פרוטוקול מספר 283885
מישיבה שהתקיימה בלשכת ראש העירייה
בתאריך  4בנובמבר שנת 2019
בנושא :פגישת המשך -תושבי גליל ים 4.11.19
נוכחים ה"ה:
עו"ד אהוד לזר ,סמנכ"ל העירייה (פרויקטים)
ח"מ דניאל אייזנברג צדיקים ,מחזיקת תיק התחבורה
ד"ר יעקב נחום ,מנהל אגף החינוך
אדר' מוניקה זר ציון ,סגנית מהנדס העיר לתיכנון
אינג' ישי ולנסי ,מנהל אגף רישוי והתחדשות עירונית
אדר' עדי סבן ,מנהלת מחלקת תכנון עיר
אינג' דימטרי גנקין ,מנהל מחלקת כבישים וניקוז
אינג' אירינה גולדנברג ,מנהלת מח' מוסדות חינוך וציבור
גב' אפרת צרפתי ,מנהלת מחלקת מיזמים ,תהליכים ומעקב
מר מריו גולדשטיין ,מנהל הפרויקט ,החברה הכלכלית
גב' נירה אג'י ,מח' פיתוח סביבתי
מר מעוז אחירם ,רכז תפעול
נציגי תושבי גליל ים

מהלך הדיון:
מוצגות התובנות מסקר שנערך לתושבי השכונה.
הקדמה:
בפרוטוקול האחרון תחת נושא הניקוז ,הייתה טעות סופר בניסוח -בנושא  1,700יחידות הדיור-
נשלחה חוות דעת לוועדה המחוזית ומסמך משותף לעירייה ורמ"י.
הנדסה:
ישי -הבנייה בגליל ים נעשית על בסיס תכניות בקנה מידה רחב יותר ,ובמידת הצורך מגדירה
שלביות והתניות .תוכננה שכונת מגורים חדשה בגליל ים .מתוך זיהוי של בעיית תשתיות וניקוז
נקבעו התניות מסויימות -אושרה במחוז ת"א.
לעניין נושא השלביות והשלכותיו על קצב שיחרור היתרי-בנייה בשכונה החדשה ,אנו פועלים
כמיטב יכולתנו ומשתמשים בכל הכלים העומדים לרשותנו לנושא זה ,אשר כפי שהודגש בפגישה,
בעל חשיבות רבה לעיריית הרצליה.
מוניקה -ברגע שיהיה דיון לשינוי השלביות -ניתן לקבל זימון מהוועדה המחוזית.
מגרש  -151ברגע שיסיימו עם התשלומים יימסר המגרש.
מגרשים  -151 ,103 ,102אהוד יבדוק איך ניתן להתקדם עם מסירת המגרשים.

חינוך:
יעקב -נכון להיום אנחנו בתהליך תכנון ובנייה בגליל ים ,יש דברים שלא תלויים בנו.
האלטרנטיבות הם ביה"ס ויצמן וביה"ס בן צבי .נבחן את מידה הזמינות של הכיתות בבתי הספר
ואז תתקבל החלטה .בתי ספר אלון והנדיב הם גם אפשרות קיימת ,רק אם ימוצו הפתרונות
הראשונים .מציע לנציגי התושבים לשבת עם אגף החינוך ולהעלות את הנושאים בכדי למצוא
פתרונות מיטביים.
לפי התכנון שלנו -ביה"ס היסודי לא אמור להתעכב.
לגבי הרישום -נפתח אתר לרישום מקוון ,אגף החינוך יהיה בקשר ישיר עם ההורים.
הסעות -נשב באופן נפרד על מנת לבחון את משמעויות ההסעות ,בישיבה יהיו נוכחים נציגי
הפרויקטים ,מנהל אגף החינוך ומנהלת מח' היסעים.
תחבורה ותשתיות:
הרב מכר -אנחנו פועלים מול משרד התחבורה ומשרד האוצר על מנת לקדם את הנושא.
תחבורה ציבורית -אפרת ודניאל מציגות מצב מוצע לקו אוטובוס שיעבור בשכונה.
מט"ש:
מוניקה -יש תוכנית שאושרה בוותמ"ל לביטול המט"ש ,הקו שאמור לחבר את העיר לשפד"ן
תוכנן והוא יתווסף לתוכנית המט"ש .יש עוד עניינים שנותרו לא פתורים כגון ימי גשם חזקים-
נמצא בשיח תכנוני.
קריית שחקים:
מעבר עילי בין השכונה לאיזור הרכבת -אדריכל יחל בתכנון הפרויקט לאחר שתאושר תב"ע
קריית שחקים כדי שהמעבר יתוכנן לפי נתונים ומיקום רלוונטי (חיבור).
שטחים מסחריים:
העירייה לא נכנסת לעניין העסקי ואינה קובעת אילו בתי עסק ישולבו בשטחים המסחריים (ככל
ואין הגבלה סטטוטורית).
מוסדות רשות:
על סמך הסקרים והישיבות שנעשו בעירייה ,תיקבע פגישה בה יוחלט מהם המוסדות רשות שיהיו.

בברכה,

עו"ד אהוד לזר
סמנכ"ל העירייה
(פרויקטים)

