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 כוללנית חוף השרון מתאר תכנית

 21.20.71  -ראשון מפגש שיתוף ציבור סיכום

ראש , תושבים ..2-בהשתתפות של כ .70202.2-ב, המפגש נערך בקתדרא בבית ספר המקיף בשפיים

מנהלת , ראש צוות התכנון, נציגי מנהל התכנון, מהנדס המועצה, סגן ראש המועצה, לית המועצה"מנכ, המועצה

  0בעלי תפקידים ביישובים ועוד, היועץ לשיתוף הציבור, צוות התכנון

  :רקע

התכנית מוצתה גם בשפה שלה וגם  0של המאה הקודמת הוכנה תכנית מתאר למועצה .0-באמצע שנות ה

שיתוף לוותה בהליך  למועצה אשר תכנית האסטרטגית נערכה  כשנתייםלפני 0 במתווה התכנוני שהיא מציעה

שטחים : גוןכ משפיעים באופן ישיר על החיים בתוך הישוב ועל המועצהה נושאיםעלו ה התכניתבמסגרת 0 ציבור

 0ועוד מרכז הישוב, ח"פל, חקלאות, פתוחים

ולכן היא לא מאפשרת  ין לה תוקף סטטוטוריאאך , ם נושאים שוניםודילקקבעה מתווה  התכנית האסטרטגית

לתרגם חלק מהנושאים שעלו בתכנית  אפשרתכנית המתאר הכוללנית ת0 קידום תכניות מפורטות התואמות לה

מסמכי 0 הנחיות לתכניות מפורטות סטטוטוריותבאמצעות  לפועל אותםולהוציא , האסטרטגית לפן המעשי

 0שוניםונספחים בנושאים , הוראות, קרקע התכנית כוללים תשריט יעודי

מטרת המפגש הציבורי הראשון היא להציג 0 תהליך הכנת תכנית המתאר הכוללנית מלווה בהליך שיתוף ציבור

עקרונותיה ולהסביר על תהליך הכנתה וכן לשמוע את הציבור מהן הסוגיות שמבחינתו , את מבנה התכנית

 0 חשוב שהתכנית תתייחס אליהם

  :מה הוצג במפגש

, התכנית את המקדמים הגופים, הכוללני התכנון עקרונות הוצגו – כוללנית מתאר תכנית מהי הוסבר 20

התכנית מאושרת בסמכות הועדה המחוזית לתכנון  0שהם התוצר הסופי התכנית מסמכי הרכבכן ו

  0ולא ניתן להוציא ממנה היתרי בנייה ובנייה

 את שמתרגמת טווח ארוכת תכנון מדיניות מגדירה התכנית כי הוסבר – כוללנית תכנית הכנת מטרת 20

התכנית  0פיתוח מול שימור עוצמותמתייחסת לו קרקעושימושי  ייעודי של לשפה המועצה חזון

 0הכוללנית מכילה הנחיות והוראות להכנת תכניות מפורטות בתחום המועצה

 התכנון שלבי הוצגו וכן בתכנית יעסקו בהם והתחומים התכנון צוות חברי הוצגו – העבודה תהליך 30

 לכדי עד, הישוביםברמת ו המועצה ברמת מהותיות בסוגיות דיון דרך קיים מצב מסקר העיקריים

 0התכנית מסמכי גיבוש

בוועדת 0 תהליך התכנון מלווה על ידי ועדת עבודה והיגוי בין משרדית -ליווי מקצועי של התכנית  40

מה שמאפשר תיאום התכנית  שמרכיבים את חברי הועדה המחוזית פיםגוה נציגיההיגוי משתתפים 

בשלב מאוד מוקדם מול כל הגורמים הרלוונטיים והמסמכים מוגשים לאחר שדנו בכל הסוגיות 

 0 העקרוניות והקונפליקטים צומצמו

 התכנית נמצאת בשלב הכנת סקר צב קיים –שלב נוכחי של התכנון  50

 :התושבים במפגש על ידי הנושאים המרכזיים שעלו

  0חיזוק המשק המשפחתי, חקלאיםהוהחקלאות ועידוד חיזוק : הצביון החקלאי הכפרי  חיזוק 20

 0מתן פתרונות לאוכלוסייה קשישה, דורי בין רצף יצירת :ובעתיד היום הדיור למצוקת ביטוי מתן 20

 לבנייה אפשרות לבחון, קטנות יחידות של בניה להציע, עוצמות פיתוח מול שימור הגדרת:  למגורים בנייה 30

 0בקיבוצים לגובה נקודתית

הטקסט 
 שלך כאן



 לשימושים ואחרים כלכליים תמריצים מתן בחינת :בנחלה השימושים להסדרת כוללני מהלך 40

 גם תכנוניות הצעות של המשמעויות את לבחון שי, השימושים של תכנונית הסדרה תהליכי ישוטפ,הרצויים

 0  י"רמ מול אלו בנושאים להסכמות להגיע לפעולו הקנייני בהיבט

 ;והחקלאות הטבע בגלל האזורית המועצה של הקיום זכות :בתכנית תמהותי סוגיההשטחים הפתוחים כ 50

 איזון ;(טבע, חקלאות של שילוב) הסביבה של פארק כסנטרל האמצעית מרזבההשטח החקלאי ב

 יזמויותול, כמוקד לטבע פולג נחל שיקום; ונופש פנאי, וטיילות וטבע הטבע ערכי שמירת, חקלאות בין

 0משאיות חניון כגון -בשטחים לא מבונים רצוייםסינון שימושים לא ; חקלאיות

 תפישת בין הפער בחינת, י"עם רמלהסכמות להגיע  יש :מועצהוהתהליכי תכנון ברמת היישוב  קיצור 00

 מענה בתכנון מתןיש לבחון , החקלאיים בשטחים השימושים מהות לגבי י"רמ של לזו החקלאות משרד

 0לצרכים הכרחיים של המגזר הכפרי

 עירוב שימושים בתוך היישובים, היישובים בתוך התעסוקה אפשריות הגדלת:  ופרנסה תעסוקה 70

תיירות הגדלת , הפתוחים בשטחים מניבים לשימושים האפשרות בחינת, (במגורים ובשטחי הציבור)

  0 תושבי הערים הסמוכותתוך מתן מענה לביקושים של , הפנים ביישובים ובשטחים הפתוחים

 0 היישוביות בתשתיות טיפול, קדם ארסוף של מוניציפאלית סדרהאבחינת אפשרות ל : כללי 80

 

תהליך 2 מצב קיים זוהו במסגרת ניתוח נתוניהמשך תהליך שיתוף הציבור יתמקד בסוגיות מרכזיות ש

כמו כן יכלול  2 עם קבוצות מיקוד רלוונטיות לכל סוגיהממוקדים דיונים  שיתוף הציבור בשלב זה יכלול

 2הליך שיתוף הציבור פגישות עם נציגים נבחרים בישובים לגבי סוגיות רלוונטיות לכל ישוב

 2 עם גיבוש התכנית המוצעת יערך מפגש פומבי נוסף בו תוצג התכנית

חומרים 2 ועצה האזוריתניתן לעקוב אחר קידום התכנית בחומרים שיתפרסמו באתר המ, נוסף לכך

 2י של התכניתהיגוהועדת תכנוניים יפורסמו באתר לאחר אישורם על ידי 

 
 

 

 


