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סרג' קורשיא  -ראש המועצה:
אני מתכבד לפתוח את ישיבה מס'  ,6ישיבה שלא מן המניין .ישיבת המועצה הזו היא לאחר
מפגש תושבים בנושא מתחם שביל השקד.
הנושא העיקרי היה חיבור הזמר העברי לשביל השקד .לאחר שהצגנו לתושבים את תמונת
המצב בשיקוף מלא ,ולאחר ששמענו אותם ,אני מעלה להחלטת המליאה את ההצעה הבאה:
מליאת המועצה מחליטה ,לאחר שהוצגו בפניה החלופות התכנוניות להסדרת התכנון
במתחם שביל השקד ,ולאחר הליך שיתוף הציבור כדלקמן.
תוכנית מתחם השקד תהיה תוכנית להסדרת דרך בלבד ,תוכנית מתחם השקד תשנה את
ייעודו של שביל השקד לייעוד של דרך ,וככל שיידרש תאפשר את הרחבת הדרך הקיימת
בשביל השקד לרוחב המינימלי הנדרש על ידי הוועדה המחוזית.
המועצה תפעל לקידום מתחם השקד כמוגדר לעיל כתוכנית דרך ,עד לאישור ומתן תוקף.
המועצה תפעל מול הוועדה המחוזית לצורך תיקון ההודעה לפי סעיפים  77-78לחוק התכנון
והבנייה  ,1965בהתאם לתצורת התוכנית כתוכנית דרך כמוגדר לעיל.
המועצה מצהירה כי היא מתנגדת לחיבור שביל השקד לזמר העברי .המועצה תפעל להכנה
ולהגשה של בקשה לשימוש חורג להסדרת השימוש בשביל השקד כדרך ,כפתרון זמני עד
לאישור תוכנית שביל השקד.
עמיקם כהן:
חשוב לציין שכל התושבים דחו פה אחד את החיבור של הזמר העברי לשביל השקד.
אניק זבליק:
במועצה הקודמת התייחסו להליך שיתוף הציבור בצורה לא חיובית ,כאילו שאנחנו נלחצים
בגלל התושבים .יכול להיות שזו חרב פיפיות להציג את הליך שיתוף הציבור.
עו"ד שירי:
הליך שיתוף ציבור הוא לא סטטוטורי ,אבל זה דווקא דבר חיובי .הסיטואציה שם הייתה
קצת שונה.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
נקודה נוספת שעלתה ,שאלו אותי שאלות מקצועיות לגבי סעיפים  ,77-78שזה בעצם ביטול
של איסור הבנייה.
סרג' קורשיא  -ראש המועצה:
כל חברי המועצה נוכחים.
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למען הסדר הטוב אני אקריא שוב את הצעת ההחלטה.
מליאת המועצה מחליטה ,לאחר שהוצגו בפניה החלופות התכנוניות להסדרת התכנון
במתחם שביל השקד ,ולאחר הליך שיתוף ציבור והסכמה גורפת של הציבור בעניין תוכנית
מתחם השקד ,כדלקמן:
 .1תוכנית מתחם השקד תהיה תוכנית דרך להסדרת דרך בלבד .תוכנית מתחם השקד
תשנה את ייעודו של שביל השקד לייעוד של דרך ,וככל שיידרש תאפשר את הרחבת
הדרך הקיימת בשביל השקד -לרוחב המינימלי הנדרש על ידי הוועדה המחוזית.
המועצה תפעל לקידום מתחם השקד כמוגדר לעיל כתוכנית דרך ,עד לאישור ולמתן
תוקף.
המועצה תפעל מול הוועדה המחוזית לצורך תיקון ההודעה לפי סעיפים  77-78לחוק
התכנון והבנייה התשכ"ה  ,1965בהתאם לתצורת תוכנית שביל השקד כתוכנית דרך
כמוגדר לעיל ,ובאופן שבו לא יהיה איסור על הוצאת היתרי בנייה מכוח תוכניות
מאושרות במקרקעין המצויים במתחם זה ,שייעודם לא ישונה לדרך במסגרת תוכנית
שביל השקד.
.2

המועצה מצהירה כי היא מתנגדת לחיבור שביל השקד לזמר העברי.

