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 2016 באפריל 17
 ותשע" ' ניסןט
 022-16-חמסימוכין: 

 

הכנת תכנית שנערך במסגרת  תושבי כפר רותעם  סיכום דיון שיתוף ציבור הנדון:

 מתאר למ"א חבל מודיעין

 , השתתפו:14.04.16 בתאריך במועדון של כפר רותשהתקיים  באירוע 1
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 מבקשים שהדברים יפורסמו ללא זהות הדוברים. 2.3.1

לא מתאימה למציאות הקיימת בכפר רות וראוי שהתכנית תיתן  1000/תכנית גז 2.3.2

ולכן התכנית  2.5דונם ולא של  1.2מענה לנושא. לכפר רות חלקות בשטח של 

 הקיימת לא נותנת פתרון.

 עבודת עריכת התכנית.יש להקים וועדת היגוי של נציגי היישוב שתלווה את  2.3.3

 מבקשים לקבוע אדריכל שיערוך תכנית מתאר מפורטת לכפר רות. 2.3.4

מציע אזור תעסוקה/תעשייה שלא יהיה תחת הוועד המקומי או האגודה אלא תחת  2.3.5

 יחידות המשק.

 הגדלת מספר הנחלות לא יתכן כיום. 2.3.6

 ניתן להרחיב את חלוקה א' מדרום לכביש הגישה ממערב ליישוב. 2.3.7

ית של כפר רות מעוקלת, הוטל עיקול זכויות האגודה בחלקות ב' האגודה החקלא 2.3.1

ג'. לכן, ביצוע פעולות תחת האגודה הוא רעיון הזוי היות וכל ההכנסות ילכו -ו

למעקלים. כל פעולה במושב כפופה להחלטות רמ"י ולכן יש ללמוד היטב את 

 החלטות רמ"י.

אזור טבעי עם יער קק"ל. מזרח לכפר רות קיים -בין כפר רות ובסיס צה"ל, מדרום 2.3.9

הכוללת  ההיער הוא פלישה של הקק"ל לשטח המושב אבל התוצאה היא יפיפיי

את כל האזור ניתן לפתח כ"עמק צבאים" בו  צבאים. 40-אוכלוסייה של למעלה מ

ניתן לשלב שבילי אופניים ושבילי הליכה שיתחברו למושב ולמודיעין הסמוכה ואולי 

 גם מרכיב מסחרי.

)הכביש יחצה את שטח מ"א מטה  המתוכנן לקום באזור השטח הטבעיהכביש  2.3.10

צפוי להחריב את ערכי הטבע הקיימים וילווה במפגעי  בנימין ומ"א חבל מודיעין(

רעש וזיהום אוויר. ההחלטה על הקמת הכביש היא פוליטית, ולעומתה ניתן להקים 

 מחלף בצומת שילת ולפתור את בעיית התחבורה.

 ברמת חשיבות ארצית. 2אתרים ארכיאולוגים מתוכם  4יימים בשטחי כפר רות ק 2.3.11

 סיכום: 3

 למשתתפים.סיכום דיון  יופץ 3.1

 יתקיימו דיונים נוספים לפי הנדרש. 3.2

 michael@fsj.co.il :תגובות ניתן להעביר באמצעות המייל לאדר' מיכאל יעקובסוןו הצעות 3.3
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