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 2016 בנובמבר 15
 זתשע" ' חשוןיד

 45-16-סימוכין: חמ
 

 הכנת תכנית מתאר למ"א חבל מודיעיןבמסגרת  בנושא תיירות סיורסיכום  הנדון:

 השתתפו: ,13.11.16 בתאריך בסיור שנערך בנושא תיירות בתחומי מ"א חבל מודיעין 1

 :עמותת התיירות חבל מודיעיןמצד  1.1

 יו"ר העמותה. -איתי שחורי  1.1.1

 מנהלת העמותה. –לזר -מירב פרידמן 1.1.2

 :המתכנניםמצד  1.2

 תיירות –אילן בן יוסף  1.2.1

 תיירות -יובל בראון  1.2.2

 כלכלה -קדמון  –מרדכי כהן  1.2.3

 שימור –אסתרליש  ענת אדר' 1.2.4

 .אדר' מיכאל יעקובסון 1.2.5

 :האתרים בהם נערך הסיורהסיור ונושאים שהועלו במסגרת מהלך  2

 .בעל היקב - בהשתתפות מוטי גולדמןבני עטרות, יקב וילה וילהלמה,  2.1

 בתחומי היישוב פועלים לבד מהיקב גם פינת חי וחוות סוסים. 2.1.1

 רצוי לפתח את התיירות ברחוב הראשי של המושב. 2.1.2

 חביות יין בשנה. 25היקב מייצר בהיקף של  2.1.3

 נוספים כמו כרם בן זמרה וכפר תבור.הגפנים גדלים בבני עטרות ובאתרים  2.1.4

 מבקרים מידי שנה, בעיקר בימי שישי. 8,000-ביקב מבקרים כ 2.1.5

 העדפה לקבוצות קטנות לעומת אוטובוסים של תיירים. 2.1.6

ליקב יש כביש גישה בהיקף הנחלות, דרכו מגיעות משאיות מבלי לפגוע במערכת  2.1.2

 התנועה הפנימית של היישוב.

 –מנהלת הכפר, משה בן שושן  –ד"ר אילנה טישלר  כפר הנוער בן שמן, בהשתתפות 2.2

 .מוזיאתר -, שוקי שוקרון מנהל כספים, תפעול וכוח אדם

 שנה. 90השנה מציין הכפר  2.2.1

משפחות אנשי סגל  20-חניכי פנימיית יום, ו 35חניכי פנימייה ,  415בכפר הנוער  2.2.2

 שמתגוררות בכפר.

שנים אירוח קבוצות המציג את סיפורו ההיסטורי של הכפר,  10בכפר פועל כבר  2.2.3

 בתדירות של קבוצה אחת ליום. 

 רוב התיירות היא תיירות פנים ובתשלום. 2.2.4
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הכוונה היא להציג את התהליכים שמתרחשים בכפר שייחודו בכך שהנו כפר נוער  2.2.5

 התלמידים.חקלאי ושילוב התיירות נועד להיות חלק מסידור העבודה של 

 התיירות כמיזם חינוכי ולא כמיזם עסקי. 2.2.6

 ח' עוברים הכשרה להדרכה.-תלמידים מכיתות ז' 2.2.2

 בכפר מקודמות תכניות לפיתוח מגבנה, מאפייה, בית בד. 2.2.8

 בכוונת מועצת הלול להקים מוזיאון בלול ההיסטורי של הכפר. 2.2.9

 לא קיים אתר אינטרנט לתיירות בכפר. 2.2.10

 בעל חברה לטיולי אופניים. -בן שמן, בהשתתפות רן גנור  גנור טיולי אופניים, כרם 2.3

 המגרש הפרטי לפעילות הרכיבה הוא ביער בן שמן. 2.3.1

מהקהל הוא גברים.  90%(. 10)החל מגיל  50שעות. גיל ממוצע:  3-2משך טיול:  2.3.2

 איש. 20לטיול. גודל קבוצה ממוצע: ₪  25מחיר: 

מ"ר( ורחבת חניית  100) ומזנון חנות ,נדרש בתחומי היער שטח לאחסנה סגורה 2.3.3

 .מ"ר( 20אופניים בסככה פתוחה )

 מנהל המסעדה. –יוסי  מסעדת "בית ארלוזורוב", כפר הנוער בן שמן, בהשתתפות 2.4

 .20:00-02:30פתוח בשעות  2.4.1

המסעדה משרתת בעיקר את התלמידים, את עובדי קרן רש"י הנהנים ממחיר  2.4.2

 מיוחד.

