עם נתניה וכפר נטר. קיים ניגוד אינטרסים ,בנושאים שונים ,בין בעלי הנחלות לבין תושבי ההרחבות. מבקשים לשמור על צביון כפרי של היישוב.חגי דביר – גידו סגל אדריכלים
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 .2חינוך:
 הביעו שביעות רצון מנושא החינוך בכפר.  10שנים הייתה גדילה באוכלוסייה ולכן פתחו עוד גן ילדים .עכשיו קיימת מגמתירידה כיוון שלא מגיעה אוכלוסייה חדשה בהיקפים גדולים.
 .3קשר בין יישובים:
 אין קשר בין המושבים לקיבוצים. חשוב לאפשר את הקשר בין היישובים (לדוגמא :בני נוער). .4תעסוקה/פיתוח:
 חסרים מקורות פרנסה .התושבים הציעו הקמת אזור תעשייה קטן משותף,במקום השימושים החורגים בחצרות מבני המגורים.
  5שנים תחנת דלק תקועה כי הכניסה לאודים היא לא סטטוטורית. לאודים יש תב"ע לתיירות .המימוש הוא לא כדאי מבחינה כלכלית עבורהתושבים.
עלויות המימוש גבוהות.
 מציעים לקדם נושא של חוות סוסים .היפודרום ...ייתן פתרון תעסוקתי ,הכנסהותיירות.
 פרנסה ,בעיה קשה של המושב ,בעיקר אצל הדור הוותיק שמתקשה להתפרנסמחקלאות.
 הפיתוח נעצר כבר כ 9-שנים עקב פעילותה של הקשת המזרחית. פל"ח קשה למימוש .חסרים שימושים של הסעדה ,בתי קפה בפל"ח. .5חקלאות:
 החקלאות הפסיקה להיות כלכלית .רק האדמה מעובדת. -באודים מחזיקים בפרדס משותף.

הופץ שאלון למילוי ע"י המשתתפים ,השאלון המלא הושב לצוות התכנית.
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