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נושא הפגישה :תוכנית אב אסטרטגית -מועצה אזורית חוף השרון
פגישה בקיבוץ גליל ים.
תאריך02.06.2013 :
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
שלומי אושפיזין
רותי פרגמנט -רובין
גידו סגל
חגי דביר
טובי אלפנדארי
יעל סאינה

תפקיד
מזכירת המועצה
מזכיר ,יו"ר הוועד
מנהלת הקהילה
ראש צוות התכנון
יועץ לתכנון פיזי ,צוות התכנון
יועץ לחברה ושיתוף הציבור ,צוות התכנון.
מנהלת הפרוייקט ,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:
 .1כללי -נתונים:
 תכנונית שייכים לרמת השרון ,מוניציפאלית לחוף השרון. עסקה עם המנהל 4,200 :אושרו יח"ד ,מתוכם ייבנו  1,075יח"ד בתחום הרצליה.הקיבוץ החזיר  870דונם למנהל.
 בקיבוץ  210חברים 80-160 ,בתי אב ,בונים רק לבני הקיבוץ ,מוסיפים  20יח"ד.המכסה של הקיבוץ היא  230בתי אב.
 עסקאות עם המנהל 20 :דונם בקיבוץ 20 ,דונם מול קניון שבעת הכוכבים 18 ,דונםבכביש החוף.
 .2חיבור למועצה:
 מנותקים גיאוגרפית מתחום המועצה .גורם משפיע אפילו שהמרחק אינו רב. לא מרגישים שייכות למועצה .יחסי גומלין מול המועצה על אש נמוכה. בגליל ים התרגלו שכל אחד בוחר לעצמו את מה שהוא רוצה. הניתוק היה הבסיס ,המועצה היתה צינור להעברת כספים. ההרחבות חיזקו את הניתוק.חגי דביר – גידו סגל אדריכלים
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 .3חינוך:
 גליל ים ורשפון -לומדים בכפר שמריהו. מוזיקה וחינוך סביבתי -נושאים שהמועצה מקדמת במערכת החינוך וגליל ים ורשפוןלא חלק מזה.
 בתיכון יש בעיה במגמות הלימוד :בהרצליה ישנו פתרון ,נח להם גם המקום וגםהתכנים .מקבלים אישור ללימודי חוץ .ההורים משלמים כדי שהילדים יילמדו בהרצליה.
 בגליל ים יש הגירה שלילית של בית הספר התיכון /חטיבה. מציעים שיהיה במועצה יום לימודים ארוך עד  .16:00-17:00בשעות הללו גם יינתןהחינוך הלא פורמאלי .החינוך הוא הנושא הכי אקוטי ,יום ארוך יחסוך את הצורך
במסגרות כפולות( .למדו קודם ברמת הכובש -לפני שהתחילו ללמוד בכפר שמריהו.
תשלומי הורים מאד גבוהים בכפר שמריהו .המועצה משלמת יותר על הילדים מגליל
ים בכפר שמריהו .לדוגמא ₪ 5,300 :גליל ים מול  ₪ 4,200שאר הישוב).
 .4תחבורה /נגישות:
 לא נכללים בתוכניות לשבילי אופניים של המועצה וגם לא בשל הרצליה. הסעות של הנוער בקיץ ,נושא שהמועצה לא עוזרת בו. הסעות -לילד אחד או קשיש -סוגיה בעייתית ולכן מוצאים פתרונות זמניים. .5שירותי הרווחה במועצה:
 בעבר היתה עובדת סוציאלית ליישוב ,שיטה שהתאימה לקיבוץ .כיום שהעובדתהסוציאלית במועצה ,סידור פחות נח לקיבוץ ,בעיית זמינות ונגישות.
 תקציב מתקבל פר נפש וגליל ים כיישוב הכי קטן ,סובלים מזה. .6שונות:
 המרחק הוא החוט המקשר בין כל הבעיות של גליל ים. מגרש ספורט ,היו שמחים של עזרה של המועצה בנושא. מוצאים פתרונות במקומות אחרים ,נופלים בקטע של הגודל. תעסוקה למבוגרים -צריך פתרון של המועצה.הופץ שאלון למילוי על ידי המשתתפים ,השאלון המלא הושב לצוות התוכנית.

רשמה :אדר' יעל סיאנה
העתק :משתתפים
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