 יצוניות.מעוניין לתת שירות ליותר קבוצות ח 2.4.3

 מנהלת הפארק. –פארק הקופים, בהשתתפות ד"ר תמר פרידמן  2.5

 נועד לשמש מקלט לקופים ולשיקומם. 2.5.1

 דונם, לא כולל שטח חנייה השייך לכפר דניאל. 60שטח הפארק  2.5.2

 הקופים שנותרו בחוות מזור. 1,200קופים, בהמשך צפויים להיקלט  650בפארק  2.5.3

 )על חשבון שטח של הקק"ל(. דונם 40-מעוניינים להרחיב את שטח הפארק ב 2.5.4

 המימון מגיע מהמשרד להגנת הסביבה וממבקרים. 2.5.5

 ₪. 6,500הפארק משלם ארנונה בסכום של  2.5.6

 אלף. 80-להגיע למבקרים הצפוי מספר  2016-ב 2.5.2

 מבקרים בעיקר מהדרום וגן מהצפון עד נתניה. 2.5.8

 האתר מתאים למעורבות אישית של ילדים, גמלאים, אך אין תח"צ וגישה נוחה. 2.5.9

 שמבקשים לקבל:אלמנטים  2.5.10

 .שביל אופניים שיקושר ליער בן שמן 2.5.10.1

 .חנות לצרכי אופניים 2.5.10.2

 .מזנון 2.5.10.3

 .מרכז להרצאות ולימוד על הקופים 2.5.10.4
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 מ"ר(. 40מגורי מתנדבים ) 2.5.10.5

 מזכיר היישוב. –מבוא מודיעים, בהשתתפות חמי דנון  2.6

 1924נח"ל של פועלי אגו"י, התפרק ויושב מחדש בשנת  תהישוב הוקם כהיאחזו 2.6.1

 רעין של אנשי קרליבך.על ידי ג

 תושבים. 1,200  2.6.2

 .יח"ד 38 2.6.3

 יח"ד לא מאושרות. 12 2.6.4

 אין מוסדות חינוך )כמות הילדים לא מצדיקה הפעלת מוסדות(. 2.6.5

 דונם. 250-דונם, שטח חקלאי כ 300-שטח המגורים ביישוב כ 2.6.6

 היישוב תוכנן כשילוב של תעשייה, תיירות וחקלאות. 2.6.2

 100קרליבך עם בית מלון עם תכנית תיירותית מקדמת הקמת מרכז מורשת  2.6.8

 חדרים.

 מתקיימות פעילויות אמנים וירידים פעמיים בשנה ויש אירוח בשבתות. 2.6.9

 התכנית התיירותית נשלחו בנפרד.מסמכי  2.6.10

 דבוראי. -הכוורת של שי ספקטור, כפר רות, בהשתתפות שי ספקטור  2.2

 דונם. 1.8בכפר רות אין חלקה א' אלא רק  2.2.1

אסור להפעיל מסחר  שעות היות ולפי רמ"י 4החנות עובדת רק בימי ששי במשך  2.2.2

בשטח המוגדר כשטח חקלאי עם מלאכה. מעוניין לפתח מרכז מבקרים )בשטח 

 מ"ר( אך רמ"י לא מתירה. 1,000של 

 מייסד ומנהל. –כפר החשמונאים, שילת, בהשתתפות זוהר ברעם  2.8

 דונם שטח חנייה. 3דונם +  23שטח האתר  2.8.1

 השטח עונה על הצרכים. 2.8.2

מ"ר להגנה מפני גשם בימות החורף )יוסיף  80נדרש מימון להקמת מבנה בשטח  2.8.3

 ימי עבודה לאתר(. 100-כ

 לבד מעריכת ביקורים האתר מושכר להפקת סרטים. 2.8.4

 כמה אלפים בשנה. –כמות מבקרים  2.8.5

חסר אתר עוגן חזק וגדול באזור מודיעין ולכן ממליץ לפתח את חורבת הגרדי  2.8.6

 כאתר קברות המכבים.

משנה למנכ"ל,  –מנכ"ל, שלמה טיטלבוים  –ן פארק נאות קדומים, בהשתתפות נתן אית 2.9

 מנהלת שיווק. –סמנכ"ל כספים, חן פוסק  –דובי שמיר 

 הפארק מתמקד בתחום תיירות חינוכית. 2.9.1

 .1964הוקם בשנת  2.9.2

 דונם. 2,500שטח הפארק  2.9.3
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 אלף מבקרים בשנה )בעיקר תיירים יהודים, נוצרים, צעירי תגלית ומסע(. 220 2.9.4

ק"מ  1.2לילית: מתוכנן שביל מואר לילי באורך במטרה לתת מענה לפעילות  2.9.5

 מש"ח. 10ובהשקעה של 

 1,000-כ –אודיטוריום וארכיב  יש כוונה להקים מרכז מורשת ליצחק נבון הכולל 2.9.6

 מ"ר בנוי.

חדרים ומרכז מבקרים ומרכז אירועים. קיימת  150מעוניינים להקים בית מלון עם  2.9.2

 100-עלות ההקמה כ וכרגע יש מו"מ בין הזכיין ובין רמ"י. 2011-שאושרה ב תב"ע

 ₪.מיליון 

מותר להקים "פנימייה" אך המונח מרתיע משקיעים שישתתפו עם היזם, ולכן  2.9.8

 מבקשים לשנות את המינוח לאכסניה או מרכז מלונאי ברמה נמוכה.

לארץ  החזון הוא הכפלת מספר המבקרים ולחבר את התושבים והתיירים 2.9.9

 ולחקלאות.

 מעוניינים להקים כפר תנ"כי. 2.9.10

 מיליון שקלים. 2-יש בעיית ביוב היות ואין חיבור שעלות הקמתו מגיעה ל 2.9.11

 יש צורך בגשר הולכי רגל לשירות מבקרים המשתמשים בתח"צ )בעיקר חרדים(. 2.9.12

 


