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סיכום מפגש שולחנות עגולים :בני נוער
משתתפים:
 CRקשרי קהילה :דורין דרור ,ניר הראל,
קרן לנגר ואיתי נחמן
סוגיות לדיון:
דיור והתחדשות עירונית

תושבי העיר20 :

מבני ציבור ושטחים ירוקים

תחבורה ותשתיות

העמדות המרכזיות שהוצגו ע"י המשתתפים:
 .1חסרים מרכזי בילוי ופנאי לנוער בשכונות
 .2הגדלת היצע המסחר המותאם לנוער במרכז העיר ובמרכזים הקהילתיים בשכונות
 .3הגברת תדירויות של תח"צ על מנת שלא להסתייע כל הזמן בהורים
 .4חיבור בין השכונות באמצעות תחבורה ציבורית ,הולכי רגל ואופניים
 .5הגברת פעילויות בקהילה שיעודדו בני נוער להגיע ולהתחבר מכל קצוות העיר
 .6התאמת אזור החוף לפעילויות נוער
 .7הגדלת היצע האתרים התיירותיים של הרצליה ,כולל מרכזי מבקרים ,מקומות בילוי,
אטרקציות וכו'
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מפגש :נוער – מועדון "הכוכב השמיני"
שולחן בנושא :דיור ותחבורה
מועד23.4.18 :
קב'  1משתתפים10 :
קב'  2משתתפים:
הערות משתתפים:
סוגיה:

תחבורה ציבורית
גנים ציבורים לא
שמישים

סוגיה:
מחסור בחנייה
סוגיה:
דיור לקראת
התרבות
האוכלוסייה
הצפויה

תחבורה ציבורית

הערות מסכם:
קונצנזוס ,צעירים חושבים כך,
מבוגרים חושבים אחרת ,אין
הסכמה בשולחן ,וכו'

קווי התלמידים לביה"ס – התחנות
מרוחקות או לא פעילות.
רוצים עוד פארקים שאפשר לבלות
בהם.
לבני הנוער אין איפה להיות בשעות
הערב הם משוטטים ברחובות.
עודף בנווה עמל ,מחסור בשביב

מציעים בנייה לגובה כי רוצים לגור פה
בעתיד ואין מספיק בנייה
מצד שני ,מאוד נהנים מהשקט של העיר
ולא רוצים צפיפות – יותר בנייה שווה
יותר תנועה
בנייה חכמה – לבנות יותר לגובה אבל
בהתאם לשכונה ,אולי במקום צמודי
קרקע ,לבנות מבנים בעלי  3קומות
מציעים פיילוט כמו תל אופן
בניית שבילי אופניים ברחבי העיר
סיום הגשר בין הפארק להרצליה ב –
מקצר מאוד את הדרך לביהס וזה יחבר
את חלקי העיר מאחר והעיר מחולקת
למרכז ,שכונה ב' ופיתוח.
מציעים שיתופי פעולה בין שבטים של
תנועות נוער ,שיתופים בין ביה"ס ,צופי
ים – כמו כן ,יש להשקיע במבנים שלהם
כדי שיהיו יותר אטרקטיביים לבני נוער
יותר חללים פתוחים וציבוריים
המיועדים לבני נוער
וביטחון בשטחים האלה – תאורה ,גידור
–
תאורה גם ברחובות קטנים כדי להגדיל
את התנועה שם.
בן שפר בנווה עמל –
שביב לעמל ,ליד פארק רבין – שביל
מאוד חשוך – מעדיפים לעשות סיבוב
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מפגש :נוער – מועדון "הכוכב השמיני"
שולחן בנושא :דיור ותחבורה
מועד23.4.18 :
קב'  1משתתפים10 :
קב'  2משתתפים:
הערות משתתפים:
סוגיה:
גדול במקום ללכת במקום שאמור
להיות ציבורי ומסביר פנים
קיימות פעילויות כמו קבוצות ריצה
אבל אפילו עם מדריכים מפחיד לרוץ
בפארקים בלי תאורה מתאימה
סוגיה:
להרים מרכז למשל כמו זאפה עם
מרכזים מונגשים
תכנים לילדים ונוער
לילדים
וגם חנויות לילדים (לממכר שתייה
וממתקים למשל) שמותאמות
לאוכלוסייה חלשה
באזורים ציבוריים ובכלל בעיר
ברזיות בעיר
סוגיה:
שדה התעופה:
שטח ריק
חלק אמרו כי רוצים להקים עליו פארק,
כי אין מספיק שטחים ציבוריים ,או
חורשה ,פרדס וכדומה
חלק אמרו כי יש לתחזק את השדה
ולא להרוס כי יש לו עניין תיירותי.
חלק הציעו בניית מלון ,הים לא רחוק
וזה יהיה חלופה זולה יותר למלונות על
הים
בהתייחס לסוגיית גידול האוכלוסייה –
מציעים פינוי בינוי ושינוי אופי שכונה
קיימת
חסרות דירות לצעירים ,חיילים,
היצע דירות
משפחות צעירות
סוגיה:
להנגיש לכל תושב את השירותים
מרכזי מסחר בכל
המסחריים בכל שכונה
שכונה
הרחבת מגוון המקצועות הנלמדים
מרכזי תעסוקה
לנוער בחודשי הקיץ בביה"ס והתעסוקה
יותר מועדוני נוער ברחבי העיר –
בהרצליה ב' וגם במרכז העיר
לא מפורסמים מספיק ,בני נוער לא
מקומות בילוי
יודעים על הפעילויות
צריך לפרסם בביה"ס
צריך עוד מועדונים מפוזרים ברחבי
העיר ולא רק בפיתוח

