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 כוללנית חוף השרון מתאר תכנית

 91.41.40  -שני מפגש שיתוף ציבור סיכום

עם תחילת הליך התכנון נערך מפגש פומבי . תהליך הכנת תכנית המתאר הכוללנית מלווה בהליך שיתוף ציבור

. החושבים להם יםשונונושאים העלו סוגיות  התוצרים הצפויים והמשתתפים ,בו הוצג תהליך התכנוןראשון 

סוגיות תכנון בקבוצות מיקוד ב ולדוןתה לדווח לציבור על המשך הליך התכנון ימטרת המפגש הפומבי השני הי

  .שירותי ציבור וחקלאות, תחבורה: מרכזיות בשלושה תחומים

ראש  ,תושבים 499-כ שלבהשתתפות  91.41.40-ב, בבית ספר המקיף בשפיים ההמפגש נערך בקתדר

, צוות התכנון מרכזת, ראש צוות התכנון, נציגי מנהל התכנון, מהנדס המועצה, סגן ראש המועצה, המועצה

  .בעלי תפקידים ביישוביםויועצת חקלאות וכן  יועץ הנוף , יועץ התנועה, היועץ לשיתוף הציבור

 :מהלך המפגש

  . התקדמות הליך הכנת התכנית הכוללנית למועצהראש צוות התכנון הציג את , אילן אייזן .4

 : םנושאישלושה מרכזיות לדיון בושאלות סוגיות למשתתפים הוצגו  .1

 :שירותי ציבור .א

 ?באשכול הישובים וברמת המועצה, איזה שירותים צריכים להינתן בישוב -מודל השירותים הרצוי  •

 ?  באילו שירותים יכולים ישובים סמוכים לשתף פעולה •

 ? קרבה גיאוגרפית או סוג הישוב ?לשירותי ציבור משותפים בישובים מהו הקריטריון החשוב •

 .י שייקבע ובאיזה תחומיםהאם יש לתת גמישות ויכולת בחירה של שירותים מעבר למפרט היישוב •

  .הצעות למיקום בית ספר נוסף ומבנה המועצה •

 :חקלאות .ב

  ?מהן הפעולות שיכולה המועצה לבצע בכדי לעודד את החקלאות במרחב •

 ? איך ניתן לחזק את הקשר של הדור הצעיר עם החקלאות •

 ? כיצד נכון לנהל את ממשק בין שטחים חקלאיים לערכי טבע •

 ? טיול ושבילי אופנים לשטח החקלאי כיצד לתת מענה לבעיות הנובעות מקרבה של  שבילי •

 :תחבורה .ג

 ? כיצד ניתן לשפר את מערך התחבורה הציבורית במועצה האזורית •

 ? כיצד ניתן לעודד משתמשים נוספים בתחבורה הציבורית •

 (. בעיקר בכפר נטר ובבית יהושע) ת של תנועה עוברת וחנייה בישוביםכיצד ניתן להתמודד עם בעיו •

שטחים פתוחים ומשולבים , בישובים כפריים)משמעויות התכנית לשבילי אופניים מטרופולינים  •

   (. בדרכים

 :המשתתפים במפגש עלוהמרכזיים שנושאים 

 :יועצת חקלאות בצוות התכנון -ר לירון אמדור"ניהול דיון ד -קבוצת מיקוד בנושא חקלאות .א

  .חקלאות במרכז הארץ ברמה הארצית בות גדולה לקיוםיישנה חש •

שטחים  יש להגדיר. התכנית צריכה לתת מענה לצרכים המשתנים לאורך הזמן ,יםלגבי מבנים חקלאי •

לתת הגדרות במקום לסמן מיקומים ספציפיים אפשר שיאפשרו הקמת מבנים או לחילופין חקלאיים 

כמו כן יש להגדיר סל זכויות בניה למבנים  .'ישובים וכו, ים נדרשים משמורותכלליות לגבי מרחק

 .חקלאיים

פעילות או , לאות תיירותיתקח, מו מסחרכ, שים משיקים לחקלאותצריך לתת דגש על פיתוח שימו •

