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נושא הפגישה :תוכנית אב אסטרטגית -מועצה אזורית חוף השרון
פגישה במושב בית יהושע.
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
יונת אידן
נחשון רשף
רמי בן דרור
גיל בן יקר
אבנר מנור
גדעון להן
עמירם בוסל
אלון עזורי
אפרת דור
יאיר קינן
ללי דוד
אסתר דור
אורלי הדס
גידו סגל
חגי דביר

תפקיד
מזכירת המועצה
מנכ"ל רשפון
יו"ר ועד מקומי
יו"ר האגודה
הנהלת האגודה
הנהלת האגודה
הנהלת האגודה
הנהלת האגודה
וועד מקומי
וועד מקומי
וועד מקומי
וועד מקומי
וועד מקומי
מרכזת התוכנית מטעם המועצה
ראש צוות התכנון
יועץ לתכנון פיזי ,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:
 שטחים חקלאיים :כל השטחים החקלאיים מעובדים ,מושקים במי קולחין .הגידולים:מטעים ,פרחים ,מעצמת אפרסמון .כולם רבים על אדמות .יש  20חקלאיים פעילים,
המעבידים אדמות של אחרים.
 -לכל חקלאי  23דונם 3 :למגורים 20 ,דונם חקלאיים.
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-

היום :יותר מ 500-יח"ד משלמות ארנונה 330 .יח"ד בהיתר  170 +יח"ד קטנות ללא
היתר.
בתמ"א  -35מותר  350יח"ד.

 .2סביבה:
 התושבים של רשפון מאד אוהבים את ה"אי הירוק" שלהם בין הרצליה לנתניה ,ורוציםלשמור על אופי האזור (לא רוצים בנייה מסיבית ,לא רבי קומות).
 חוף הים :אין גישה לים .במשך  10שנים הייתה גישה דרך געש ,כעת החוף לא מסודר. -רוצים יותר התייחסות לאקולוגיה במושב :הפרדה של פסולת ,פינות מחזור וכדומה.

-

 .3חינוך ותרבות:
דרושה תכנית אב לחינוך ,שהמועצה תיקח אחריות על גני הילדים.
יש בית ספר משותף עם כפר שמריהו ,אבל הוא מנוהל על ידי כפר שמריהו ,אין לתושבי
רשפון שום השפעה על התנהלות בית הספר.
גני הילדים -יש כאלו הרוצים גנים משותפים עם כפר שמריהו ויש כאלה שרוצים בנפרד.
רוצים שרוב הפעילות התרבותית תיהיה בתוך המושב עצמו.
צריכים לקבל יותר משאבים מהמועצה לתרבות במושב.
אין מגרש ספורט /משחקים לכדורגל או כדורסל ,יש רק מגרש טניס .ישנו צורך לילדים
וגם למבוגרים.
רוצים שיבנו בריכת שחייה וקריית ספורט ברשפון לתושבי המושב.

 .4מגורים:
 רוצים יותר מגרשים קטנים ברשפון למשפחות עם פחות אמצעים. לא רוצים יותר בתים ברשפון. .5תחבורה /נגישות:
 רוצים שביל אופניים לחוף השרון ,לבית הספר. סידור דרך הכניסה למושב. רוצים התייחסות למערכת כבישים מתוכננת (ורכבת). .6תעסוקה:
 רוצים להקים כמה אזורי תעשייה נקודתיים. רוצים ללכת לכיוון של משיכת תיירות ,יש תשתית של כל המשקים ,בכל משק ישפוטנציאל לצימרים ,רק צריך לנווט אותם לתיירות ,לייצר תיירות כפרית ,גלריות
וכדומה..
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 .7שימור אתרי מורשת :יש סליק היסטורי ,יש בריכה /באר עם עמדות למעלה ויש
סליו.
 .8שונות:
 יש שותפות מסוימת עם כפר שמריהו ,מצד אחד ברשפון רוצים את סל השירותים שלכפר שמריהו ,ומצד שני ,לעומתו לא רוצים את הסגנון של כפר שמריהו ,לא רוצים
חומות ,רוצים צביון כפרי ,פשוט ,צנוע ופתוח

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

רשמו :גידו סגל וחגי דביר
העתק :משתתפים
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