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 2016 באוקטובר 25
 זתשע" כ"ג תשרי

 

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

 למ"א חבל מודיעין

 השתתפו:, 13.10.16 בתאריך רינתיהבדיון שיתוף ציבור שהתקיים במזכירות מושב  1

 :מושב רינתיהמצד  1.1

 לי.וועד מוניציפא האגודהיו"ר ועד  – הרושאברהם  1.1.1

 .ליוועד מוניציפא האגודהועד  חבר – מאיהשמואל  1.1.2

 .וועד האגודהחבר  –פרטוש יוסף  1.1.3

 .וועד האגודהחבר  – יוסףמיתי א 1.1.4

 .וועד האגודהחבר  – קזולהמשה  1.1.5

 .מושבחבר  – בן דודאיתן  1.1.6

 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 27-כנחלות בשטח של  72 2.3.1.1

 .בתים לאנשי מקצוע 8 2.3.1.2

 ד בהרחבה."יח 72 2.3.1.3

 .35א "מתל פי ד לניצול ע"יח 74ד במושב ונותרו "יח 226הכל בסך  2.3.1.4

 :וריםמג 2.3.2

להסב אותה לחלק הכוונה מטרים.  7נחלה שביל צמוד דופן ברוחב בכל  2.3.2.1

 הנחלה.ליחידה השלישית בקצה משטח חלקה א' וליצור שטח לבנייה 

 ד."למסור שטח לנופך בתמורה לתוספת יח נכונות קיימת 2.3.2.2

היחידה השלישית מבקשים לבנות מחוץ לשטח הנחלה, אולי את  2.3.2.3

 .(מותנה בהסכמת ועדה כללית)בתמורה למסירת שטח לנופך 
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שהשימושים החריגים יהיו בקצה הנחלה, מתוך ראייה שיקום מבקשים  2.3.2.4

וכן להוצאת תנועת משאיות משטח לשיפור הביטחון ) כביש היקפי

 .(היישוב

 :תעסוקה 2.3.3

ליף עם הקיבוץ אך הקיבוץ להחדונם סמוך לבארות יצחק. ביקשו  50 2.3.3.1

 .50%דורש 

 .קים בשטח הנידון בתי קירורהלכוונה יש  2.3.3.2

ייעוד בשטח היישוב מבקשים להסב לדה של האגושל המחסנים את  2.3.3.3

 .ימסחר

 מבני ציבור 2.3.4

 דונם. 10-מרכז נוער בשטח של כחסר  2.3.4.1

 וי של היישוב.לשטח הבנמחוץ  –מגרש כדורגל חסר  2.3.4.2

 בית לרב שיהיה צמוד לבית הכנסת.חסר  2.3.4.3

 להסב מבנה אסם ולהסב למועדון לחבר הוותיק.מבקשים  2.3.4.4

 :תנועה 2.3.5

 היקפי.כיבש  2.3.5.1

 נכונות לכביש פנימי למזור שישרת את תשובי מזור ורינתיה.קיימת  2.3.5.2

 תיירות: 2.3.6

 לא מוגדרת כתיירותית.המועצה  2.3.6.1

מנז'  יקב, – בתחומי המשקים מאפשר שימושים חקלאייםמינהל ה 2.3.6.2

י דורשים תשלום וצריך לאפשר את הנושא "רמ. , בית בדלסוסים

 בתכנית המתאר.

 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


