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 2016 במרס 14תל אביב, 
 ותשע" ב'אדר  ד'

 006-16-חמסימוכין: 
 

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

 למ"א חבל מודיעין

 , השתתפו:13.03.16 בתאריך מזורבדיון שיתוף ציבור שהתקיים במזכירות מושב  1

 :מזורמצד מושב  1.1

 שלומי שוורץ 1.1.1

 גבי אוחנה 1.1.2

 הלל גלבוע 1.1.3

 שייקה וילהלם 1.1.4

 משה וידקובסקי 1.1.5

 מצד המועצה האזורית והוועדה המקומית: 1.2

 מהנדס הוועדה –אינג' לאוניד גינצבורג  1.2.1

 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים: –מצד המתכננים  1.3

 אדר' מיכאל יעקובסון 1.3.1

 הדיון:מהלך  2

 אינג' ליאוניד גינצבורג הציג את מטרות העבודה. 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

 דונם הכלואים בתחומי עיריית אלעד. 200-לאגודה כ 2.3.1.1

 ההרחבה.יח"ד בשכונת  153נחלות,  81במושב  2.3.1.2

מאפשרת להגדיל את  רמ"ידונם והחלטת  2.5נחלה מגורים בשטח  2.3.1.3

 דונם. 3-שטח הנחלה ל

בעבר נדרשו בעלי הנחלות לוותר על זכות ליחידת מגורים שנייה  2.3.1.4

בנחלה שהועברה לשכונת ההרחבה. לכן, זכויות המותרות לבעלי 

 נחלות במושבים אחרים לא קיימות לבעלי הנחלות במזור.

שת ולערוך תכנית מתאר מקומית שתסדיר חזרה את יש כוונה לג 2.3.1.5

 הזכות ליחידה שנייה בנחלה.

 מפגע רעש מנתב"ג. 2.3.1.6
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 :ותיירות כלכלה ,תעסוקה 2.3.2

מהשטחים  90%-מתושבי המושב עוסקים בחקלאות, כש 25% 2.3.2.1

 החקלאיים מעובדים.

נדרש להסדיר בתחומי הנחלות עסקים ואחסנה שיתנו פרנסה בעיקר  2.3.2.2

 לחברי אגודה וותיקים.

כיום בגלל חוסר ברירה פועלים עסקים בנחלות שאינם מוסדרים ויש  2.3.2.3

 .ע"י רמ"יחשש מצד הטלת קנסות 

 יש רצון באזור מוגדר שיניב הכנסה לבעלי הנחלות. 2.3.2.4

 מוצעת הקמת בריכת שחייה. 2.3.2.5

 מוצעים מגורי סטודנטים. 2.3.2.6

 תנועה: 2.3.3

 נדרשת כניסה/יציאה נוספת למושב. 2.3.3.1

שכונת ההרחבה בגישה בעבר היה ניסיון ליצור לולאה שתחבר את  2.3.3.2

נוספת לרחוב הראשי במושב, אך התכנית נדחתה לאחר שהוגשו לה 

 התנגדויות מצד תושבים.

 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 2.2

 מישור תרבותי 3

 מוסדות נדרשים 3.1

 פערים 3.2

 שימור מבנים ואתרים 3.3

 מישור תיירותי 4

 לינה 4.1

 מרכזי מבקרים 4.2

 חקלאות תיירותית 4.3

 אופנייםשבילי הליכה /  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 2

 שצ"פ 2.1

 מבני ציבור 2.2


