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נושא הפגישה :תוכנית אב אסטרטגית -מועצה אזורית חוף השרון
פגישה בקיבוץ שפיים
תאריך22.05.2013 :
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
אורלי הדס
הדר ליוואי
אנה טל
חנן דור
יעקב (קוני) פנר
גידו סגל
חגי דביר
יעל סאינה

תפקיד
מזכירת המועצה
מרכזת התוכנית מטעם המועצה
קיבוץ שפיים ,מנהל תשתיות ושרות.
קיבוץ שפיים ,יו"ר הועד -מזכירת הקיבוץ
קיבוץ שפיים ,מנהל עסקים
קיבוץ שפיים ,רכז נדל"ן
ראש צוות תכנון
יועץ לתכנון פיזי ,צוות התכנון
מנהלת הפרויקט ,צוות תכנון

ראש צוות התכנון הציג את תהליך הכנת התוכנית והדרכים למעורבות התושבים.
המשתתפים העלו את הסוגיות בהן ,לדעתם ,יש לעסוק בתוכנית.
להלן עיקרי הדברים:
 .1כללי:
 גודל האוכלוסייה 32 :לידות בשנה ,קיבוץ קולט ,מתפתח ,בצמיחה. נכון להיום המועצה חולקת שטחים עם שפיים וגם יושבת בתוך שפיים. .2חינוך:
 קיימת שביעות רצון מבית ספר וייצמן. קיימת שביעות רצון מהסעות של הילדים לבתי הספר ואחר הצהריים .3ביוב:
 נדרש פתרון נושא הביוב .פתרון לטיהור שפכים מהווה חסם בנושא פיתוח הקיבוץ.משרד הבריאות לא מאשר היתרים
 .4תחבורה:
 הקיבוץ מוקף בדרכים ,כביש  ,531כביש ( 541חותך מדרום).חגי דביר – גידו סגל אדריכלים
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תחנת רכבת :מסומנת תחנת בשפיים .אבל לא קיימת בפועל.
כלי רכב חולפים דרך היישוב לארסוף ולשמורת השרון ומהווים מטרד בטיחותי בתוך
הקיבוץ
התושבים סובלים מתנועה לא בטיחותית של טרקטורונים וכלי רכב נוספים דומים,
מטרד רעש ובטיחות.
יש לתת את הדעת בנושא הכבישים בין הישובים.
צריך לבחון תחבורה בין יישובית :הפעלת מיניבוס הקושר בין הישובים.

 .5חוף הים:
– יש להסדיר גישה לחופים.
 החופים הולכים ונכחדים ,החול נעצר ,קריסה של המצוק. .6בית עלמין מטרופולין דן:
 מתנגדים להקמת בית עלמין מחוזי מול הקיבוץ.הופץ שאלון למילוי על ידי המשתתפים ,השאלון המלא הושב לצוות התוכנית.

רשמה :אדר' יעל סיאנה
העתק :משתתפים
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