.3

המועצה תפעל להכנה ,להגשה ולאישורה של בקשה לשימוש חורג להסדרת
השימוש בשביל השקד כדרך ,כפתרון זמני עד לאישור תכנית שביל השקד.

מי בעד ההצעה?
הצבעה:
בעד  -פה אחד
נגד  -אין
נמנעים  -אין
מחליטים פה אחד
מליאת המועצה מחליטה ,לאחר שהוצגו בפניה החלופות התכנוניות להסדרת התכנון
במתחם שביל השקד ,ולאחר הליך שיתוף ציבור והסכמה גורפת של הציבור בעניין תוכנית
מתחם השקד ,כדלקמן:
 .2תוכנית מתחם השקד תהיה תוכנית דרך להסדרת דרך בלבד .תוכנית מתחם השקד
תשנה את ייעודו של שביל השקד לייעוד של דרך ,וככל שיידרש תאפשר את הרחבת
הדרך הקיימת בשביל השקד -לרוחב המינימלי הנדרש על ידי הוועדה המחוזית.
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המועצה תפעל לקידום מתחם השקד כמוגדר לעיל כתוכנית דרך ,עד לאישור ולמתן
תוקף.
המועצה תפעל מול הוועדה המחוזית לצורך תיקון ההודעה לפי סעיפים  77-78לחוק
התכנון והבנייה התשכ"ה  ,1965בהתאם לתצורת תוכנית שביל השקד כתוכנית דרך
כמוגדר לעיל ,ובאופן שבו לא יהיה איסור על הוצאת היתרי בנייה מכוח תוכניות
מאושרות במקרקעין המצויים במתחם זה ,שייעודם לא ישונה לדרך במסגרת תוכנית
שביל השקד.
.2

המועצה מצהירה כי היא מתנגדת לחיבור שביל השקד לזמר העברי.

.3

המועצה תפעל להכנה ,להגשה ולאישורה של בקשה לשימוש חורג להסדרת
השימוש בשביל השקד כדרך ,כפתרון זמני עד לאישור תכנית שביל השקד.

* * * הישיבה נעולה * * *
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ריכוז החלטות מהדיון:
מחליטים פה אחד
מליאת המועצה מחליטה ,לאחר שהוצגו בפניה החלופות התכנוניות להסדרת התכנון
במתחם שביל השקד ,ולאחר הליך שיתוף ציבור והסכמה גורפת של הציבור בעניין תוכנית
מתחם השקד ,כדלקמן:
תוכנית מתחם השקד תהיה תוכנית דרך להסדרת דרך בלבד .תוכנית מתחם
.1
השקד תשנה את ייעודו של שביל השקד לייעוד של דרך ,וככל שיידרש תאפשר
את הרחבת הדרך הקיימת בשביל השקד -לרוחב המינימלי הנדרש על ידי
הוועדה המחוזית.
המועצה תפעל לקידום מתחם השקד כמוגדר לעיל כתוכנית דרך ,עד לאישור
ולמתן תוקף.
המועצה תפעל מול הוועדה המחוזית לצורך תיקון ההודעה לפי סעיפים 77-78
לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה  ,1965בהתאם לתצורת תוכנית שביל השקד
כתוכנית דרך כמוגדר לעיל ,ובאופן שבו לא יהיה איסור על הוצאת היתרי בנייה
מכוח תוכניות מאושרות במקרקעין המצויים במתחם זה ,שייעודם לא ישונה
לדרך במסגרת תוכנית שביל השקד.
.2

המועצה מצהירה כי היא מתנגדת לחיבור שביל השקד לזמר העברי.

.3

המועצה תפעל להכנה ,להגשה ולאישורה של בקשה לשימוש חורג להסדרת
השימוש בשביל השקד כדרך ,כפתרון זמני עד לאישור תכנית שביל השקד.

****

