
 אדריכלים -פיטלסון, שילה, יעקובסון 
 69400, תל אביב, 12רח' קהילת ונציה 

 03-6499619פקס:    03-6499515טל: 
michael@fsj.co.il E-Mail 

 
 

 1 

 2017במאי  22
 זתשע" איירכו 

 88-17-סימוכין: חמ
 

הכנת שנערך במסגרת  נחליםיישוב הוועד המוקמי ב יעם נציגסיכום דיון  הנדון:

 תכנית מתאר למ"א חבל מודיעין

התקיים דיון עם נציגי הוועד המקומי של היישוב, בהמשך לדיון שהתקיים  21.5.17 בתאריך 1

 נציגי וועד האגודה. תתפותשבה 2.10.16 בתאריך

 , השתתפו:נחליםהיישוב בדיון שהתקיים במזכירות  2

 :נחליםוועד מקומי  מצד 2.1

 ר ועד מקומי נחלים"יו –איזק יעקב  2.1.1

 שלוםאיילת  2.1.2

 אלרוםאבי  2.1.3

 דרורקוטי  2.1.4

 כוכבאעקב י 2.1.5

  סטופלליאור  2.1.6

 (uri1cohen1@gmail.com 050-6298034) כהןאורי  2.1.7

 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים: –מצד המתכננים  2.2

 .אדר' מיכאל יעקובסון 2.2.1

 מהלך הדיון: 3

יעדי התכנית ואת הנושאים להם מתבקשים מטרות ואדר' מיכאל יעקובסון הציג את  3.1

  המשתתפים להתייחס.

 המושב לנושאי התכנית: יהתייחסות נציג 3.2

 :לגובהבנייה  3.2.1

 מ'. 7.90נדרשת הגבלת בנייה לגובה של  :דרוריקוטי  3.2.1.1

 :אקוסטיקה 3.2.2

 .461-ו 40 םילאורך כביש אקוסטינדרש פתרון  :י דרוריטווק איזקיעקב  3.2.2.1

3.2.2.2  

 גידול עתידי 3.2.3

ד, כך "יח 130עד  ממשיכים' בנים'מוצעת הרחבה ל :דרוריקוטי  3.2.3.1

 ד."יח 480-שביישוב לא יהיו יותר מ

 תנועה: 3.2.4

 ל טבעתי להולכי רגל ורוכבי אופניים.מוצע שבי :דרוריקוטי  3.2.4.1
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 מבני ציבור: 3.2.5

להפקיע שטחים חומים לטובת הוועד המקומי ושטחים  :דרוריקוטי  3.2.5.1

השטחים  :סיבהה המועצה. וכבישים לטובת (מוסדות חינוך) כתומים

 החומים והכתומים לא ניתנים לניצול ללא הסכמת וועד האגודה.

 רגל. נדרש אולם ספורט ומגרש קט :כהןאורי  3.2.5.2

 :שימור 3.2.6

 :ם כמויבמושב קיימים מבנים היסטורי :שלוםאיילת  3.2.6.1

  ה, בתי מים טמפלרים הכוללת מאגרי מים, בריכות השקימערכת

 משאבות, בורות מים.

  סילו.מבנה 

  ארכיון.מבנה 

 .מקווה 

  ות.מזכירמבנה 

  בו פרצה מלחמת העצמאות בכניסה למושב.האתר 

 סיכום: 4

 .שלח סיכום דיוןילנציגי המושב י 4.1

 ם ביישוב.יכהן ישלח חומרים בנושאים אתרים היסטוריאורי  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

 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

 ואתריםשימור מבנים  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


