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 2016 בנובמבר 15
 זתשע" ' חשוןיד

 44-16-סימוכין: חמ
 

הכנת תכנית מתאר שנערך במסגרת  ח"גבעת כהיישוב  עם נציגסיכום דיון  הנדון:

 למ"א חבל מודיעין

 , השתתפו:14.11.16 בתאריך ח"גבעת כהיישוב בדיון שהתקיים במזכירות  1

 :ח"גבעת כמצד  1.1

 (m.g.koah@gmail.com) (afgin_e@yinon.biz)ר ועד האגודה "יו –אפג'ן אלי  1.1.1

 יעקובסון אדריכלים:משרד פיטלסון שילה  –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

 .(באמצעות אדריכל גטניו)ע "מקדם כיום תבב היישו 2.2.1.1

 נחלות. 66 2.2.1.2

 יחידות בהרחבה. 82 2.2.1.3

 תושבים. 800 2.2.1.4

במידה ויקבלו את היחידה השלישית יגיע מספר בתי ) בתי אב 220 2.2.1.5

 .(300-האב ל

לולים של תרנגולות  2חקלאים עדיין עובדים בשדה, פועלים  5ביישוב  2.2.1.6

 השטחים החקלאים מעובדים.רפתות. כל  2לפיטום.  1מטילות לול 

 גידול עתידי 2.2.2

 ימשיך לשמור על אופיו החקלאי.היישוב  2.2.2.1

 כוונה לגידול אוכלוסיית המושב.אין  2.2.2.2

 :ותעשייה תעסוקה 2.2.3

קמת מסוף מטענים בסמוך למאגר המים ולכן ישראל מקדמת הרכבת  2.2.3.1

דונם הכולל כביש גישה  60ח לאחסנה בהיקף של היישוב מבקש שט

 .4613חדש שיקשר לכביש 
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שכיום )מעוניינים בתחנת דלק  הקיים ליישובהגישה בכביש לאורך  2.2.3.2

ומעוניינים לשלב בתחנה גם  (מצויה בלב המושב במסוך לצרכנייה

 מסחר.

 בתוספת שטחי מסחר במרכז היישוב.מעוניינים  2.2.3.3

 תנועה: 2.2.4

 בשבילי הליכה ואופניים עם חיבורים לאזור.מעוניינים  2.2.4.1

 המזרחי.הכביש  – כבישים לא תקיניםקיימים  2.2.4.2

קשר אל תבמרכז היישוב שעל בסיס הקיים  דרךלפתח מעוניינים  2.2.4.3

בשלב ראשון ישמש רק להולכי רגל הכביש . העורף של מבני הציבור

 ים.ובעתיד על פי הצורך יפתח גם לרכב

 :ציבורמבני  2.2.5

 מענה.קיים  2.2.5.1

 :תיירות 2.2.6

 .איןכיום  2.2.6.1

מבעלי הנחלות יזם צימרים והנושא דורש בדיקה מול כלל אחד  2.2.6.2

 התושבים במושב.

 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

 והכשרות ילדים, נוער ומבוגריםחוגי  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

 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 2

 שצ"פ 2.1

 מבני ציבור 2.2


