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נושא הפגישה :תוכנית אב אסטרטגית -מועצה אזורית חוף השרון
פגישה בבצרה.
תאריך19.05.2013 :
מטרת הפגישה :הצגת תהליך הכנת התכנית ואת הדרכים למעורבות התושבים בהכנתה.
קבלת הצעות מנציגי הישוב לגבי הסוגיות שבהם התכנית צריכה לעסוק.
משתתפים:
שם
הילה טרייבר
יואל פירסט
מירב קורן
גבי פייגנבאום
אלון שבת
אורלי הדס
גידו סגל
חגי דביר
טובי אלפנדארי

תפקיד
מזכירת המועצה
מזכיר אגודה חקלאית
יו"ר ועד מקומי
ועד מקומי בצרה
ועד מקומי בצרה
מרכזת התוכנית מטעם המועצה
ראש צוות תכנון
יועץ לתכנון פיזי ,צוות התכנון
יועץ לחברה ושיתוף הציבור ,צוות התכנון.

ראש צוות התכנון הציג את תהליך הכנת התוכנית והדרכים למעורבות התושבים.
המשתתפים העלו את הסוגיות בהן ,לדעתם ,יש לעסוק בתוכנית.
להלן עיקרי הדברים:
 .1חינוך  :נושא מאד מרכזי שימשיך למנף את הישוב בפרט והמועצה בכלל .אנשים קונים
ושוכרים בתים ביישוב כדי להיות חלק ממערכת החינוך של המועצה.
 .2תעסוקה:
 נושא הפרנסה מטריד ומעסיק את האנשים. פל"ח /שימשים נוספים בנחלה :נושא תקוע שיש לקדם .מבקשים לדעת כיצד ניתןלקיים פעילות /שימושים נוספים בתוך שטח הנחלה .יישור קו של תמ"מ  7/3לכל
המועצות.
 פעם היו במושב לולים ,המדינה העבירה את המכסות לצפון ולדרום .רוצים לעשותפעילות אחרת במקום הלולים כמקור פרנסה ותעסוקה ,לדוגמא :מסעדה ,בית קפה,
אירוח כפרי...
 -פוטנציאל המועצה הוא 'פנינה תיירותית'.
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-

קידום נושא פיתוח התיירות במועצה מול כל גורמי הממשלה הרלוונטיים :מנהל
מקרקעי ישראל ,משרד התיירות ,משרד החקלאות וכדומה.

 .3שפכים  :ואדי שמגיע מרעננה .פגע ריח מהמט"ש ,היתה בעיה עם הפילטרים .מציעים
לשלב נציג של רעננה בתוכנית.
 .4תחבורה :חיבור בין הישובים ,לאפשר לילדים להגיע למרכזי הנוער ובתי הספר בשבילי
אופניים.
 .5בתי קברות :לא תהיינה הרחבות של בתי העלמין מקומיים.
 .6עסקים :ישנם תהליכים משפטיים נגד עסקים .נסגר אולם אירועים שהיה משגשג.
 .7שונות:
-

התייחסות המדינה להתיישבות החקלאית ,המון עויינות וקשיים .מנגנון 'תקוע'.
רעננה מתקרבת לישוב .בראיה ל 20-שנה קדימה ,העיר תעטוף /תכיל את המושב
בתוכה.
חיזוק הקהילה במועצה :אנשים זקוקים לקבוצת התייחסות .לייצר לכידות ,יישובי
המועצה הם פזורה .גוש חוב"ב :בצרה ,בני ציון ,חרוצים ,קשרים נוצרים דרך הילדים.
רוצים להפוך את חוף השרון בכלל וגוש חוב"ב בפרט לאי ירוק בתוך 'גוש הבטון' של
השרון על כל המשתמע מכך :איכות הסביבה ,שמירה על צמחייה וחיות הבר ,פיתוח
התיירות וכדומה.

הופץ שאלון למילוי על ידי המשתתפים ,השאלון המלא הושב לצוות התוכנית.

רשמה :אדר' יעל סיאנה
העתק :משתתפים
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