שינגישו את חקלאות  כמו יקב בתוך הכרם -עסקית שיש לה קשר ישיר לחקלאות בקרקע חקלאית 

 . חקלאות יכולים לפרנס משפחהשילוב של תיירות ו. לקהל הרחב

 .ח"י דורש עבור פעילות פל"יש לבחון את העלויות הגבוהות שרמ •

הטקסט 
 שלך כאן



אפשר לתכנן את שבילי אופניים שיתרמו לחקלאות בדומה למודלים . יש ליצור חקלאות בת קיימא •

 . במקומות אחרים בעולם

 .  גם ברמה של מספר ישובים יחד או כלל המועצה, יש לקדם פעילות קואופרטיבית בנושא החקלאות •

  .נדרשת הסדרת גישה אל השטחים החקלאיים בגלל תשתיות לאומיות חוצות •

אפשר . שלא ניתן לעבד אותן" מובלעות"התשתיות קוטעות את רציפות השטחים החקלאיים ויוצרות  •

 .מות כאלה שדות סולארייםלשקול להקים במקו

צריך להגביל מעבר רכב ואנשים בשטח חקלאיים בכלל ובאזור שהוגדר כאזור נופש מטרופוליני  •

 . נדרש ניהול ופיקוח על הנושא. בפרט

 .יש לאתר שטח לאיגום מים כדי להגדיל את אספקת המים לחקלאות •

 

 יועץ תחבורה בצוות התכנון -ניהול דיון אלי אסיף  -קבוצת מיקוד בנושא תחבורה .ב

 :ציבורית מערך תחבורה •

בהעדר פתרון של , קיימת בעיה משמעותית בצורך של הסעת ילדים בשעות אחר הצהריים -

 .תחבורה ציבורית

 .אין תחבורה ציבורית, בית יהושע קיימת בעיה באפשרות להגעה מהישובים אל תחנת הרכבת -

 .אל התחנה שאטלים ניתן לשקול הפעלה של

 .בשעות אחר הצהרייםשימוש באוטובוסים של המועצה לתחבורה ציבורית פנימית  לבחוןמוצע  -

 . יעודיים לתושבי המועצה בסמוך למרכזי תחבורה ציבוריתימגרשי חניה  לתכנן מוצע -

 .ז"באזור המוא תוספת תחנות רכבת על המסילהיש לשקול  -

 .חיבור למערכות הסעת המונים לתל אביבנדרש  -

 :תנועה עוברת בכפר נטר ובית יהושע •

 .בישוביםצריך לקדם פתרון תחבורתי לקדימה צורן ולאבן יהודה כדי לצמצם את התנועה העוברת  -

 . גם של רכבים פרטיים וגם של רכב כבד .בכפר נטרוברת עיש להגביל תנועת  -

 :שבילי אופניים •

ין בכדי שהם יהוו פתרון משמעותי לתנועה , נדרש פיתוח שבילי אופניים מוארים ומוצלים משמש -

 .אשכולות הישובים

 . שיתוף פעולה מול רעננה לנושא שבילי אופנייםיש לפעול לייצר  -

 .צריך לחבר את אזור ארסוף קדם למערכת שבילי האופניים -

 :נושאים נוספים •

גם שירותי ציבור וגם שמביאה בחשבון , וקוהרנטית ראייה כוללתהתחבורה ב יש לתכנן את -

 . תעסוקה

 . כבתהרפסי יש לחשוב על פתרונות נוספים למעבר מעל  -

בני עוקף  דרך, ועה מכיוון מזרח דרך המועצהיביא לכך שתהיה יותר תנבשפיים ם "פיתוח המתח -

 . 'רכבת וכו 1הקטנת רעש מכביש יש לתכנן אמצעים ל. ציון

 . יש לפתור בעיות של חניה בסמוך לתיכון ולבית הספר אדם וסביבה בגעש -

 . נדרש פתרון לצורך של העברת כלים חקלאיים מהישובים לשטחים החקלאיים דרך תשתות חוצות -

 

 פרוגרמה ושיתוף ציבוריועץ  - טובי אלפנדריניהול דיון  -שירותי ציבורקבוצת מיקוד בנושא  .ג

