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סיכום מליאה :הרצליה הירוקה
משתתפים:
עירייה :עו"ד אהוד לזר – מנהל המח'
לתכנון רב שנתי בעירייה ,אדר' תמר פוריה
שביט ,סגנית מהנדס העיר
צוות התכנון :אמיר קולקר – אדריכל
התכנית
 CRקשרי קהילה :ברוריה נעים ארמן,
דורין דרור ,מירי בן יאיר
סוגיות לדיון:
כיוון פיתוח ( 1ודגשיו)

תושבי העיר25 :

כיוון פיתוח ( 2ודגשיו)

כיוון פיתוח ( 3ודגשיו)

מפגש :הרצליה הירוקה
מועד22.10.18 :
משתתפים:
הערות משתתפים:
סוגיה:
כיוון פיתוח 1
יש לפתח שבילי אופניים ,לייצר רישות
שבילי אופניים
שבילים
יש לפתח שבילים ירוקים מקשרים
שבילי הליכה
ברחבי העיר
הוספה של שטחים פתוחים
שטחים פתוחים
יש לפתח פארקים ושטחים פתוחים
יש צורך בשטחים פתוחים נוספים
באופן שוויוני בכל חלקי העיר
יש לדאוג לפיזור המסחר ברחבי העיר
מסחר
ולא לרכז אותו במוקדים בודדים
סוגיה:
כיוון פיתוח 2
בנייה חדשה במעטפת של העיר ולא
פרויקטי בינוי
בתוך השכונות
צריך לפתח תשתיות ועורקי תחבורה
תחבורה
סוגיה:
כיוון פיתוח 3
לדאוג לחיבור מזרח ומערב העיר לאחת
עיר אחת
סוגיה:
מדוע מופיע "מעל  8קומות"?
גובה ובינוי
בנייה רבה מאוד בהרצליה הירוקה,
כולה נמצאת בבנייה
התכנית הזו לא נותנת מענה לצרכי
הציבור .צריך להחליט על חזון העיר
ואחר כך לבנות אותה.

הערות מסכם:

עקרונות התכנון המשולבים
מתהליך שיתוף בציבור
מופיעים במצגת ובאתר
העירייה ועל בסיסם תוכננו
כיווני הפיתוח השונים

חוששים מהצפיפות ,מקשיי התנועה
והחניה
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מפגש :הרצליה הירוקה
מועד22.10.18 :
משתתפים:
הערות משתתפים:
סוגיה:
מה ניתן לעשות על מנת למזער את
הצפיפות?
יש לעצור את הבניה
גודל יח"ד המאשרים לבנייה יוצר רק
בינוי :עבור אוכ'
פחות עמידה וזוגות דירות גדולות -למה לא מאשרים דירות
קטנות?
צעירים
למה רק איזור הרצליה פיתוח וצפון
הרצליה נשארים באותו צביון? לא כולם
יכולים להרשות לעצמם לגור שם ועדיין
רוצים איכות חיים גבוהה
סוגיה:
יש צורך בפתרון תחבורתי אחר מהמצב
תחבורה
כיום ,שיאפשר לוותר על הרכב הפרטי
ישנן בעיות תנועתיות במעבר מהרצליה
תנועה :נגישות
פיתוח להרצליה
עירונית
סוגיה:
חסר בהצגה פרטים על חזון ,ערכים,
תוכן לתכנון
ומה הכיוונים שהתוכנית נותנת עליה
מענה
התחדשות עירונית צריך לנצל פרויקטי תמ"א לתכנון
שכונתי ולא פרטני
מבקשים לקבל מידע על השכונה
הספציפית שלנו
יש לדאוג להצללות בעיר
נגישות מרחב
ציבורי
סוגיה:
חינוך -כיתות ובתי ספר צפופים
מוסדות ציבור

הערות מסכם:
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