הערות מסכם:

הסכמה מלאה.
הרוב נוסעים לתל אביב
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מפגש :נוער – מועדון "הכוכב השמיני"
שולחן בנושא :דיור ותחבורה
מועד23.4.18 :
קב'  1משתתפים10 :
קב'  2משתתפים:
הערות משתתפים:
סוגיה:
עם תכנים מותאמים לצעירים

מפגש :נוער
שולחן בנושא :דיור ,תחבורה
מועד23.04.18 :
קב'  1משתתפים14 :
קב'  2משתתפים:
הערות משתתפים:
סוגיה:

סוגיה:
דיור

מקומות בילוי

הערות מסכם:

הערות מסכם:
קונצנזוס ,צעירים חושבים כך,
מבוגרים חושבים אחרת ,אין
הסכמה בשולחן ,וכו'

אומרים שיש הבדל בין מערב הרצליה
לעיר עצמה.
יש פילוג בין מערב העיר לבין מרכז
העיר ,יש גשר אחד בין הרצליה ב לבין
הרצליה פיתוח ,שמקשה על המעבר בין
שני חלקי הרצליה,
אין מספיק קווי תלמידים לבי"ס שביט.
רוצים יותר אוטובוסים להרצליה פיתוח.
תחבורה מרכזית שהם משתמשים בה
הוא קו  2מגיע פעם בחצי שעה.
מאד קשה להתנייד בעיר.
תלמידה אומרת שאוהבת שדות וירוק
והתכנונים בעיר הולכים להרוס את
הירוק באיזור נחלת עדה.
חסר בתוך העיר ריאה ירוקה ,פארקים.
בהרצליה הצעירה יש שדה גדול ויש
נחשים ורוצה שיטפחו את המקום ולא
לבנות שם בי"ס.
תלמידה שגרה באוסישקין טוענת שעשו
שם הרבה פרויקטים של תמ"א ואין
מספיק חניות ואין מקום לעבור ברחוב,
הכביש צר.
אין להם לאן לצאת לבילויים ,רוצים
שיהיה יותר מסיבות במרכז העיר.
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מפגש :נוער
שולחן בנושא :דיור ,תחבורה
מועד23.04.18 :
קב'  1משתתפים14 :
קב'  2משתתפים:
הערות משתתפים:
סוגיה:
הכל יותר מבוגר ,וכדי לצאת עם חברים
הם נוסעים למקומות רחוקים יותר כמו
הרצליה פיתוח ,ובעייתי להגיע לשם.
באזור כיכר של חוף הקשתות – יש המון
בתי ספר ,ולפעמים האוטובוסים
נתקעים שם.
תלמיד מרגיש שמעדיפים בעיר יותר את
המגזר דתי לפי כמות הבניה של בתי
הכנסת.
אין חנויות מתאימות לגילאים שלהם
מסחר
במרכז העיר ולכן הם לא מגיעים לשם.
צריך לפתוח חנויות בגדים לצעירים
סוגיה:
להגביר פעילויות חברתיות לבני נוער,
תרבות וחינוך
ולפרסם אותם כמו שצריך כי לרוב לא
מכירים את הפעילויות שיש .כשהעירייה
רוצה לפרסם משהו היא יודעת לנתב
את המשאבים שלה לזה ,וגם כאן
נדרשת עבודה על הנושא.
לכוכב השמיני יש סטיגמה שמי שמגיע
לכוכב הוא "פריק" .צריך להרחיב את
היצע הפעילויות כדי שיתאים לעוד
אוכלוסיות של נוער
סוגיה:

