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 2017 ינוארב 4
 זתשע" ו טבת
 53-16-סימוכין: חמ

 

                                                                  לפיד יעם נציגסיכום דיון  הנדון:

 חבל מודיעין הכנת תכנית מתאר למ"אשנערך במסגרת 

 , השתתפו:2.1.17 בתאריך במשרדנובדיון שהתקיים  1

 :לפידמצד  1.1

 .(ul89y@iec.co.ilראש הוועד המקומי ) –עובד שטח  1.1.1

 חבר ועדת תשתיות. –משה דואני  1.1.2

 (.doronarie@yahoo.comמנהלן ) –דורון אריה  1.1.3

 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים: –מצד המתכננים  1.2

 אדר' שמואל שילה. 1.2.1

 .אדר' מיכאל יעקובסון 1.2.2

 מהלך הדיון: 2

יעדי התכנית ואת הנושאים להם מתבקשים מטרות ואדר' מיכאל יעקובסון הציג את  2.1

  המשתתפים להתייחס.

 לנושאי התכנית: לפיד יהתייחסות נציג 2.2

 :רכבת תנוע 2.2.1

 לא מעוניינים בכניסה שנייה מכיוון הכביש המזרחי המתוכנן. 2.2.1.1

ההתנגדות נובעת מהרצון למנוע מעבר תנועה חוצה לכפר האורנים  2.2.1.2

 .דרך לפיד

רצוי כי בתכנית יצוין שבעת פתיחת הכביש המתוכנן, ייסגר המעבר  2.2.1.3

 הקיים בין לפיד ובין כפר האורנים.

 תנועת אופניים: 2.2.2

 נדרש שביל אופניים המקושר למודיעין דרך צומת שילת. 2.2.2.1

 :ושצ"פ מסחר 2.2.3

בין שצ"פ שנמצא מחוץ לגדר  –בתכנית המתאר ליישוב בוצעה הצרחה  2.2.3.1

ובין שטח למסחר ומבני ציבור  446היישוב ומעברו המערבי של כביש 

 הנמצא במרכז היישוב.

 הגישה לשטח החדש תהיה באמצעות מחלפון מתוכנן. 2.2.3.2

כפי שמאושר  7.7דונם )ולא  1.1יוותר שטח מסחרי של  במרכז היישוב 2.2.3.3

 כיום(.
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 :מרכז נופש 2.2.4

שת"פ עם כפר רות הניב הסכמה עקרונית לשימוש משותף בייעוד  2.2.4.1

 קרקע לספורט ונופש המצוי בתחום כפר רות המשיק ללפיד.

לצורך ניצול מיטבי של משבצת הקרקע, נדרש במסגרת תכנית המתאר  2.2.4.2

מערב כפר רות ובין -שטח חקלאי בצפוןהכוללנית לבצע הצרחה בין 

 מרכז כפר רות.-שטח ספורט ונופש המאושר בצפון

 :עובד שטח התייחס לצרכי המועצה בתחום הספורט 2.3

 .צופים 500-נדרשת שמירה לכתם קרקע לאצטדיון ל 2.3.1.1

 מיקום: צמוד למתקני הספורט הקיימים בכפר הנוער בן שמן. 2.3.1.2

 סיכום: 3

 למשתתפים תכנית הכביש המזרחי.תשלח  3.1

 המועצה. סיכום דיון ישלח למשתתפים ולנציגי 3.2

 

 רשם: מיכאל יעקובסון


