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   3' תשובה לשאילתא מס

  
  .איני מתייחסת להתנהגויות היפוטטיות  .א
  

   לסיפא של תשובה. אני אכ� סבורה שבכירי העירייה צריכי� לשמש דוגמא בכל דבר ועניי�  .ב

  .נמצאת במכתב המצור�' שאלה ב

  

  . אני מעדיפה להתייחס לכל תלונה ומקרה לגופו וכ" אעשה  .ג
  
  
  

הצעות לסדר היו�  .ג

  

  השרו&�ש רמת"תוכנית הבניה בתע �י יריב פישר " ע2' הצעה לסדר מס

  
  :רקע

� מאזורי� בתחילת שנות התשעי� החליטה ממשלת ישראל לפעול לפינויי� של המפעלי� הביטחוניי

  .מאוכלסי�

  

א ולמחוז מרכז שנועדה להכי� תוכנית "בשני� האחרונות הוקמה ועדה מחוזית מיוחדת למחוז ת

  . השרו�	ש רמת"לאזור תע

. השרו�	השרו� והוד	 דונ� ומצוי בתחו� המוניציפאלי של הרצליה רמת7500שטח התוכנית הוא כ

  . ערכת תחבורה ענפה ואזורי תעסוקהמ,  אל� יחידות דיור23התוכנית מדברת על בנייה של 

  

בי� השאר , בשנה האחרונה החליטה הועדה המחוזית להמלי# על הפקדת התוכנית במועצה הארצית

מדרו� לנווה עמל בתחו� העיר " במתח� צור"כולל התוכנית בשלב הראשו� בניה אינטנסיבית 

  .הרצליה

  

רמו לזיהומי� חמורי� שהיקפ� לא חשוב להדגיש כי במש" עשרות שני� המפעלי� הביטחוניי� ג

בשני� האחרונות נתגלה כי מפעלי� אלו גרמו לזיהו� חמור במי התהו� ובשל כ" נסגרו מספר , ברור

  .  בארות

  

השרו� ולאור היקפ� 	השרו� והוד	 לאור חשיבותו של שטח התוכנית הכוללת לערי� הרצליה רמת

  .ש אנו קוראי� לנקוט משנה זהירות בקידו� התוכנית"ומורכבות� של הזיהומי� שמשאיר מתק� תע

  

במש" עשרות שני� המפעלי� סיכנו ופגעו בתושבי האזור לכ� אנו דורשי� שממשלת ישראל תיקח 

  ל הנזקי� הסביבתיי� שנגרו לאזור מ� המפעלי� הביטחוניי� ותקצה את המשאבי� אחריות ע

  

זאת בלי לחייב את הרצליה לקד� תוכנית כל שהיא כתנאי להקצאת , הדרושי� לתיקו� הנזקי�

  .המשאבי�
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  :הצעת החלטה

  

כנית עיריית הרצליה תפעל לכ" שלא תהיה כל התקדמות ה� של התוכנית למתח� כולו וה� של התו

  :למתח� צור במוסדות התכנו� עד שימולאו התנאי� הבאי�

   

  יבוצע סקר זיהומי� וסיכוני� מקי� של המתח� כולו ♦

תוכ� תוכנית לטיפול וטיהור הזיהומי� של המתח� כולו ♦

  

על עיריית הרצליה לפעול ה� ציבורית וה� משפטית מול ממשלת ישראל להקצות משאבי� הנדרשי� 

  .זאת לפני קידו� סטטוטורי של התוכנית, לביצוע תנאי� אלו

  

לאחר ביצוע תנאי� אלו יש לבחו� מחדש את התוכנית ואת אופייה בהתא� למגבלות הזיהומי� 

  .וטיהור�

  

  .  חזר על עיקרי הצעתו לסדר היו� מר פישר

  

 כגו� למעט נושאי� עקרוניי�,   אמרה כי על פי  רוב המועצה אינה דנה בענייני תיכנו� ובנייהראש העיר

  .הפארק ובמסגרת זו היא מציעה כי הצעתו של מר פישר אכ� תידו�

  

  .א לאשר העלאת ההצעה לסדר היו�"מחליטי� פ  )835(

  

פיתוח ויוקר , ש יצא סו� סו� מהאזור מסיבות סביבתיות" אמרה כי חשוב שמפעל תערפאל' גב

 מבוססי� על סקר יסודי כל השיקולי� חייבי� להיות. חשוב מאד שיבוצע סקר סביבה נרחב. הקרקע

  .זה המינימו� שהעירייה חייבת לתושבי�. וכ� תוכנית טיפול לטיהור האזור לפני התחלות הבנייה

  

תקיי� דיו� במועצה ובו יוסבר במה דברי� אמורי� מכל הבחינות ובכלל י ממלי# כי מר ליאור עומסי

  . רבי�זה תוכניות הבנייה המקיפות העלולות להשפיע על חייה� של תושבי�

  

  . לדיו� במועצהנושאהשיבה כי לכל היותר נית� להציג את הדברי� א" אי� ה   גרמ&' גב

  

בנוס� יש לחשוב מה הדבר  . טע� כי יש לעכב הליכי� עד אשר יושל� ויבוצע הסקר האמור  מר עולמי

 רכב תנועת כליעל מדובר בכמות מגורי� משמעותית ביותר שיש לה השלכות . הנכו� לעשות ש� כעיר

  .חשוב שיוש� דגש על שטחי� ירוקי� גדולי�. ותחבורה

  

