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 2016 בנובמבר 10
 זתשע" ט' חשון
 41-16-סימוכין: חמ

 

הכנת תכנית מתאר למ"א שנערך במסגרת  גיתנוןהיישוב  יעם נציגסיכום דיון  הנדון:

 חבל מודיעין

 , השתתפו:09.11.16 בתאריך גינתוןהיישוב בדיון שהתקיים במזכירות  1

 :גינתוןמצד  1.1

 מזכיר היישוב. – אברהםניסים  1.1.1

 ר ועד מקומי."יו –לוסטיגמן מנחם  1.1.2

 .ועד אגודהחבר  –רון יעקב  1.1.3

 .ועד אגודהחבר  –בכר צחי  1.1.4

 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים: –מצד המתכננים  1.2

 .אדר' מיכאל יעקובסון 1.2.1

 מהלך הדיון: 2

יעדי התכנית ואת הנושאים להם , הציג את מטרות העבודה אדר' מיכאל יעקובסון 2.1

 מתבקשים המשתתפים להתייחס.

 התייחסות נציגי המושב לנושאי התכנית: 2.2

 כללי: 2.2.1

 משקי עזר 11 +נחלות  72 2.2.1.1

 תושבים. 1,000 2.2.1.2

 בתי אב. 220 2.2.1.3

 עתידיגידול  2.2.2

 .(חידה השלישיתבנוסף על הי)ד להרחבה "יח 72בתוספת מעוניינים  2.2.2.1

 נחל איילון מגבילה את פיתוח הבנייה ביישוב.תכנית  2.2.2.2

 נחלות 2.2.3

גבולות הנחלות  תכנית להסדרת י אדר' איתי זהבי"ע נערכתביישוב  2.2.3.1

 במטרה למנוע סכסוכי שכנים עתידיים.

 "השטח הצהוב"בגלל טעות בעריכת תכנית היסטורית, נוצר מצב בו  2.2.3.2

בתחום הנחלה אינו שווה בין הנחלות  (ד' 2.5 האמור להיות בשטח)

. בכוונת הנהלת המושב לערוך נחלות נפגעו מהנושא 53-וכ השונות

 ל הנחלות.תכנית חדשה שתתקן את הטעויות ויצור שיוויון בין כ

 :שצ"פ 2.2.4
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2.2.4.1 000 

 מסחר: 2.2.5

2.2.5.1 00 

 :תעסוקה 2.2.6

בשטחי תעשייה לא מזהמת, תעסוקה או שירותים ומסחר מעוניינים  2.2.6.1

 דונם בכניסה ליישוב. 30ותיירות בשטח של 

המכולת מיושן ומבקשים להקים מבנה חדש וגדול יותר שיתן מבנה  2.2.6.2

 מענה ליישוב.

 המקומית.צורך בשטחי מסחר נוספים ברמה קיים  2.2.6.3

 מבני ציבור 2.2.7

 בית נוער לחוגים ולפעילות הכשרה.חסר  2.2.7.1

 :תנועה 2.2.2

לפתח כביש היקפי שישרת את פעילות הפלח העתידי בגבול יינים נמעו 2.2.2.1

 חלקות א'.

ישראל יש רזרבות קרקעות בצמוד לדופן המערבית של לרכבת  2.2.2.2

המסילה ובתחומי היישוב, אותם ניתן לנצל לתחנת רכבת שתשרת את 

 ל ואת המועצה."לת של ב"לוד, את מתחם קש

 .מוארים בלילות שיהיו גם עניין בשבילי הליכהיש  2.2.2.3

 אך ללא קישור ללוד. שביל אופניים שיקושר ליער בן שמןעניין ביש  2.2.2.4

 שימור 2.2.9

 בלבד השדה ממערב ליישוב מוזנח אבן עם קמרונות המבנקיים  2.2.9.1

 ."(קטקומבה)"

 תיירות: 2.2.10

 קיימת רפת רובוטית שניתן לפתח בה מרכז מבקרים.ביישוב  2.2.10.1

 עניין בצימרים ברמה פרטנית.יש  2.2.10.2

 :וביוב ניקוז 2.2.11

 1בעיות ניקוז קשות בוואדי שמצפון לשטח הבנוי, לאורך כביש קיימות  2.2.11.1

 וכן בוואדי החוצה את השטח הבנוי בדרום.

 הביוב לקוי ונוצרים מפגעים.קו  2.2.11.2

 :גזם 2.2.12

 יישוב עם נגישות.צורך בהסדרת פינוי גזם בשני מוקדים ביש  2.2.12.1

 :מיחזור 2.2.13

 עמדות מיחזור שאינן פוגעות בסביבה כפי שקיים כיום.נדרשות  2.2.13.1
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 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 2.7

 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 7

 שצ"פ 7.1

 מבני ציבור 7.2


