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 2016 ביוני 19תל אביב, 
 ותשע" סיון 'יג
 025-16-חמסימוכין: 

 

  בנושא פיתוח עתידי ליישובסיכום דיון במושב בני עטרות  הנדון:

 , השתתפו:19.06.16 בדיון שהתקיים במזכירות מושב בני עטרות בתאריך 1

 נציגים מצד מושב בני עטרות: 1.1

 חי וייץ 1.1.1

 אחרים 1.1.2

 :מתכנני תכנית מתאר לבני עטרותמצד  1.2

 עורך התכנית –אדר' אבי בן גור  1.2.1

 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים: – מתכנני תכנית המתאר הכוללנית למ"אמצד  1.3

 אדר' מיכאל יעקובסון 1.3.1

 הביא לידיעה אדר' אבי בן גור: 2

 רקע כללי: –תכנית המתאר לבני עטרות  2.1

העבודה על תכנית המתאר לבני עטרות החלה לפני כחצי שנה ומצויה כעת בשלב  2.1.1

 לימוד מצב קיים וצרכים.

מבנים בעלי  90-לבני עטרות מאפיינים ייחודיים ובראשם נושא השימור הכולל כ 2.1.2

 ערך היסטורי ומשולבים במשקים.

 כוונת התכנית לפתח מנופים כלכליים. 2.1.3

 כנית רן זילברשטיין מחברת אמי מתום.בנושא תנועה יועצים לת 2.1.4

 נגישות: 2.2

 ליישוב כביש גישה אחד בלבד. 2.2.1

אך מימושה  6המקשר בין צומת הטייסים ובין כביש  461קיימת תכנית לכביש מס'  2.2.2

 אינו נראה באופק.

היציאה מהיישוב קשה ומוגבלת בגלל נתיב אחד ורמזור קצר. יש להרחיב את  2.2.3

 .40ארוך לפונים ימינה לכביש מספר הנתיבים ולאפשר נתיב פנייה 

 פיתוח עסקי: 2.3

 ליישוב צורך בעוגן שיצליח להחזיק את כל הפעולות האחרות, כמו מלונית. 2.3.1

יש הרואים ברחוב הראשי עוגן, אך חברי האגודה מתנגדים לכך וחוששים מזיהום  2.3.2

פתיחת עסקים מחייבת  תיירותי ופגיעה באופי היישוב. בנוסף, לפי החלטת מינהל

להיות בבעלות החוכרים ולא ניתן להשכיר. לכן מעוניינים אך ורק בעוגן מחוץ 

 לשטח הבנוי הקיים ובמתחם נפרד.

 מהתושבים יפתחו עסקים בבתיהם. 10%משערים שרק  2.3.3
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טק המבקשות להשתלב בסביבה היסטורית, -היישוב ימותג כמתאים לחברות היי 2.3.4

 כפרית ורגועה.

 להתאכלס במשקים. החברות יוכלו 2.3.5

במתחם החדש יינתן מענה לאותן חברות בצורת חדרי ישיבות משותפים, אולמות  2.3.6

 התכנסות, מסחר מקומי.

 שילוב דיור מוגן במתחם החדש. 2.3.2

 פיצול  2.4

 מבקשים לפצל את בתי המגורים בנחלות. 2.4.1

מבקשים לפצל את המשבצת הצהובה, כך שבמידה ותוגדר חצר משק טמפלרי  2.4.2

מגורים, מבנה משק וחצר(, אז המבנה הנוסף ימוקם בקצה  לשימור )מורכב מבית

 דונם או בהמשך הרצועה הקיימת. 10החלקה של 

 יישוב מיוחד 2.5

 הודות לריבוי המבנים ההיסטוריים מבקשים להגדיר את בני עטרות כיישוב מיוחד 2.5.1

 .אינה מתייחסת( 1000הדורש מנגנון שונה המותאם לאופי היישוב )שתכנית גז


