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 2016 בנובמבר 10
 זתשע" ט' חשון
 38-16-סימוכין: חמ

 

הכנת תכנית מתאר שנערך במסגרת  אחיסמךעם נציג היישוב סיכום דיון  הנדון:

 למ"א חבל מודיעין

 , השתתפו:09.11.16 בתאריך אחיסמךהיישוב בדיון שהתקיים במזכירות  1

 :אחיסמךמצד  1.1

 מזכיר היישוב. –שלום תמם  1.1.1

 .(yossibe@iaa.gov.il) יו"ר וועד מקומי –יוסי בן שחר  1.1.2

 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים: –מצד המתכננים  1.2

 אדר' מיכאל יעקובסון 1.2.1

 מהלך הדיון: 2

יעדי התכנית ואת הנושאים להם , הציג את מטרות העבודה אדר' מיכאל יעקובסון 2.1

 מתבקשים המשתתפים להתייחס.

 התייחסות נציגי המושב לנושאי התכנית: 2.2

 כללי: 2.2.1

 דתי.-יישוב בעל אופי מסורתי 2.2.1.1

 תושבים. 1,480 2.2.1.2

 בתי אב. 320 2.2.1.3

 בעלי מקצוע. 8משקי עזר +  2נחלות +  80 2.2.1.4

 מגרשים בהרחבה. 92 2.2.1.5

החדשה" בתחומי העיר לוד:  בצמוד ליישוב מוקמת שכונת "אחיסמך 2.2.1.6

 ציונית.-יח"ד שיאוכלסו ע"י אוכלוסייה חרדית ודתית 3,800

 נחלות 2.2.2

ל יצור שיוויון בין כתשבכוונת הנהלת המושב לערוך תכנית חדשה  2.2.2.1

 הנחלות.

 :שצ"פ 2.2.3

 אין מחסור. 2.2.3.1

 מסחר: 2.2.4

בשלב זה עורכים תכנית ע"י אדריכל ג'ו אבוקסיס לארגון מחדש של  2.2.4.1

 מרכז המושב, לניצול מיטבי של השטח והרחבת שטחי המסחר.

 :תעסוקה 2.2.5
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דונם בכניסה למושב, ובצמוד  40מבקשים לפתח אזור תעשייה בשטח  2.2.5.1

 מגרש של אגד ולא"ת רג"ם העתידי.

דונם שנרכש על ידי  3רגם ובצמוד למושב קיים שטח של  בתחומי א"ת 2.2.5.2

 המושב לצורך הקמת תחנת דלק ומסחר.

מיליון  16במושב פועלת הרפת השלישית בגודלה בישראל המפיקה  2.2.5.3

 ליטר חלב בשנה.

 רפתות חלב. 2.2.5.4

 דיר עיזים לחלב. 2.2.5.5

 מטעי זיתים, פלפל, גידולי פלחה עונתיים. 2.2.5.6

 מבני ציבור 2.2.6

 .חסר מעון אחד 2.2.6.1

 כיתות לימוד לחוגים ושיעורי עזר. 6 חסר מבנה של 2.2.6.2

בתחומי שטח למבני ציבור שמאושר בקצה היישוב, מבקשים להקים  2.2.6.3

 בית אבות.

 :תנועה 2.2.2

)דרך  443נדרשת כניסה נוספת למושב מכיוון מושב בן שמן וכביש  2.2.2.1

 מתקן מקורות(.

 לו שביל אופנים והולכי רגל. מתוכנן כביש היקפי ליישוב ובמקביל 2.2.2.2

הליכה ואופניים. עיריית לוד מתכנת שביל אופניים יש עניין בשבילי  2.2.2.3

 לאורך נחל גזר הסמוך.

 תיירות: 2.2.8

 יש עניין בפיתוח צימרים. 2.2.8.1

 יש עניין בפיתוח חקלאות עירונית ומרכזי מבקרים. 2.2.8.2

 ניקוז: 2.2.9

2.2.9.1 --- 

 סיכום: 3

 שלח סיכום דיון והמצגת שהוצגה במהלך הדיון.ילנציגי המושב י 3.1

 יתקיימו דיונים נוספים לפי הנדרש. 3.2
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 נספח א': נושאים לדיון במסגרת תכנית מתאר למ"א חבל מודיעין

 מישור כלכלי 1

 מסחר 1.1

 תעשייה 1.2

 תעסוקה 1.3

 מישור חינוכי 2

 מעונות 2.1

 גני ילדים 2.2

 בתי ספר 2.3

 חינוך מבוגרים 2.4

 חוגי והכשרות ילדים, נוער ומבוגרים 2.5

 חינוך מיוחד 2.6

 חינוך מקצועי 2.2

 מישור תרבותי 3

 מוסדות נדרשים 3.1

 פערים 3.2

 שימור מבנים ואתרים 3.3

 תיירותי מישור 4

 לינה 4.1

 מרכזי מבקרים 4.2

 חקלאות תיירותית 4.3

 שבילי הליכה / אופניים 4.4

 מישור חברתי 5

 גידול אוכלוסייה 5.1

 מישור תחבורתי 6

 מערך תנועה ביישוב 6.1

 מערך נגישות ליישוב 6.2

 תח"צ 6.3

 שימושים 2

 שצ"פ 2.1

 מבני ציבור 2.2


