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 2017 בספטמבר 14
 זתשע" אלול גכ

 63-17-סימוכין: חמ
 

 צרכי כפר הנוער בן שמן בנושא סיכום דיון  הנדון:

 במסגרת תכנית מתאר כוללנית למ"א חבל מודיעין

צרכי בנושא וסיור דיון במשרדי הנהלת כפר הנוער בן שמן התקיים  12.9.17בתאריך  .1

 .תכנית מתאר כוללנית למ"א חבל מודיעיןכפר הנוער בן שמן במסגרת 

 השתתפו: .2

 :הנהלת כפר הנוער בן שמןמצד  2.1

-ilana.tischler@benמנהלת כפר הנוער ) –ד"ר אילנה טישלר  2.1.1

shemen.org.il.) 

moshe@ben-מנהל כספים, תפעול וכוח אדם ) –משה בן שושן  2.1.2

shemen.org.il.) 

 :משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים –עורכי התכנית מצד  2.2

  עפר תיכון 2.2.1

  אדר' מיכאל יעקובסון 2.2.2

 

בפגישה  הוצגו)הרחבה ופירוט צרכים ש הנהלת כפר הנוער בן שמןיחסות יהת

 :(29.8.17שהתקיימה בתאריך 

 הסכם עם רמ"י .3

 –( 2017במאי  10להקצאת קרקע לבתי ספר חקלאיים ) 682לפי החלטה מספר  3.1

 מיזמים עסקיים. 15%ניתן לממש 

מתייחסת לשיפוץ פנימיות בבתי ספר  682כי החלטה ונמצא , נבדק :ההער)

 .חקלאיים(

 כללי .4

, כמו תעסוקה להרחיב אופציות לפיתוח עתידי שיאפשרושימושים ב קיים העדר 4.1

 .ומסחר
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mailto:moshe@ben-shemen.org.il
mailto:moshe@ben-shemen.org.il


 אדריכלים -פיטלסון, שילה, יעקובסון 
 5126112בני ברק,  7מצדה  וברח

 03-6499619פקס:    03-6499515טל: 
michael@fsj.co.il E-Mail 

 

 2 

 

 בינוי הקייםפערים ב .5

 פנימייה

 קומתי(-מיטות, דו 36) מבנה פנימיית יסודי 5.1

 הקיימת המיקום: סמוך לפנימיי 5.1.1

 להשלמה :חשט 5.1.2

 קומתי(-מיטות, דו 36חטיבה )מבנה פנימיית  5.2

 הקיימת המיקום: סמוך לפנימיי 5.2.1

 להשלמה שטח: 5.2.2

 קומתי(-מיטות, דו 36מבנה פנימיית תיכון ) 5.3

 הקיימת המיקום: סמוך לפנימיי 5.3.1

 להשלמה שטח: 5.3.2

 מגורים

 הקמה מחדש של מבנה מגורי עובדים שנהרס 5.4

 מיקום: מתחם מגורי עובדים 5.4.1

 להשלמה שטח: 5.4.2

 גם בק"ק ממ"ד תוספתמבני מגורי עובדים + מעל יח"ד  2של תוספת קומה  5.5

 מיקום: מתחם מגורי עובדים 5.5.1

 להשלמה שטח: 5.5.2

מ"ר  30מיטות,  100) וצוות רווקים להשכרה הקמת מבני מגורי סטודנטים 5.6

 .ליח"ד(

 צמוד למתחם מגורי עובדים.מיקום:  5.6.1

 להשלמה שטח: 5.6.2

 תיירות

 קומתי(-מבנה מרכז מבקרים )דוהקמת  5.7

 מיקום: סמוך ללולים הישנים 5.7.1

 מ"ר 500שטח:  5.7.2

, להנהלת הפנימייה משרדים) שנהרס עבור מבנההבניית  כוללקטע חומה שחזור  5.8

 קומתי(-חד



 אדריכלים -פיטלסון, שילה, יעקובסון 
 5126112בני ברק,  7מצדה  וברח

 03-6499619פקס:    03-6499515טל: 
michael@fsj.co.il E-Mail 

 

 3 

 מול מבנה הנגרייה הישנהמיקום:  5.8.1

 להשלמהשטח:  5.8.2

 חנות מבקרים  5.9

 .סמוך לנגריה הישנהמיקום:  5.9.1

 .מ"ר 200–שטח: כ 5.9.2

 מבנה נגריה לשימור  5.10

 תכתו

 קומתי(-)דו לתיכון הקמת מבנה כיתות חדש 5.11

 קיים.תיכון מקביל לבניין מיקום:  5.11.1

 .להשלמהשטח:  5.11.2

 פנאי וספורט

 אירועים עונתי מתחם  5.12

 מיקום: בסמוך לבריכה. 5.12.1

 להשלמה.שטח:  5.12.2

 קירוי בריכת השחייה 5.13

 מיקום: בריכת השחייה, במתחם הספורט. 5.13.1

 .להשלמהשטח:  5.13.2

 ד'( 4.5 –קריית ספורט מועצתית )מרכז מצוינות לספורט, בחלקו על שטח הכפר  5.14

 בכניסה לכפר.מיקום: בצמוד למתקני הספורט הקיימים  5.14.1

 להשלמה.שטח:  5.14.2

 תנועה .6

להוסיף בתכנית כביש היקפי מצפון שיצור נגישות לבתי המגורים הפרטיים ולבית  6.1

 .שם גם ימוקם מסוף אוטובוסים להסעת תלמידים הספר היסודי האזורי

 הסדרת הכביש החוצה את הכפר כולל מדרכה וחניות לרכב. 6.2

 פתוחות –הסדרת חניות  6.3

 מבני משק .7

 יםחדש יםלול 7.1

 .ממזרח לקיים רצועות נוספות חדשות 2להוסיף ממזרח  7.1.1
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 .לול חדש 7.1.2

 .מ"ר 1000חממה של  7.2

 .מסחרי –מרכז בע"ח  7.3

 .לפינוי אשפה /משטחיםהסדרת ביתנים .8

 .הסדרת גדר היקפית במאפייני זו הקיימת .9

 המשך עבודה

 .פגישת המשך בהשתתפות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בה יוצגו הצרכים תקבע .10

  .הנושאים יוטמעו בתכנית המתאר הכוללנית ,שיתקיים בדיוןבהתאם לסיכום  .11

 

 רשם: מיכאל יעקובסון

 


