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 2016 במרס 29תל אביב, 
 ותשע" ב'אדר  'טי

 007-16-חמסימוכין: 
 

הכנת תכנית מתאר שנערך במסגרת  כפר רותבמושב  סיכום דיון שיתוף ציבור הנדון:

 למ"א חבל מודיעין

 , השתתפו:28.03.16 בתאריך כפר רותבדיון שיתוף ציבור שהתקיים במזכירות  1

 :כפר רותמצד  1.1

 דביר רמתי 1.1.1

 גבי עשור 1.1.2

 יהודה בראון 1.1.3

 רואה אליהו 1.1.4

 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.זליאוניד גינאינג'  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

 .1967היישוב הוקם בשטח שהיה מפורז עד  2.3.1.1

ביישובי בני מושבים שמקורם משפחות,  16 1977-את היישוב הקימו ב 2.3.1.2

 .פרוזדור ירושלים

 20ועוד אוכלסו משקים  40משקים אך רק  100בתכנית היישוב הוגדרו  2.3.1.3

 יחידות דיור. 97ובסך הכל  ,קהילתיים

-משקים לא מנוצלים, הרי ש 60-יח"ד ו 3היות ולכל משק ניתן לבנות  2.3.1.4

 יח"ד אינן מנוצלות. 180

הדרישה דונם כשחלקו מיועד לשירות חקלאות ו 1.7גודל מגרש הנו  2.3.1.5

דונם בשטח נפרד אחר כדי  2.5-היא להגדיל את שטח הנחלה ל

 לאפשר מגרש נוסף כך שתהיה יח"ד שלישית.
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היישוב תוכנן על פי "דגם ב'" בו אין חיבור בין הנחלה ובין השטח  2.3.1.6

 החקלאי.

 בכל נחלה יש שתי יחידות מגורים נוספות לפחות. 2.3.1.7

 חברים. 70-משקים ובה כ 40קיימת אגודה עם  2.3.1.8

 איש. 150-ב גרים כביישו 2.3.1.9

 אופי פיסי: 2.3.2

 היישוב מוקף בעיר מודיעין מדרום ובעיר מודיעין עילית שמצפון. 2.3.2.1

 היישוב הוגדר כיישוב חקלאי עם משקים. 2.3.2.2

משפחות עוסקות  4מהשטחים החקלאיים מעובדים ורק  30%כיום רק  2.3.2.3

 בחקלאות.

בתקנון האגודה המקורי הוגדר כי החקלאות ביישוב הינה אינטנסיבית  2.3.2.4

 כוללת בע"ח(. )אינה

בחלק מהשטחים פועלים חוות סוסים, יקבים, משתלות, מכוורות,  2.3.2.5

 מפעל זרעים, גידול ירקות אורגנים )גן השדה(.

 יש רצון לשמור על השטחים הפתוחים המקיפים את היישוב. 2.3.2.6

, תוך שמירה על האופי הכפרי 300-יש רצון להרחיב את מספר יח"ד ב 2.3.2.7

 הקיים של היישוב.

 .דונם 60לקדם אזור תעסוקה בשטח של התושבים מבקשים  2.3.2.8

בורג: המינהל והוועדה רואים באופן שלילי את זתגובת ליאוניד גינ 2.3.2.9

הצורך בפיתוח אזור תעסוקה נוסף. מוצע אזור תעסוקה משותף לכפר 

 רות וללפיד.

שיכלול מלונית  443התושבים מציעים הקמת אזור תיירותי לצד כביש  2.3.2.10

 רית ותיירותית.לתיירות פנים וחוץ עם פעילות מסח

נדרשת ליישוב עצמאות כלכלית באמצעות אזור מסחרי או מיזמים  2.3.2.11

 מקוריים אחרים.

 חברה: 2.3.3

חלה חזרה של בנים ליישוב מספר המשפחות הצעירות  2010-החל מ 2.3.3.1

 גדל באופן משמעותי.

עם הגידול במשפחות צעירות עלה הצורך במבני ציבור שיענו על  2.3.3.2

 הצרכים המשתנים.

 מבני ציבור 2.3.4

 .מזכירות, מועדון, בית כנסת, גן ילדיםביישוב קיימים  2.3.4.1

 מבנים היסטוריים 2.3.5
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המאחז אליו עלו ראשוני המתיישבים נטוש כיום והכוונה היא להרוס  2.3.5.1

 . אותו לטובת שטחי מגורים או בית אבות

 סטטוטוריקה: 2.3.6

 20-כיום היישוב לא מסוגל להתרחב ולהציע מגורים לבנים ממשיכים. ב 2.3.6.1

הל מאבק מול חברת "נופי רות" שהחלה בשנות השנים האחרונות מתנ

 לקדם תכנית בנייה שאינה מתבססת על הנחלות. 80-ה

 .וכן שתי כניסות ביטחון נוספות מכיוון מערב ליישוב כניסה/יציאה אחת 2.3.6.2

מתוכנן לקום ממזרח ליישוב ולקשר בין מודיעין ( 450)כביש כביש חדש  2.3.6.3

לנדיוז. הכביש החדש את התכנון מקדמת חברת  .443עילית ובין כביש 

יאפשר כניסה נוספת ליישוב מכיוון מזרח ויוריד את נפח התנועה 

 מצומת שילת. יחד עם זאת, הכביש יהווה מטרד רעש וזיהום.

 חלקים. 3או  2-מציעים לפצל את תכנית המתאר למועצה האזורית ל 2.3.6.4

 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

 נדרשיםמוסדות  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


