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 2016 באפריל 10תל אביב, 
 ותשע" ב' ניסן

 007-16-חמסימוכין: 
 

הכנת שנערך במסגרת  עם נציג קיבוץ בארות יצחק סיכום דיון שיתוף ציבור הנדון:

 תכנית מתאר למ"א חבל מודיעין

 , השתתפו:04.04.16 בתאריךבמשרדי הוועדה המקומית חבל מודיעין בדיון שהתקיים  1

 :קיבוץ בארות יצחקמצד  1.1

 מזכיר המשק –בנג'ו ברמן  1.1.1

 מצד המועצה האזורית והוועדה המקומית: 1.2

 מהנדס הוועדה –בורג זאינג' לאוניד גינ 1.2.1

 מנכ"ל החברה הכלכלית חבל מודיעין –ד"ר רוני ענבר  1.2.2

 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים: –מצד המתכננים  1.3

 משה בלכר 1.3.1

 אדר' מיכאל יעקובסון 1.3.2

 מהלך הדיון: 2

 את מטרות העבודה. והציג ד"ר רוני ענבר ואינג' לאוניד גינזבורג 2.1

 .להתייחסותהציג את יעדי התכנית ואת הנושאים  מיכאל יעקובסוןאדר'  2.2

 :בנג'ו ברמןהתייחסות  2.3

 כללי: 2.3.1

בתחומי המועצה האזורית ונדרשת  בארות יצחק הוא הקיבוץ היחיד 2.3.1.1

 התנהלות שונה בין הקיבוץ והמועצה.

 היישוב הוא יחסית קטן. 2.3.1.2

 אין שכונת הרחבה. 2.3.1.3

 השימושים בקרקע מתייחסים להנחיות המינהל לקיבוצים. 2.3.1.4

שטחי הקיבוץ מצויים בהיקף נמוך לתושב, לעומת היחס הקיים בנחלות  2.3.1.5

 במושבים.

 :מישור כלכלי 2.3.2

 ההכנסות מוזרמות לקופת הקיבוץ המשותפת.קיבוץ שיתופי ולכן כל  2.3.2.1

דונם שחלקו מיועד לתעשייה  120-לקיבוץ אזור תעשייה בשטח של כ 2.3.2.2

 וחלקו לאחסנה.

 אזור מסחרי צמוד לאזור התעשייה. 2.3.2.3
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כל זכויות השימושים שאינם חקלאיים, ובכלל זה המסחריים, מוצו ולכן  2.3.2.4

 לא ניתן להרחיב עוד.

ה המחוזית לתעשייה חקלאית, מקודמת תכנית שאושרה על ידי הוועד 2.3.2.5

 אך היות ואין זכויות שאינן מנוצלות, הסבירות למימוש התכנית נמוכה.

 מישור חברתי: 2.3.3

 בתי אב. 80 2.3.3.1

 חברים. 180-כ 2.3.3.2

 תושבים בסך הכל. 400 2.3.3.3

 .50כמחצית מתושבי הקיבוץ מעל גיל  2.3.3.4

 שנים ולכן נדרש בינוי חדש. 5משפחות תוך  20בכוונת הקיבוץ לקלוט  2.3.3.5

עם בנג'ו ברמן עולה  10.04.16בשיחה טלפונית שהתקיימה בתאריך  2.3.3.6

יח"ד, אך  80-השנים הבאות היעד הוא להגיע ל 20-כי ניתן לשער שב

 הנושא נמצא עדיין בשלבי דיונים בקיבוץ וטרם הוחלט.

 מישור חינוכי: 2.3.4

ישנה תמיכה מצד  1-גני ילדים, שמתוכם רק ל 6ביישוב פועלים  2.3.4.1

 המועצה האזורית.

נוך הקיבוצי בגני הילדים שונה מגנים אחרים. ערכים שונים, יחס החי 2.3.4.2

 מספרי בין מטפלות וילדים קטן יותר.

 יסודי ותיכון מחוץ ליישוב: תיכון בקבוצת יבנה, יסודי במושב נחלים. 2.3.4.3

 –הקיבוץ מפעיל מסגרת חינוך בלתי פורמאלי לאחר שעות הלימודים  2.3.4.4

 "בית ילדים".

 מישור תרבותי: 2.3.5

 לעצמו מסגרת תרבותית. קהיישוב מספ 2.3.5.1

 ים:ימבנים היסטור 2.3.6

 .שככל הנראה לא נסקרו או הוכרזו לשימור צריפים היסטוריים 2.3.6.1

 סטטוטוריקה: 2.3.7

 קיימת כוונה בקיבוץ לפתוח בתהליך עריכת תכנית אב ומתאר לקיבוץ. 2.3.7.1

 המגמה בקיבוץ היא לצמצם את חריגות השימושים. 2.3.7.2

מבני הציבור מוגדרים אין שצ"פ בקיבוץ בגלל המבנה הייחודי שלו וכל  2.3.7.3

 במשבצת הקיבוץ.

בעיה מרכזית היא שמבני המשק חסרי שימוש בחלקם ולכן מקודמת  2.3.7.4

 כיום תכנית לעדכון.

 :מישור תיירותי 2.3.8
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 אין. 2.3.8.1

 "בית האיכר" נסגר בגלל שימוש חורג. 2.3.8.2

אין חקלאות תיירותית היות והמינהל לא מאפשר לקיים פעילות שאינה  2.3.8.3

 חקלאית במשבצת חקלאית.

 אופניים בגלל אופי היישוב. אין שבילי 2.3.8.4

שבילי ההליכה בקיבוץ משמשים את תושבי הסביבה שעורכים בהם  2.3.8.5

 הליכות.

 תנועה ותחבורה: 2.3.9

 .המכוניות בקיבוץ משותפות 2.3.9.1

 אוטובוס עובר פעמיים ביום בקיבוץ ואין צורך ביותר מהשירות הקיים. 2.3.9.2

 שתי דרכי גישה לקיבוץ. 2.3.9.3

עם  6את כביש המתוכנן לחבר  461הודות לתכנית להקמת כביש  2.3.9.4

 , יש לבחון שינוי נגישות לקיבוץ.40כביש 

 סיכום: 3

 למשתתפים.שלח סיכום דיון יי 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

 מבוגריםחינוך  2.4

 חוגי והכשרות ילדים, נוער ומבוגרים 2.5

 חינוך מיוחד 2.6

 חינוך מקצועי 2.7

 מישור תרבותי 3

 מוסדות נדרשים 3.1

 פערים 3.2

 שימור מבנים ואתרים 3.3

 מישור תיירותי 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

 נגישות ליישובמערך  6.2

 תח"צ 6.3

 שימושים 7

 שצ"פ 7.1

 מבני ציבור 7.2


