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נושא הפגישה :תכנית אב אסטרטגית -מועצה אזורית חוף השרון
פגישה בישוב בני ציון
תאריך הפגישה19.05.2013 :
מטרת הפגישה :הצגת תהליך הכנסת התכנית ואת הדרכים למעורבות התושבים בהכנתה.
קבלת הצעות מנציגי הישוב לגבי הסוגיות שבהם התכנית צריכה לעסוק.
משתתפים:
ברכה
אלי
הילה טרייבר
אורלי הדס
עידו אלף
שמעון דהאן
גרוסמן
אבי
מוטי טורקניץ
עמית יוגב
אפשטיין
שי
סגל
גידו
דביר
חגי
טובי אלפנדארי
סאינה
יעל

ראש המועצה האזורית חוף השרון
מזכירת המועצה
מרכזת התכנית מטעם המועצה
מזכיר אגודה חקלאית
יו"ר וועד מוניציפאלי
חבר וועד מוניציפלי
יו"ר אגודה חקלאית
חבר וועד מוניציפלי
מזכיר קהילתי
ראש צוות התכנון
יועץ לתכנון פיזי ,צוות התכנון
יועץ לחברה ושיתוף ציבור ,צוות התכנון
מנהלת הפרויקט ,צוות התכנון

ראש הצוות התכנון הציג את תהליך הכנת התכנית והדרכים למעורבות התושבים.
המשתתפים העלו את הסוגיות בהן ,לדעתם ,יש לעסוק בתכנית.
להלן עיקרי הדברים:
 .1כללי -מבקשים לקבל מידע על תכניות בהליכים :כביש  ,541אזור נופש מטרופוליטני
חוף השרון-רעננה.
 .2תחבורה:
 כביש רוחב :מפגע בטיחותי ממדרגה ראשונה .מסוכן לרוכבי האופניים. התחבורה בין היישובים היא בעייתית .כיום הילדים מוסעים בין היישובים ,שבילאופניים ו/או פתרון אחר היה עוזר.
 חשוב לחבר בין היישובים של המועצה :שביל לריצה ,הליכה ,שביל אופניים,דרכי נוף...
 תחבורה ציבורית לא נגישה ,תדירות נמוכה ולא נוחה לשימוש. .3פסולת  /איכות הסביבה:
 אתר לסילוק פסולת שהוקם מהווה מטרד של ריח ,זבובים ועוד... -חסר טיפול באיכות הסביבה .חלק מהתושבים זורקים זבל מעבר לגדרות.
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 .4שטחים פתוחים:
 שמורות טבע לא מטופלות .חסרה הסדרת הגישה לשמורות הטבע ,מגרשיחניה ,חניות ,שבילים...
 חשש מהשתלטות הערים על השטחים הפתוחים ,הפתרון לדעתם הוא אפיוןחזק של תחבורת נופש /פנאי /ספורט /רכיבת אופניים...
 .5תעסוקה /עסקים:
 חשוב לתת מענה פרנסה למי שהיו חקלאים רב השנים. המשמעות של העדר שטח לתעסוקה ליישוב :חסרים נותני שרותים (עו"ד /אדר'/ספר/סופר למוצרי חקלאות ,השקייה גינון ,ועוד )...מתחם כזה יספק תעסוקה
לאנשי המושב ,מקור פרנסה.
 לא רוצים להגדיל את הפל"ח ,מעדיפים איזור תעסוקה ליישוב ,לא ברמתהמועצה ,קיים קושי ליישב לקבל אישור לאזור תעסוקה ( 60/75דונם).
 רוצים תעשייה נקייה ,לא מזהמת ,לא רועשת... .6מים:
 מקבלים מים מרעננה. קיימות  3מערכות מים נפרדות :קולחין /שתיה/חקלאות. .7בית עלמין:
 צריך להגדיל את בית העלמין. .8חקלאות:
 השדות מעובדים (למעט חלקה של  15ד' שלא מעובדת) :מטעים ,פרחיםלקישוט ,פרדסים ,מדגרה
 יש להסדיר את האוזרים של המכון תערובות /מיון ביצים ,אולי בצורה מועצתית,בעיה של כל הישובים.
 .9תאורה:
 אין אף יישוב שמשתמש בתאורה חסכונית. תאורת רחוב דורשת טיפול. יש בכמה בתים פרטיים גגות סולריים. .10שונות:
 רעש מרעננה בטחון מרחבי :מצלמות ,גדרות ...כל יישוב מתארגן לבד. ליצור תשתיות תקשורת משותפות ,רשת  wifiאזורית ,מועצתית ויישובית. למנף את תכנית האב המועצתית ,לתכנית אב יישובית.הופץ שאלון למילוי ע"י המשתתפים ,צוות התכנית מבקש לקבל את השאלון המלא בהקדם.
רשמה :יעל סאינה
תפוצה :משתתפים
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