
 אדריכלים -פיטלסון, שילה, יעקובסון 
 69400, תל אביב, 12רח' קהילת ונציה 

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

 
 

 1 

 2016 בנובמבר 10
 זתשע" חשון ט'

 39-16-חמ :סימוכין
 

הכנת תכנית מתאר למ"א שנערך במסגרת  בן שמןעם נציג היישוב סיכום דיון  הנדון:

 חבל מודיעין

 , השתתפו:09.11.16 בתאריך בן שמןהיישוב בדיון שהתקיים במזכירות  1

 :מושב בן שמןמצד  1.1
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 (benshemen3@gmail.com)היישוב מזכיר  –אברהם ניסים  1.1.2

 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים: –מצד המתכננים  1.2
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 מתבקשים המשתתפים להתייחס.

 התייחסות נציגי המושב לנושאי התכנית: 2.2

 כללי: 2.2.1

 משקי עזר. 13 +נחלות  64 2.2.1.1

 בתי אב. 190 2.2.1.2

 תושבים. 950 2.2.1.3

 עובדים בחקלאות. 4 2.2.1.4
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 :תעסוקה, תעשייה ,מסחר 2.2.2

 דונם לתעשייה. 60ליישם מעוניינים  2.2.2.1

 נחלות 2.2.3
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 חבל מודיעין נספח א': נושאים לדיון במסגרת תכנית מתאר למ"א
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