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 2016 בנובמבר 15
 זתשע" ' חשוןיד

 44-16-סימוכין: חמ
 

הכנת תכנית מתאר שנערך במסגרת  כפר טרומןהיישוב  עם נציגסיכום דיון  הנדון:

 למ"א חבל מודיעין

 , השתתפו:14.11.16 בתאריך כפר טרומןיישוב הבמזכירות בדיון שהתקיים  1

 :כפר טרומןמצד  1.1

 .(karol@post.tau.ac.il) ר הוועד המקומי"ר ועד האגודה ויו"יו –דנילוף קרול  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

 משקי עזר. 12+  נחלות 69 2.2.1.1

 ושבים.ת 480 2.2.1.2

 .בתי אב 150 2.2.1.3

 .חקלאים 8ביישוב  2.2.1.4

 גידול עתידי 2.2.2

 כוונה לגדול.אין  2.2.2.1

 .לשמור על הציביון הכפרימבקשים  2.2.2.2

 :ותעשייה מסחר ,תעסוקה 2.2.3

 .דונם 250בשטח של  תכנית למתחם אחסנה ובתי קירורמקדמים  2.2.3.1

 ומבקשים (ולכתם סג)ליישוב קיים שטח מאושר לתעשייה בכניסה  2.2.3.2

 להפוך את השטח לאחסנה קלה ולתעסוקה.

המעניק פעילות פנאי  "אחים לחיים"פועל ארגון  אחת הנחלותתחום ב 2.2.3.3

 ונופש לחיילים שנפגעו בקרבות.

 תנועה: 2.2.4

לפארקים קטנים  לשוהם וכן שבילי הליכה ואופניים שיקושרוחסרים  2.2.4.1

 שמדרום ליישוב. שפותחו לאורך נחל נטוף

 :ציבורמבני  2.2.5
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ליישוב ובצמוד לתחנת הדלק מבנה מזכירות  בכניסהלהקים מבקשים  2.2.5.1

 פות לשימושים פנימיים.חדש עם בית אס

 :שימור 2.2.6

 מבנים בעלי ערך הנדרש לשימור.אין  2.2.6.1

 :ניקוז 2.2.2

היישוב תעלת ניקוז שנפסקת מבלי שתמשיך עד לנחל נטוף. במרכז  2.2.2.1

נדרש להמשיך את כן למזה הניקוז מופנה לשדות ופוגע בהם. כתוצאה 

 התעלה ולתת פתרון מלא לניקוז.

 :תיירות 2.2.8

מבט 'באמצעות חברת ) להעמיד לרשות תנועת המושביםמבקשים  2.2.8.1

התנועה תוך שנה לטענת  .דונם לטובת הקמת מלון 60 ('למושבים

 יתקבל היתר.

ד את המגורים לשכירות בקרוונים שבנחלות במסגרת למסמבקשים  2.2.8.2

 היחידה השלישית.

מחלבות  2דוד משה, ייצור דבש, השל  חוות כלביםפועל יקב, במושב  2.2.8.3

 עם ייצור גבינות, רפת עם סיורים לימודיים.

 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


