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 2016 באוקטובר 25
 זתשע" כ"ג תשרי

 

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

 למ"א חבל מודיעין

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

 :ברקתמצד מושב  1.1

 .מקומייו"ר ועד  – מעטוףגדי  1.1.1

 .מליאת המועצהחבר  – שמחצדוק  1.1.2

 .מליאת המועצהחבר  –ל הל אביבה 1.1.3

 המושב.מזכירת  –ל הלכוכבית  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.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

 הוקם במקור כמושב עובדים.היישוב  2.3.1.1

היישוב עבדו במחצבות הסמוכות ולכן נקרא במקור מושב תושבי  2.3.1.2

 חוצבים.

 ר."מ 900עד  500מגרש שטח  2.3.1.3

דונם  7ו כל אחד קיבל יותושב 80-והוסב למושב חקלאי היישוב  2.3.1.4

 חקלאות.

 לא עוסקים כיום בחקלאות.התושבים  2.3.1.5

 :תעסוקה 2.3.2

 מיצתה את כל שטחי התעסוקה.האגודה  2.3.2.1

 ן."המושב בניין בחמבבעלות  2.3.2.2

 ג של חברת סולתם."ליישוב מרלובכניסה  2.3.2.3

 לרנתיס.תכנית להקמת תחנת דלק בסמוך יש  2.3.2.4
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 מגורים 2.3.3

 .והיישוב התנגד י דרשו לשווק בעצמם"להתרחב אך רמכוונה היתה  2.3.3.1

 מבני ציבור 2.3.4

 כוונה להקים מרכז ספורט.יש  2.3.4.1

 .החינוך הקיימים ביישוב מיושניםמבני  2.3.4.2

 מעונות. 2חסרים  2.3.4.3

 ני ילדים.ג 2חסרים  2.3.4.4

 מבנים היסטוריים 2.3.5

 מבנים היסטוריים ברחבי המושב, חלקם נטושים.קיימים  2.3.5.1

 תל. לשטח הבנוי קייםמצפון  2.3.5.2

 :תנועה 2.3.6

ליישוב אינה עונה על הצרכים ויש צורך ברימזור או מעגל הכניסה  2.3.6.1

 תנועה.

 בתחומי היישוב לא תקניים.הכבישים  2.3.6.2

 כבישים חקלאיים שהפכו לכבישים רגילים ומהווים סכנה.קיימים  2.3.6.3

 תיירות: 2.3.7

 במבנה ההיסטורי.רצוי  –כוונה להקים מרכז מורשת לבני העדה יש  2.3.7.1

 ."גבעת הטנקים"נה להקים מגדל תצפית בכווהיתה  2.3.7.2

 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


