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 2016 במאי 5
 ותשע" ניסן כז
 026-16-חמסימוכין: 

 

 שנערך במסגרת שילת בנושא סיכום דיון  הנדון:

 הכנת תכנית מתאר למ"א חבל מודיעין

 , השתתפו:04.05.16 בתאריך במשרדי הוועדה המקומית חבל מודיעיןשהתקיים  בדיון 1

 :שילתמצד  1.1

 .אילן קופרשטיין 1.1.1

 .אדר' מרק סגל 1.1.2

 :חבל מודיעין מצד המועצה האזורית והוועדה המקומית 1.2

 .מהנדס הוועדה –בורג זאינג' לאוניד גינ 1.2.1

 .מנכ"ל החברה הכלכלית חבל מודיעין –ד"ר רוני ענבר  1.2.2

 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים: – עורכי התכניתמצד  1.3

 .אדר' מיכאל יעקובסון 1.3.1

 מהלך הדיון: 2

 .להתייחסותהציג את יעדי התכנית ואת הנושאים מיכאל יעקובסון אדר'  2.1

 :שהוצגולנושאים א"ת שילת נציגי התייחסות  2.2

 כללי: 2.2.1

במסגרת "תכנית שבעת הכוכבים" לעיבוי  1977-היישוב שילת הוקם ב 2.2.1.1

 .קו התפר

 חקלאי. -היישוב הוקם במודל ייחודי של יישוב תעשייתי 2.2.1.2

 חלוקת הנחלות ביישוב: 2.2.1.3

 35 ( 2נחלות תעשייתיות )דונם שטח נחלה 

 21 דונם לנחלה( 5-נחלות חקלאיות )הנחלות צומצמו וכיום הן כ 

 1 )נחלה תיירותית )כפר החשמונאים 

 מגרשים באה"ת בייעוד תעשייה. 2לאגודה השיתופית של שילת יש  2.2.1.4

דונם, ממנו בנוי שליש ועוד כמה אלפי מ"ר  73באה"ת שטח עיקרי  2.2.1.5

 האזור מוקף בשטחים פרטיים פתוחים. בשלבי תכנון ובנייה.

 .7/159אזור התעשייה הוא מכוח תכנית גז/ 2.2.1.6

בגלל הטופוגרפיה לכל בניין יש נגישות ישירה עם כביש לשני מפלסים  2.2.1.7

 ולכן קיימת כדאיות משמעותית למסחר.
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מוגדר במסגרת התמריצים הממשלתיים הניתנים למרחב  אה"ת 2.2.1.2

 ירושלים.

 יש בעיית כניסת שבבניקים לאה"ת וליישוב המהווים מטרד. 2.2.1.9

 מגורים: 2.2.2

 יח"ד, על פי החלוקה הבאה: 230 2.2.2.1

 92 יח"ד בהרחבה 

 57  :דונם.  1.2בנחלות + יחידה. שטח נחלה 

 40 יח"ד ביישוב הזמני 

 .35תמ"א בהתאם להיקף יח"ד שמתירה יש כוונה להרחיב את היישוב  2.2.2.2

 נגישות: 2.2.3

 מחלפון דרומי לאה"ת אושר. 2.2.3.1

 מחלפון צפוני אושר למעט חיבור לאה"ת. 2.2.3.2

 .443מתוכנן מחלף על כביש  2.2.3.3

 קיימת בעיה שלא ניתן לפתור בתחום אה"ת בגלל דרכים צרות מידי. 2.2.3.4

קרקעיים בגלל קרקע -קיימת בעיית חנייה ואין אפשרות לחניונים תת 2.2.3.5

 כדאיות לחניונים.קשה וחוסר 

 קיימת תכנית להשלמת כביש היקפי לאה"ת. 2.2.3.6

 שימושים: 2.2.4

מקודמת תכנית לשינוי שימושים באה"ת, מתעשייה לתעשייה, מסחר  2.2.4.1

ומשרדים. כמו כן, יוקם מרכז תחבורה לשירות המועסקים שיגיעו ברובם 

 ממודיעין עילית.

תהיה חלוקת עם עיריית מודיעין עילית ולכן  בעקבות הסכםהתכנית היא  2.2.4.2

 יהיה סגור בשבתות והעסקים יהיו כשרים.ארנונה והיטלי השבחה, 

 50דונם שטחי חממות כלואים בין הכבישים והמטרה היא להסב  124 2.2.4.3

 דונם ברוטו( לדיור מוגן, מסחר או מכללה. 20-דונם נטו מהשטח )כ

ובבעלות המושב יש כוונה להוסיף  443בתחנת הדלק הסמוכה לכביש  2.2.4.4

 .ושירותי דרך ייעוד מסחרי

בתחומי היישוב יש שטח המיועד לתיירות ונופש. אחד משני האתרים  2.2.4.5

 היחידים כנראה במועצה, השטח הנוסף הוא בנאות קדומים.

 סיכום: 3

 למשתתפים.סיכום דיון  יופץ 3.1

 אדר' מרק סגל ישלח את המצגת לאה"ת. 3.2


