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נושא הפגישה :תכנית אב אסטרטגית – מועצה אזורית חוף השרון
פגישה בחרוצים
תאריך הפגישה12.05.2013:
מטרת הפגישה :הצגת תהליך הכנת התכנית ואת הדרכים למעורבות התושבים בהכנתה.
קבלת הצעות מנציגי היישוב לגבי הסוגיות שבהן התכנית צריכה לעסוק.

משתתפים
ברכה
אלי
הילה טרייבר
אורלי הדס
זכריה מדר
לובלסקי
ספי
סגל
גידו
דביר
חגי
טובי אלפנדארי
סאינה
יעל

ראש המועצה
מזכירת המועצה
מרכזת התכנית מטעם המועצה
יו"ר הוועד
חבר הוועד וגזבר
ראש צוות התכנון
יועץ לתכנון פיזי ,צוות התכנון
יועץ לחברה ושיתוף ציבור ,צוות התכנון
מנהלת הפרויקט ,צוות התכנון

ראש צוות התכנון הציג את תהליך הכנת התכנית והדרכים למעורבות התושבים.
המשתתפים העלו את הסוגיות בהן ,לדעתם יש לעסוק בתכנית
 .1כללי -נתונים:
 סוג יישוב שונה משאר יישובי המועצה ,לא מושב ולא קיבוץ. גודל מגרש  400מ"ר עד  1דונם. אין שטחים חקלאיים ליישוב. חרוצים ממקום בנק' גבוהה יחסית לאזור ,ראות טובה ,נוף. .2חברה /קהילה:
 חיזוק הקשרים בין יישובי המועצה השונים .כיום יותר קרובים לבצרה ובני ציוןבגלל הקרבה הפיזית ,לא מכירים את הקיבוצים לדוגמא.
 חסרה פעילות חברתית משותפת לכלל תושבי המועצה ,תרבות ופנאי. אין ביישוב 'בית עם' ,רוצים שיהיה מקום למפגש ,פעילות משותפת ,כנסים,אירועים ועוד...
 .3תחבורה:
 מערכת שבילים  /דרכים להולכי רגל ואופניים בין יישובי המועצה .היו רוציםלראות את הנושא מתפתח בכל רחבי המועצה ולא רק בגוש שלהם ,חוב"ב.
 מערכת השבילים/דרכים תשמש גם את התיירים ,מבקרים בתחום המועצהלפעילות פנאי ,ספורט ונופש.
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 .4חינוך:
 רוצים שגני הילדים יהיו בפיקוח של המועצה ולא של היישובים .כיום גני הילדיםמנוהלים ע"י הוועדים.
 בית הנוער צריך להיות גם בפיקוח המועצה ולא האיחוד החקלאי. שיעורי חיזוק ניתנים במסגרת היישוב ,ע"י היישוב במימון משותף עם ההורים. .5תעסוקה:
 להקפיד שהעסקים יישארו בתוך הגבולות שלהם ,יותר פיקוח ואכיפה שלהמועצה.
 אזור תעסוקה משותף לשלושת היישובים ייתן מענה לצרכי הפרנסה /תעסוקהשל התושבים.
 פיתוח תיירות ,צימרים במועצה ,למטרת טיירות כפרית. .6שונות:
 אין התחשבות מספיקה בתושבים הדתיים ,לדוגמא הסעות לגני ילדים דתייםשלא בתוך היישוב.
 לכלוך שמצטבר מעבר לגדרות ,תושבים /עסקים משליכים פסולת ואין מהשאוכף.
  2בתים של עמידר ביישוב ,סגורים מוזנחים ולא מטופלים .היו רוצים שייפתחואותם למכרז ,כדאי שאנשים יוכלו להיכנס לגור בהם.
 אולי יש מקום ליזום בית אבות ,עממי ,לא דיור מוגן. גביית ארנונה צריכה להיות אחידה ודרך המועצה .לא נכון שהוועדים מתעסקיםבתקציב.

הופץ שאלון למילוי ע"י המשתתפים ,צוות התכנית מבקש לקבל את השאלון המלא בהקדם.
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