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 2016 במרס 14תל אביב, 
 ותשע" ב'אדר  ד'

 005-16-חמסימוכין: 
 

         הכנת במושב בני עטרות שנערך במסגרת  סיכום דיון שיתוף ציבור הנדון:

 תכנית מתאר למ"א חבל מודיעין

 , השתתפו:13.03.16 במזכירות מושב בני עטרות בתאריךבדיון שיתוף ציבור שהתקיים  1

 מצד מושב בני עטרות: 1.1

 חי וייץ 1.1.1

 שמוליק סנלדר 1.1.2

 משה בסה 1.1.3

 בועז סנלדר 1.1.4

 נחום לידר 1.1.5

 חיה קון 1.1.6

 מצד המועצה האזורית והוועדה המקומית: 1.2

 מהנדס הוועדה –אינג' ליאוניד גינצבורג  1.2.1

 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים: –מצד המתכננים  1.3

 אדר' שמואל שילה 1.3.1

 אדר' מיכאל יעקובסון 1.3.2

 מהלך הדיון: 2

 אינג' ליאוניד גינצבורג הציג את מטרות העבודה. 2.1

אדר' שמואל שילה הציג את יעדי התכנית ואת הנושאים להם מתבקשים המשתתפים  2.2

 להתייחס.

 התייחסות נציגי המושב לנושאי התכנית: 2.3

 כללי: 2.3.1

תושבים ממספר לאחר שהמדינה קיבצה אליו  1948-המושב הוקם ב 2.3.1.1

 יישובים שפונו.

במושב כמה עשרות מבנים טמפלרים בני מאה שנה המהווים את ריכוז  2.3.1.2

 המבנים הטמפלרים הגדול ביותר בישראל.

היישוב מוקף תשתיות לאומיות )כמו נפט, דלק, תעופה, רכבת, בארות  2.3.1.3

 מים(.

מחבריו עוסקים בחקלאות בעוד כל  20%-היישוב הנו חקלאי וכיום כ 2.3.1.4

 מושב מעובדות על ידי אותה קבוצת חקלאים מהמושב.אדמות ה
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תושבים הכוללים חברי אגודה, בעלי בתים ושוכרים,  1,000-במושב כ 2.3.1.5

 כשהחלוקה בין הקבוצות השונות שווה )כשליש היקף כל קבוצה(.

בחלק הוותיק במושב גיל התושבים מבוגר יחסית לגיל הממוצע  2.3.1.6

 .40בשכונת ההרחבה שם הממוצע המשוער הנו 

בתים בשכונת  96משקי עזר,  3נחלות חקלאיות,  66כיום במושב  2.3.1.2

 הרחבה.

כשהבסיס הוא המבנים דונם,  2.5-כנחלה הנו מגורים בשטח  2.3.1.8

הטמפלרים הייחודיים שהינם גדולים באופן משמעותי מיחידת מגורים 

 .1000רגילה ולכן אינם עונים על תכנית גז/

על ידי אדר' אבי בן  תכנית מתאר מקומית ליישוב מקודמת בימים אלה 2.3.1.9

 גור.

 :חברה 2.3.2

 גידול אוכלוסייה:  2.3.2.1

 פונקציה של יכולת הבנייה.  2.3.2.1.1

 הרחבה פיסית:  2.3.2.2

בתים  20-60-ניתן להרחיב את המושב ב 35לפי תמ"א  2.3.2.2.1

 נוספים.

נחלות אינן מאוישות. לפי הנחיית מינהל יש להמיר כל  14 2.3.2.2.2

קרקע, כך  בתים צמודי 3עד  2-נחלה שאינה מאוישת ב

 יח"ד. 42שניתן על פי ההנחיה להוסיף 

הקונפליקט הקיים הוא האם לנצל בית שלישי בנחלה או  2.3.2.2.3

 שות.לנחלות שאינן מאוי לנצל את הנחיית המינהל

 :ותיירות כלכלה ,תעסוקה 2.3.3

המגמה הכללית היא לשמור על הצביון הקיים. אין רצון לפתח פעילות  2.3.3.1

 שמצריכה נפחי תנועה גדולים.

לא ממומשת )נדחתה על ידי הוועדה המחוזית( ליצור אזור  יש כוונה 2.3.3.2

 מסחר ותעסוקה בכניסה למושב שיעוצב ברוח המושבה הטמפלרית.

 מתושבי המושב מיוממים. 80%-כ 2.3.3.3

 עסקים הפועלים כיום בתחום המושב מצומצם.ההיקף  2.3.3.4

 קיימת בעיית חנייה לעסקים הקיימים. 2.3.3.5

תמריצים לפיתוח, המבנים הטמפלרים קשים לתחזוקה ומקווים לקבל  2.3.3.6

 אך אין כוונה לשלב תיירות במושב ולשנות כך את הציביון הקיים.

 מערכת התנועה הפנימית עונה על הצרכים. 2.3.3.2
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 תנועה: 2.3.4

 .6שמקשר את כביש  מתוכנן מחלף לכביש רוחבבכניסה למושב  2.3.4.1

 .4613וביטול כביש  40מדרום למושב מתוכנן שינוי תוואי כביש  2.3.4.2

למושב. כניסה לא מוסדרת קיימת במפגש נדרשת כניסה/יציאה נוספת  2.3.4.3

 .4613עם כביש 

מוצע רעיון לפתח עסקים בנחלות אך בתנאי שיוגדר כביש היקפי על  2.3.4.4

בסיס דרכים חקלאיות שישרת את העסקים, וזאת במטרה לא להכביד 

 את נפח התנועה על השדרה המרכזית של המושב.

 סיכום: 3

 במהלך הדיון.לנציגי המושב ישלח סיכום דיון והמצגת שהוצגה  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

 תרבותימישור  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


