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 2016 באוקטובר 25
 זתשע" כ"ג תשרי

 

הכנת תכנית שנערך במסגרת  ית עריףבבמושב  סיכום דיון שיתוף ציבור הנדון:

 מתאר למ"א חבל מודיעין

 השתתפו:, 20.10.16 בתאריך בית עריףבדיון שיתוף ציבור שהתקיים במזכירות מושב  1

 :בית עריףמצד מושב  1.1

 יו"ר ועד האגודה. – אזרקרוני  1.1.1

 חבר ועד האגודה. – תםאשר  1.1.2

 המושב.מזכירת  –ל הלכוכבית  1.1.3

 מצד המועצה האזורית והוועדה המקומית: 1.2

 מהנדס הוועדה –בורג זאינג' לאוניד גינ 1.2.1

 משרד פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים: –מצד המתכננים  1.3

 אדר' מיכאל יעקובסון 1.3.1

 מהלך הדיון: 2

 בורג הציג את מטרות העבודה.זאינג' ליאוניד גינ 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

 נחלות. 81 2.3.1.1

 דונם. 10-נחלה כשטח  2.3.1.2

 .(משק שטחר "מ 750) משקי עזר 7 2.3.1.3

 ד בהרחבה."יח 97 2.3.1.4

 תושבים. 1,300-כ 2.3.1.5

 משותפת באמצעות האגודה.חקלאות  2.3.1.6

 וירקות. (חומוס, חיטה)בעל גידולי  2.3.1.7

 לשמור על אופי היישוב הקיים.מבקשים  2.3.1.8

 :תעסוקה 2.3.2

 .מסחר בשילוב, אולי תעסוקהדונם  60בדיקה של שלב  2.3.2.1

 .המושב במרכז המסחרשטח יב את ן להרחרצויש  2.3.2.2

 .כולתז ומטליא פועליםכיום  2.3.2.3

 פועלים חדרי אירוח לפי שעה.ביישוב  2.3.2.4
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 מגורים 2.3.3

 ד."יח 81-לישית וכך יהיה גידול בכוונה לקבל יחידה שיש  2.3.3.1

 .ן שוהםלכיווש שטחז בלרכ שיתדה השליהיחיאת  2.3.3.2

 מבני ציבור 2.3.4

 תכנית להכפלת שטח המועדון.קיימת  2.3.4.1

 מבנים היסטוריים 2.3.5

 מבנים היסטורים.אין  2.3.5.1

 :תנועה 2.3.6

אפשרות לכביש שיצא לפני השער יש  –צורך בכביש גישה נוסף יש  2.3.6.1

 שוהם.ובתחום ליישוב ויקיף את השטחים ממזרח, בצמוד 

 שיקשרו בין היישובים בסביבה.אופניים  יעניין בשביליש  2.3.6.2

 רך נחל בית עריף.אופניים לאושביל  2.3.6.3

 תיירות: 2.3.7

 עניין בפיתוח תיירותי.יש  2.3.7.1

 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 2.7

 מישור תרבותי 3

 מוסדות נדרשים 3.1

 פערים 3.2

 שימור מבנים ואתרים 3.3

 תיירותי מישור 4

 לינה 4.1

 מרכזי מבקרים 4.2

 חקלאות תיירותית 4.3

 שבילי הליכה / אופניים 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 7

 שצ"פ 7.1

 מבני ציבור 7.2


