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 2016 באוקטובר 25
 זתשע" כ"ג תשרי

 

הכנת תכנית שנערך במסגרת  טירת יהודהבמושב  סיכום דיון שיתוף ציבור הנדון:

 מתאר למ"א חבל מודיעין

 השתתפו:, 13.10.16 בתאריך טירת יהודהבדיון שיתוף ציבור שהתקיים במזכירות מושב  1

 :טירת יהודהמצד מושב  1.1

 .האגודהיו"ר ועד  – ביטוןדניאל  1.1.1

 .מנהל תפעול מטעם הוועד המקומי – ןחון שמע 1.1.2

 המושב.מזכירת  – מיארהמזל  1.1.3

 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

 .א"כ דונם 3 + דונם 30נחלות בשטח של  85 2.3.1.1

 משקי עזר. 11 2.3.1.2

 ד בהרחבה."יח 98 2.3.1.3

 תושבים. 1,300-כ 2.3.1.4

 הקיים.דתי והכוונה לשמור על אופיו היישוב  2.3.1.5

 :תעסוקה 2.3.2

המיועד לקייט דונם  17.5בשטח של  "500מגרש "המושב במרכז  2.3.2.1

 וספורט.

 .(שטח דורש שינוי ייעוד) או מסחר כוונה לפתח בו בית אבותיש  2.3.2.2

 ניקוז 2.3.3

 שגורמות להצפות. בוואדיות בעיות ניקוזקיימות  2.3.3.1

 מגורים 2.3.4

 כוונה לגדול.יש  2.3.4.1
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 מבני ציבור 2.3.5

במושב  "בית דני"מבנה התכנסות לכלל התושבים, בדומה לחסר  2.3.5.1

 .(האסם הקיים לא נותן מענה) נחלים

 מקווה גברים.חסר  2.3.5.2

 עלמיןבית  2.3.6

 קים בית עלמין בשטח חקלאי ממערב לשטח הבנוי.הלכוונה יש  2.3.6.1

 מבנים היסטוריים 2.3.7

 שייח' בצמוד לשטח הבנוי ולנחל בית עריף.קבר  2.3.7.1

 :תנועה 2.3.8

 החקלאיות מיושנות ולא נותנות מענה.הדרכים  2.3.8.1

שיקושר  , אם ניתן גם מואר בלילות,צורך בשבילי אופניים ולהליכהקיים  2.3.8.2

 ליישובים הסמוכים.

 תיירות: 2.3.9

מדרום לשטח הישוב הבנוי יש תכנית  נחל בית עריף העוברלאורך  2.3.9.1

 דונם. 72תיירותית בשטח של 

 קבר שייח' שניתן לפתח.קיים  2.3.9.2

 עניין לפתח מלונית.יש  2.3.9.3

 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