תעסוקה לנוער

סוגיה:
תעסוקה בעיר

הערות מסכם:

חסר אצטדיון של אתלטיקה עבור
הספורטאים בעיר .פארק הרצליה לא
נותן את המענה המלא לנושא.
אין מספיק מקומות עבודה לבני נוער.
ובעיקר בקיץ שרוצים לקבל ניסיון
תעסוקתי ,הרבה בעלי עסקים לא רוצים
להעסיק נוער .
רוצים להגדיל את כמות מקומות
העבודה לילדים בגין .+ 16
רוצים בעתיד לעבוד בתוך העיר
המחירים של הדיור בהרצליה לא
ריאליים.
העובדה שבונים עוד בניינים בהרצליה
מסתירים את הנוף ,ומקטינים את
השטחים הירוקים.
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מפגש :נוער
שולחן בנושא :דיור ,תחבורה
מועד23.04.18 :
קב'  1משתתפים14 :
קב'  2משתתפים:
הערות מסכם:
הערות משתתפים:
סוגיה:
חלקם לא רואים את עצמם גרים בעתיד
בהרצליה כי היא הולכת להיות יותר
צפופה ורועשת.
סוגיה:
חוף הים ביולי אוגוסט בהרצליה המוני.
תיירות
צריך להקצות אזורים לכל פעילות
ולסוגי האנשים.
את אזור אפולוניה צריך לשמר .אין צורך
בבתי מלון נוספים בעיר.
צריך לפתח הוסטלים שיאפשרו שהות
זולה יותר לתיירות בעיר ולא רק מלונות
נוף ים – אין מה לעשות שם ,היו רוצים
שיהיו יותר מקומות בילויי שם.
יש הרבה איזורים כמו בטיילת ובאזור
אפולוניה שאין תאורה.
מקום הצוק הינו מקום מסוכן ,רוצים
שיטפחו את המקום ישימו גדרות.
רוצים שיהיו גדרות מסביב לאגמים,
אומרים שהאגמים לא מטופחים.
השירותים בסינדי עלי כל הזמן סגורים,
השירותים בפארקים אין שירותים נקיים
מבקשים טיפוח בעיר.
בני נוער שליוו תיירים מחו"ל לא מצאו
מקומות תיירותיים לקחת את האורחים
אליהם .כלומר הם ישנו בהרצליה אבל
בילו בעיקר מחוצה לה .הצעירים
טוענים שצריך להקים מרכזי מבקרים
אטרקטיביים לתיירים ולהגביר המודעות
והפרסום למקומות הבילוי בעיר.
חוף השרון – אין פנסים בלילה ,פנסי
רצפה לא מספיקים.
הפארק המרכזי מפחיד בלילה ,אין
מספיק תאורה.
לגבי ספורט חצות וכוכב לילה טוענים
אכיפה
שמגיעים ילדים הרבה יותר קטנים
מאשר ההגבלה של הגילאים.
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