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 2016 באוקטובר 25
 זתשע" כ"ג תשרי

 

הכנת תכנית מתאר למ"א שנערך במסגרת  לפידעם נציג היישוב סיכום דיון  הנדון:

 חבל מודיעין

 השתתפו:, 20.10.16 בתאריך היישוב לפידשהתקיים במזכירות בדיון  1

 :לפידמצד  1.1

 .מנהלן -אריה דורון  1.1.1

 מצד המועצה האזורית והוועדה המקומית: 1.2

 מהנדס הוועדה –בורג זאינג' לאוניד גינ 1.2.1

 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים: –מצד המתכננים  1.3

 אדר' מיכאל יעקובסון 1.3.1

 מהלך הדיון: 2

 בורג הציג את מטרות העבודה.זאינג' ליאוניד גינ 2.1

הציג את יעדי התכנית ואת הנושאים להם מתבקשים המשתתפים  מיכאל יעקובסוןאדר'  2.2

 להתייחס.

 התייחסות נציגי המושב לנושאי התכנית: 2.3

 כללי: 2.3.1

 ביישובי המועצה.הגדול  2.3.1.1

 עירוני קהילתי.יישוב  2.3.1.2

 משפחות. 550 2.3.1.3

 רחובות. 14 2.3.1.4

 .(דתיים וחילוניים)מעורב יישוב  2.3.1.5

שטח אין . 446כביש פר רות, , כ(כפר אורנים)גובל בקו הירוק היישוב  2.3.1.6

 להתפתחות עתידית.

 :פ"שצ 2.3.2

פים הקיימים, המאפשר  פעילות "שונה מהשצגדול הפ "שצחסר  2.3.2.1

 ייחודית.

 :מסחר 2.3.3

 .(עיןבכפר האורנים, בשילת, במודי) מענה באזורקיים  2.3.3.1

 .לפתח מסחר בכניסה ליישוב בצמוד לדוארניתן  2.3.3.2

 היישוב קיים שטח המיועד למסחר שלא מומש.במרכז  2.3.3.3

 :תעסוקה 2.3.4
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 אין תעסוקה.ביישוב  2.3.4.1

 מבני ציבור 2.3.5

 מחסור.ין א 2.3.5.1

 :תנועה 2.3.6

 הראשי ביישוב משרת גם את כפר אורנים ונוצר עומס.הכביש  2.3.6.1

 בחניות רכבים.מחסור  2.3.6.2

 צורך בשבילי אופניים.קיים  2.3.6.3

 תיירות: 2.3.2

חניון לילה או ובו ניתן לפתח  446ש ממערב לכבי חורשה שטחליישוב  2.3.2.1

 פורט ונופש הכולל בריכת שחייה עם חדרי כושר.מרכז ס

 ניתן לבצע את המיזם בשטח שבין כפר רות ובין לפיד.לחלופין  2.3.2.2

 :ניקוז 2.3.2

 בעיית ניקוז סמוך לבית הספר ברחוב השקמה.קיימת  2.3.2.1

 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


