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 2016 באוקטובר 25
 זתשע" ג תשרי"כ

 

הכנת תכנית מתאר שנערך במסגרת  מזוגבמושב  סיכום דיון שיתוף ציבור הנדון:

 למ"א חבל מודיעין

 , השתתפו:20.10.16 בתאריך מזוגבדיון שיתוף ציבור שהתקיים במזכירות מושב  1

 :מזוגמצד מושב  1.1

 ר ועד האגודה."יו –נמיר חגי  1.1.1

 ועד האגודה.חבר  –אנטמן שמעון  1.1.2

 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

 יעקובסוןאדר' מיכאל  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

 .נחלות 71ישוב ב 2.3.1.1

 דונם. 30-נחלה כשטח  2.3.1.2

 חלקות לבתים לבעלי מקצוע. 20 2.3.1.3

 בתי מגורים בהרחבה. 80 2.3.1.4

 .משפחות 250-תושבים, כ 1,100-כ 2.3.1.5

 דתי.יישוב  2.3.1.6

 חקלאים. 6-5החקלאיים מעובדים על ידי השטחים  2.3.1.7

 וכרם משותף. קלאיים כוללים מטעי זיתים עתיקיםהחהשטחים  2.3.1.8

 :תעסוקה 2.3.2

 .(סגול)דונם של שטח לתעסוקה  5היישוב כוללת תכנית  2.3.2.1

זם לא התממש מעוניין לפתח בשטח בית אבות סיעודי, אך המיהיישוב  2.3.2.2

 י."בגלל עלויות שמטילה רמ

 מגורים 2.3.3

 רצון להגדיל את אוכלוסיית היישוב כמענה לדור ההמשך.יש  2.3.3.1
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 מבני ציבור 2.3.4

 מחסור במבני חינוך.אין  2.3.4.1

 מחסור במבני תרבות.אין  2.3.4.2

דונם, אך חסר  10הצורך שטח של  כוונה להקים מכינה קדם צבאיתיש  2.3.4.3

 שטח פנוי למבני ציבור בתחומי היישוב.

 מבנים היסטוריים 2.3.5

 תל המוכרז כתל ארכאולוגי ממזרח לשטח הבנוי.קיים  2.3.5.1

 :תנועה 2.3.6

 לאורך כביש הגישה ליישוב. אופניים והליכהשבילי חסרים  2.3.6.1

 מדרכה ברחוב הגישה המקורי ליישוב.ה חסר 2.3.6.2

 מענה במערך התנועה המוטורית.קיים  2.3.6.3

 :תיירות 2.3.7

 מיזמים תיירותיים.אין  2.3.7.1

 מפגעים: 2.3.8

ואף מזרחה לו ויש חשש  1מבקשת לקבל שטחים עד כביש  "נשר" 2.3.8.1

 ממפגעים סביבתיים.

 שוב.בעיית ניקוז ממנה נפגע הבית הראשון בכניסה לייקיימת  2.3.8.2

 סיכום: 3

 דיון והמצגת שהוצגה במהלך הדיון.שלח סיכום 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

 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


