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

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

 
 

 1 

 2016 בנובמבר 15
 זתשע" ' חשוןיד

 44-16-סימוכין: חמ
 

הכנת תכנית מתאר שנערך במסגרת  בית נחמיהעם נציג היישוב סיכום דיון  הנדון:

 למ"א חבל מודיעין

 , השתתפו:14.11.16 בתאריך בית נחמיהיישוב בבדיון שהתקיים  1

 :בית נחמיהמצד  1.1

 .(myara2@bezeqint.net, 077-9631583) יו"ר ועד מקומי – עמנואליוסי  1.1.1

 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים: –מצד המתכננים  1.2

 .אדר' מיכאל יעקובסון 1.2.1

 מהלך הדיון: 2

יעדי התכנית ואת הנושאים להם מתבקשים מטרות ואדר' מיכאל יעקובסון הציג את  2.1

  המשתתפים להתייחס.

 המושב לנושאי התכנית: התייחסות נציג 2.2

 כללי: 2.2.1

 משקי עזר. 12נחלות +  71 2.2.1.1

 תושבים. 1,100 2.2.1.2

 .בתי אב 250 2.2.1.3

וכל השאר מעובדים על ידי עדיין עובדים בשדה, שחקלאים  2ביישוב  2.2.1.4

 .קבלן

 גידול עתידי 2.2.2

מבקשים לגדול ביחידה שלישית תוך שמירה על אופיו החקלאי של  2.2.2.1

 היישוב.

 כוונה לגידול אוכלוסיית המושב.אין  2.2.2.2

 :ותעשייה , מסחרתעסוקה 2.2.3

 נדרש להשלים את הנושא על ידי היישוב. 2.2.3.1

 תנועה: 2.2.4

 הכבישים ביישוב צרים מידי וחסרים חניות מוסדרות. 2.2.4.1

היות ובקטע הקרוב ליישוב יש עומסי  444קיים צורך בהרחבת כביש  2.2.4.2

 תנועה שפוגעים בנגישות ליישוב.

רגל שנדרש לשקם אותו, מבקשים שביל קיים שביל היקפי להולכי  2.2.4.3

 שיקושר דרומה לתל חדיד ושביל נוסף צפונה לפארק שוהם.
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 מבני ציבור: 2.2.5

 קיים מענה. 2.2.5.1

 שימור: 2.2.6

 מגדל המים. 2.2.6.1

 מבנה המזכירות. 2.2.6.2

 ניקוז: 2.2.7

 בחורף קיימות בעיות ניקוז שפוגעות בכבישים ובבתים. 2.2.7.1

 תיירות: 2.2.8

 מעוניינים בפיתוח צימרים. 2.2.8.1

 סיכום: 3

 סיכום דיון והמצגת שהוצגה במהלך הדיון.שלח 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

 מיוחדחינוך  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

 מערך נגישות ליישוב 6.2

 תח"צ 6.3

 שימושים 7

 שצ"פ 7.1

 מבני ציבור 7.2


