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דיון עקרוני :הר/דע/תשתיות

פרוטוקול ועדת משנה ישיבה מספר 6x0 :בתאריך11/12/2019 :
שם :דיון בנושא תשתיות לאומיות
נושא :דיון עקרוני
מטרת הדיון
עיריית הרצליה נמצאת במצב חירום תשתיתי אשר מחייב בחינה מושכלת של היתרי הבניה
שניתנו ויינתנו ואת השלכותיהם על המערכות העירוניות7
בפני הוועדה יוצג המשבר הצפוי במט"ש בעתיד הנראה לעין וכן בעיות קשות באספקת
החשמל ,הניקוז ,המים והתחבורה7
הערות המחלקה:
נכחו בדיון:
שאולי אביב – מנכ"ל ,תאגיד המים והביוב – מי הרצליה
אריק אבנרי – סמנכ"ל הנדסה ,תאגיד המים והביוב – מי הרצליה
הצבעה לפרוטוקול :פה אחד ()5
משה פדלון ,צבי וייס ,מאיה כץ ,יהונתן יסעור ,איל פביאן.
ה ח ל ט ו ת:
הועדה המקומית ,לאחר ששמעה באריכות את עמדת תאגיד המים והביוב של הרצליה וכן
את מהנדסת העיר והועדה המקומית ,ולאחר שהתברר שקיימות נכון לעכשיו בעיות
תשתיתיות קשות במיוחד של מערכת הביוב והן של המים ,כאשר הקיבולת המירבית של
מכון הטיהור הקיים של העיר הרצליה עומדת על  2x,000מ"ק של שפכים ליום ,ועל פי
חישובים שנעשו ,ההיתרים שכבר הוצאו וכן החלטות הועדה המקומית לאשר היתרים
נוספים בעצם מגיעים לשיא קיבולת זו (כולל הבקשות שכבר אושרו וטרם קיבלו היתרים)7
לכן ,על מנת להיות ועדה אחראית ולמנוע מצב שבו יאושרו היתרי בניה שלא ניתן יהיה
לחברם למערכת הביוב ולהעניק להם פתרונות לביוב ומים ,מחליטה הועדה המקומית
שבשלב זה היא לא מקבלת יותר החלטות להוצאת היתרי בניה נוספים שמגדילים את
קיבולת הביוב7
למען הסר ספק יודגש שאין בהחלטה זו כדי לפגוע בהיתרים שהוצאו והחלטות שמאשרות
היתרים שכבר התקבלו בועדה7
ככל שבעתיד יובטח ביצוע פתרונות שבאופן מעשי יגדילו את הקיבולת של הטיפול בשפכים
מעל ל 2x,000-מ"ק ,תחזור הועדה המקומית לדון ולבחון את הדברים ותמשיך לדון בהיתרי
בניה בהתאם לכך7
מדי חודשיים תקיים הועדה המקומית ישיבת סטטוס בנושא זה7
מבלי לגרוע ,תשקול הועדה את האפשרות לנקיטת הליכים משפטיים בגין נושא זה7
ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט העירוני ובלוחות המודעות באגף מהנדס העיר7
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