 טע� כי מנסיו� העבר המדינה בדר" כלל מטילה את הטיפול בנושא על רשויות או על מר ב& שפרוט

   ולכ� יש להקפיד שלא לאפשר מהל" ,שתדלו להשקיע מה שפחותיוודאי . היזמי� שיבצעו את הבנייה

ש הוא הגור� המזה� ולכ� ג� מוטלת עליו "מפעל תע. ל הקרקעכל שהוא בשטח לפני טיהורה המלא ש

  .החובה והאחריות לטהר את הקרקע מהזיהו�
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ש ומסר נתוני� על "  אמרה כי בקדנציה הקודמת הופיע בפני המועצה נציג בכיר של תערזניק' גב

יקרות ש נו� י� ומדובר ש� בקרקעות "אול� עד היו� לא נעשה דבר בשטח תע. ש נו� י�"שטחי תע

ידרשו שני� רבות לוודא שהקרקע אינה מזוהמת עוד וכי אי� בה חומרי� . יותר מהקרקע במתח� צור

  .בסמיכות לאזורי� כאלה יש בדר" כלל תחלואה גבוהה יותר ולכ� נ דרש משנה זהירות. מרעילי�

  

  . ע� בקשות העמותה הפועלת בנושאמר יריב פישר הציע לשלב את הצעתו של מר צבי וייס

  

. ש הינה אינטרס חיוני של האזור כולו ושל הרצליה בפרט"  אמרה כי העברת מפעלי תעגרמ&' בג

הסיכויי� שישקיעו כספי� יבוא רק כאשר המדינה תראה . הזיהו� זור� ג� לבארות של הרצליה

הביעה תמיכה בהקצאת אזור לבנייה שיכלול כאלפיי� יחידות בתחו� . סיכויי� ותועלת כלכלית

אי� ספק שלפני אישור התוכנית יש לבצע סקר סיכוני� בכל . יחידות דיור לדונ� וחי# ירוק 5.5, העיר

השבוע התקיימה ישיבה משותפת של הועדה המחוזית  וסוכ� שיהיה סקר מקי� . התוכנית כולה

ביצוע תוכנית . העירייה תתעקש שהסקר יבוצע לפני תוכנית המיתאר. בתנאי שיהיו תוכניות מפורטות

ביקשה מהמועצה להחליט כי המועצה קוראת לועדה לתכנו� . יהיה על פי סקר הסיכוני�הטיהור 

  . לעמוד על כ" שלא תופקד תוכנית המיתאר לפני שיבוצע סקר סיכוני� מקי� לכל המתח�

  

לגורמי התיכנו& ולועדה המחוזית המועצה קוראת . א לאשר הצעת ראש העיר"מחליטי� פ  )836(

  .ש"ר אלא לאחר שיבוצע סקר סיכוני� מקי% לכל מתח� התעשלא להפקיד תוכנית מיתא

  

  

  העיר הרצליה�בנושא בני& לב �י ירו& עולמי " ע1' מסהצעה לסדר 
  

נעשי� ג� שיפוצי� והרחבות בצומת ) המרכז החדש(במסגרת השיפו# הכללי שנער" ברחוב סוקולוב 

 – בנוס� .וכיכר גדולה בצומת עצמו, ירהע	 כ הגדול לבני� לב"כולל שדרה בי� ביה, גוריו�	  ב�–סוקולוב 

...העיר	ראיתי שלצור" השיפו# התחילו לקל� את הפסיפס היש� והדי לא מחמיא שעל בני� לב

  
  :על כ� הצעתי היא

ולהציב " טיימס סקוור"לדעתי נית� במסגרת המראה החדש והצעיר של הרחוב לעשות משהו בסגנו� 

, הודעות ועדכוני� עירוניי�, יכולי� להציג סרטוני� שוני�ש, העיר מסכי פלזמה ענקיי�	על בני� לב

. פרסומות מסחריות שיניבו כס� לקופת העירייה ובכלל הודעות חשובות ושאר עדכוני� חשובי�

הרי , בהנחה שבאמת המרכז אמור לשרת את הולכי הרגל ואכ� תהיה בו תנועה רבה ורגלית של אנשי�

גוריו� יהוו אטרקציה 	ומי שפונה לסוקולוב ואחד שפונה לב�אחד מעל בנק לא, שמסכי פלזמה ענקיי�

  .אמיתית ואולי א� מוקד משיכה לבתי הקפה והמסעדות של האזור

ג� א� הפסיפס שיי" ג� לבעלי הבתי� והחנויות הרי שבתמורה לחלק מהרווחי� ה� ודאי שיסכימו 

 א� לא ירצו מסכי� –קל� ובכל מקרה לדעתי צרי" לדו� באלטרנטיבה לפסיפס הדהוי והמת, לרעיו�

  .או כל דבר יפה ודקורטיבי אחר, צילומי� מראשיתה של העיר, אז אולי תמונה אחרת

  

.   אמרה כי אכ� הבניי� אינו נראה הול� ונעשי� מאמצי� לשפר את מראהו החיצוני ולשפצוראש העיר

 ובמקומו יוצבו הציפוי הקיי� יוחל�. העירייה הציעה לדיירי� ובהסכמת� תשופ# החזית המסחרית

  .הרעיו� שמר עולמי העלה כבר נבדק. באנרי� מבד של דיוקנאות ותמונות וכ� יצירות אומנות


