
, 2619392-08, פקס 9392260-08טלפון   

מינהל הנדסה –עיריית רחובות   
 לשכת מהנדסת העיר וראש מינהל הנדסה

 

 
 
 

c:\users\user\desktop\ 2014 יולי – ברנר אזורית ומועצה רחובות עיריית -גבולות וועדת .doc 

 

 

 

 2014יולי  –משולחנה של מהנדסת העיר 

 עיריית רחובות ומועצה אזורית ברנר -וועדת גבולות

נערכה פניה ביוזמת ראש עירית רחובות, מר רחמים מלול, ומנהל ההנדסה  2010במהלך שנת 

 .דונם לגבולות העיר רחובות 1,217בעיריה לקיים וועדת גבולות במטרה לבחון תוספת של 

 .ללא שטח הקיבוץ שילר –לים את גיבתון וסביבתה שטחים אלו כול

  .המתוכנן 411מטרת תוספת השטחים הייתה לייצר רצף בנייה עירוני עד גבול הכביש 

במהלך השנה האחרונה התקיימו מספר דיונים בועדת הגבולות ונשמעו הצדדים התומכים בבקשה 

 .והמתנגדים לה

 .טחים נוספים לשם גידול נכון ביחידיות דיורבדיוני הוועדה ראש העיריה הציג את הצורך בש

 125,000 -איננו רוצים לשנות את המרקם הכפרי לא של שילר ולא של גיבתון. העיר רחובות מונה כ"

תושבים ונוהרים לכאן מאות. הזוגות הצעירים נותנים אמון בעיר, השנה הוכפלו הרישומים לגני 

מתאר והועדה המחוזית מתנגדת להפשרת שטחים הילדים. אנחנו מאשרים בימים אלה את תכנית ה

 ".במזרח העיר ולכן אין לעיר להיכן להתפתח, כל עתודות הקרקע בעיר מנוצלות

אדריכלית דלית הראל הוסיפה כי "בתכנית האב לעיר רחובות נאמר שהוועדה המחוזית רואה לנכון כי 

ויתקיים כיחידה תכנונית אחת,  411הפיתוח העירוני של רחובות ראוי שיהא ברצף בנוי עד לכביש 

הבניה האיכותית היוקרתית המוצעת בשטחים אלו בסמוך לקרית משה ומרמורק תתרום את תרומת 

 ".השיקום ע"י תכנון כמכלול עירוני כולל

נשמעו נציגי גיבתון שביקשו לא להיכלל בתחום העיר רחובות. ונציגיהם של קרקעות פרטיות שביקשו 

הועברו מסקנות וועדת חקירה לגבולות כדין  07.2011-ב.רוני של העירלהיות חלק מהפיתוח העי

 .וחשבון שהוגש למנכ"ל משרד הפנים

 :להלן סיכום ממצאי הדין וחשבון

נקבע כי יש להעביר מתחום שיפוט המועצה האזורית ברנר לתחום שיפוט עירית רחובות את 

 במפה( 2.1ממערב למשבצת קבוצת שילר. )מסומן # הקרקעות המבוקשות ממזרח לקבוצת שילר ו

 .אין להעביר לרחובות שטחים ממשבצת קבוצת שילר ואת שטח המחנה של כפר גיבתון

לעניין הקרקעות שיועברו לרחובות ממזרח לקבוצת שילר, הועדה ממליצה בפני מוסדות התכנון 

רבי של חטיבת קרקע זו, על לשקול מיקום של רצועת שטחים ציבוריים פתוחים לאורך הגבול המע

 .מנת לשמור על חיץ פתוח בין הקיבוץ לבין שכונת המגורים שתתוכנן בשטח זה
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 .המלצות אלו התקבלו פה אחד

במפה(: לדעת שניים מחברי הועדה יש  3לעניין המתחם מדרום לשטח המחנה של גיבתון )מסומן # 

את המתחם בתחום שיפוט ברנר.  להעביר את המתחם לרחובות ולעת שניים אחרים יש להשאיר

מבחינה טכנית,הרי שבמקרה כזה שוויון עמדת יו"ר הועדה היא מכריעה, ואולם קבלת ההחלטה 

 .בנושא זה, כמו בעניין המלצות הועדה כולן היא על פי פקודת העיריות בידי שר הפנים

 : 15.07.14 -החלטת הולנת"ע מיום ה

( ממרחב תכנון שורקות 5חי )תא שטח להמליץ לשר הפנים להעביר את השטח המזר .1

 .למרחב תכנון רחובות

(, קבועת הולנת"ע פרק זמן של חודשיים 1,2,3,4בהתייחס לשטחים המערביים )תא שטח  .2

במהלכם על מועצה אזורית ברנר להעביר את המסמכים הדרושים לבחינה של הגורמים 

אזורית ברנר, בהתייחס המוסמכים לביצוע בדיקה מחודשת אודות תחום השיפוט של מועצה 

 .למשבצת החקלאית של קבוצת שילר

באם בתוך פרק זמן של ארבעה חודשים לא יהיה מידע מפורט לגבי תחום המשבצת  .3

החקלאית של קבוצת שילר בשטחים המערביים, שהועברו לתחום שיפוט רחובות, תשוב 

 .ותדון הולנת"ע בעניינם במטרה להכריע לאיזה מרחב תכנון לשייכם
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