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 2016 במרס 16תל אביב, 
 ותשע" ב'אדר  ו'

 007-16-חמסימוכין: 
 

הכנת תכנית שנערך במסגרת  כרם בן שמןבמושב  סיכום דיון שיתוף ציבור הנדון:

 מתאר למ"א חבל מודיעין

 , השתתפו:15.03.16 בתאריך כרם בן שמןמושב בבדיון שיתוף ציבור שהתקיים  1

 :כרם בן שמןמצד מושב  1.1

 דביר רמתי 1.1.1

 רוני בן יוסף 1.1.2

 יוסי פרץ 1.1.3

 עוזי עומסי 1.1.4

 מצד המועצה האזורית והוועדה המקומית: 1.2

 מהנדס הוועדה –אינג' לאוניד גינצבורג  1.2.1

 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים: –מצד המתכננים  1.3

 אדר' מיכאל יעקובסון 1.3.1

 מהלך הדיון: 2

הציג את יעדי התכנית ואת הנושאים להם מתבקשים המשתתפים  מיכאל יעקובסוןאדר'  2.1

 להתייחס.

 התייחסות נציגי המושב לנושאי התכנית: 2.2

 כללי: 2.2.1

והוקם  1948-, הוגדר כמושב עובדים, פורק ב1918-המושב הוקם ב 2.2.1.1

 .1950-מחדש ב

 בעלי נחלות, חלק 3בעלי בתים בלבד ובכלל זה  21יישוב ייחודי ובו  2.2.1.2

 .בעלי משק עזר

 היישוב אינו חקלאי ואין אגודה. 2.2.1.3

 אין למושב עתודות קרקע לבנייה. 2.2.1.4

יח"ד חדשות בשטחים חקלאיים  220בעבר קודמה תכנית לבניית  2.2.1.5

הסמוכים לכביש הגישה למושב. התכנית נגנזה בעקבות התנגדות חלק 

 מהתושבים.

 השאיפה היא לשמור על האופי והצביון הקיים. 2.2.1.6

 סטטוטוריקה 2.2.2

 מגרשים עם תכנית מתאר ורק להם. 8למושב יש  בכניסה 2.2.2.1
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 אין מבני ציבור למושב, למעט מקלט. 2.2.2.2

  .אין שצ"פ 2.2.2.3

השצ"פ הקיים התקבל הודות להסכמת בעל הקרקע הסמוכה לכניסה  2.2.2.4

 למושב.

 לטענת הוועדה המחוזית המושב אינו מוגדר כיישוב. 2.2.2.5

 :מבנים היסטוריים 2.2.3

המשמשים  19-במושב כמה מבני אבן היסטוריים מתחילת המאה ה 2.2.3.1

 למגורים.

. המבנה ששימש כבית מלאכה לצורפים של "בצלאל""בית בצלאל" הנו  2.2.3.2

נטוש ופרוץ, ולפי תכנית ממשלתית קיימת כוונה לפתח אותו  המבנה

 כאתר תיירות.

כיום אין כביש וחנייה מוסדרת לאתר ופתיחתו עלולה לשנות את אופי  2.2.3.3

 המושב.

והשמשתו כמבנה ציבור רעיון להשלים את עבודת השימור למבנה  ייםק 2.2.3.4

 לרווחת התושבים.

 תנועה: 2.2.4

 נוספת למושב. קיימת מחלוקת בנושא הצורך בגישה 2.2.4.1

כיום גישה החוצה את כפר הנוער בן שמן, ובמסגרתה נדרשת הזדהות  2.2.4.2

 מול השומר.

קיים יתרון במציאות הנוכחית המאפשרת בקרת גישה ושמירה ללא  2.2.4.3

 עלות על המושב.

 תום הדיון נערך סיור במושב.ב 3

 סיכום: 4

 .שלח סיכום דיוןילנציגי המושב י 4.1

 יתקיימו דיונים נוספים לפי הנדרש. 4.2
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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

 ילדים, נוער ומבוגריםחוגי והכשרות  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

 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 7

 שצ"פ 7.1

 מבני ציבור 7.2