 : ברמת הישוב •

 ברמת היישוב בדגש על מועדונים ושטחי כינוס לשימושי ציבור לכמה שיותר מתקניםצריך לדאוג  -

 .בכל הקשור לפעילויות קהילתיותלכל ישוב יצירת עצמאות אפשר ול

חדר האוכל , כגון הסילו -ת קהילתיות ללא מטרות רווחפעילו שכבר אינם פעיליםמבנים לשלב ביש  -

  . וכדומה

 . םשל הקמת מבנים רב תכליתיי לבחון אפשרות -

 .קולוגי ויער מאכל בכל יישובהקמת פארק א לאפשר הקמה של רעיונות חדשניים כמו -

 :ברמת האשכול •

  .אינטגרציהחד באופן שצור ציבוריות יפונקציות  צריך לפעול לשילוב של -

 . לפעול לאיגום משאבים ושיתוף פעולה בין ישובים שכנים צריך -

 .פלוס 19חיילים וגילאי , תנועת נוער, ועדון נוערמ -ך לתת מנה לכלל שכבות הגילצרי -

 .לקשיש יום מועדון ללתת מענה בנושא היסעים צריך  -

  .לאופניים אזורים ומבנים ציבוריים  צריך להנגיש -



הדבר . ס היסודי"יהיו חלק מביה' ח-ושכיתות ז, צריך לבדוק אולי לשנות את החלוקה בבתי הספר -

 . יכול לשפר את המפגש והאינטגרציה בין הילדים באשכול הישובים

 :מרפאות •

 ישובל כאין הצדקה לאחזקת מרפאה בכיום במצב שבו התושבים הם חברי קופות חולים שונות  -

אך הוא , סביר לרוב האוכלוסייההמצב הזה נותן מענה . התושבים מקבלים מענה מחוץ לישוביםו

וצע מ. חסרי רכב או רישיון נהיגהכן לובעלי צרכים כמו קשישים ובעייתי עבור אוכלוסיות חלשות 

כלכליים וקהילתיים על מנת להנגיש את , לפתח מודלים ייחודיים של איגום משאבים ארגוניים

 . השירות ליותר תושבים

 :בתי ספר •

וכדאי  יוצר אינטגרציה בין הישוביםמה ש, דיים נותנים מענה לכל גוש ישוביםר היסופבתי הסכיום  -

על מנת לתת פתרונות  ספרגם לייצר גיוון כלשהו בין בתי הלנסות כדאי  כמו כן. לשמור על כך

 .ייחודים לתלמידים שרוצים בכך

  – נוסף במועצהבית ספר תיכון  -

 . חשוב שיהיה במרכז המועצה על מנת לשרת את היישובים שמתקשים להגיע כיום לשפיים .א

 . סלולי לימוד חדשיםומ, על מנת לייצר גיוון של תחומיםשל התיכון החדש חשוב לנצל את הקמתו  .ב

  . מועצה האזוריתמהשהם לא חלק ליישובי האזור  פתיחת התיכוןצריך לאפשר גם את  .ג

  .גדולות מאד םוילהקטין את הכיתות שה צריך לשאוף  .ד

 תרבות  •

ומעודדת את התושבים לצאת מהישובים  מדיניות הביזור של המועצה בנושא תרבות היא חשובה -

  . שלהם לשאר יישובי המועצה

אם המועצה רוצה לפתח מתקנים מרכזיים עבור כלל תושבי המועצה ובניהולה הישיר , יחד עם זאת -

ש להכניס גם את לשיקולי העלות תועלת י. היא צריכה לבחון היבטים של עלות תועלת של הקמתם

 . התחרות האזורית

 

ש התכנית עם גיבו. בתכנון השטחים הפתוחיםהמשך תהליך שיתוף הציבור יתמקד בסוגיות מרכזיות 

ניתן לעקוב אחר קידום התכנית בחומרים , נוסף לכך. המוצעת יערך מפגש פומבי נוסף בו תוצג התכנית

י היגוהועדת חומרים תכנוניים יפורסמו באתר לאחר אישורם על ידי . שיתפרסמו באתר המועצה האזורית

 .של התכנית

 


