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סיכום מפגש שולחנות עגולים :עסקים קטנים

משתתפים:
 CRקשרי קהילה :דורין דרור ,ליאור בן
אליהו
עירייה :יפעת ליברמן
סוגיות לדיון:
דיור והתחדשות עירונית

המרחב הציבורי

תחבורה ותשתיות

מבני ציבור

תושבי העיר6 :

העמדות המרכזיות שהוצגו ע"י מרבית המשתתפים:
.1
.2
.3
.4

יש לשנות את רח' סוקולוב – לשנות את תוואי הכביש ,להרחיב אותו ,להצר את המדרכות,
להחזיר חניות אלכסוניות ,להחזיר את הכביש לדו-סטרי.
לפתור את מצוקת החניה במרכז העיר ,אם באמצעות חניות תת-קרקעיות או עיליות.
עידוד וסיוע לעירוב שימושים – מסחר ,משרדים ומגורים.
סיוע ליצירת מוקד מסחר ושירותים במרכז העיר.
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מפגש :עסקים קטנים
שולחן בנושא :כללי
מועד09.05.18 :
משתתפים6 :
הערות משתתפים:
סוגיה:
חניות במרכז העיר -ישנה מצוקת חניה.
נגישות לעסקים
פתרון? חניה תת קרקעית.
במרכז העיר
סוקולוב :אחד העם-בן גוריון
תנועה
הקטע החד סטרי מרח' אחד העם
לכיוון בן גוריון -בעייתי מאחר ואין
תנועה ממרכז העיר לאחד העם.
אין חניות ,אין אופציה להגיע לבקר
ולקנות.
סוקולוב /החלוץ
רח' החלוץ חד סטרי שנכנס מסוקולוב
ואין יציאה אל סוקולוב .טעות שיש
לתקן באופן מיידי .כדי להגיע מהחלוץ
לסוקולוב ,צריכים לנסוע דרך יגאל אלון
ואחד העם -היקוף רציני.
תח"צ בכלים קטנים ,תנועה קלה
פנימה והחוצה.
אופניים -בסגנון תל אופן.
תח"צ תסייע לפיתוח מרכז העיר.
יש לשנות את תוואי הכביש.
רח' סוקולוב
יש להרחיב את הכביש ,להצר את
המדרכות ,להחזיר חניות אלכסוניות,
להחזיר את הכביש לדו-סטרי.
זה הרחוב הראשי של העיר.
האזור המערבי ,מבן גוריון לכיוון
פינסקר -צריך לעבור שינוי עמוק,
מבחינת נראות ונגישות.
הארנונות גבוהות.
אין חניה במרכז העיר .מרכז העיר יקר
חניה
וצפוף.
הצעה -חניה במחירים נמוכים יותר
או הגבלת משך חניה במרכז העיר.
חניה ל 4-שעות – הזדמנות לאנשים
להסתובב באזור.
גישה תחבורתית באמצעות חניות תת
קרקעיות או עיליות.
סוקולוב -חניה במפרצים באלכסון ,תוך
צמצום מדרכה והסרת תיבות האור עם
המודעות המתחלפות  -יאפשרו פי 4
מקומות חניה מהמצב כיום ברחוב.
חניוני בתים שבמהלך היום יעבדו
כחניונים בתשלום.
אין הסעות ציבוריות ברח' סוקולוב.
הסעות
סוגיה:
אין פיתוח אזורי מסחר בנווה עמל
פיתוח המסחר
פעילות עסקים בערב -להחיות את
המרחב הציבורי בשעות הערב.
שיפור חזות המקום.

הערות מסכם:

יש הסכמה בנושא
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מפגש :עסקים קטנים
שולחן בנושא :כללי
מועד09.05.18 :
משתתפים6 :
הערות משתתפים:
סוגיה:
נראות הרחוב -בסוקולוב מדרך
ירושלים ,מפחיד להסתובב בלילה.
כל הפסאז'ים גורמים לפגיעה באזור.
לאלץ לשפץ.
הרצליה עיר בדרך לת"א ,אין כמעט
תרבות
פעילות תרבותית פנימית.
יש צורך בפעילות עירונית שתתמוך
בתרבות ,ארגון פעילויות רחוב.
שיתוף אמנים מקומיים.
יש צורך במקומות להופיע בהן.
מבחינה כלכלית ,לא ניתן להסתמך רק
על תושבי העיר .יש לעודד אנשים
מבחוץ להגיע.
העירייה תארגן ימים מיוחדים
למקצועות שונים ,שתהיה חשיפה (היה
בעבר) .למשל ,יום בריאות משלנו.
כל שכונה יוצאת למקום אחר לקנות.
פיזור
אין מוקד מסחר במרכז העיר.
אזורים מסחריים בשכונות -מה שקורה
הוא שהמסחר במעטפת ,ולא יבואו
למרכז העיר.
המיסוי על הגלריות שערורייתי.
מיסוי
לפתור את סוחרי העיר ותושביה העיר
מארנונה לקדנציה שלמה.
ביטולי ארנונה.
סוגיה:
ישנו חוסר במשרדים במרכז העיר.
עירוב שימושים
יש לתת הקלות ,תמריצים לשבת במרכז
העיר.
אין מקומות להשכרה בעיר.
שכירות
סוגיה:
בנייה גבוהה אורבנית ,אולי 16 ,14
בינוי
קומות ,עם חניונים.
על סוקולוב ,מרח' הדר ועד לרח'
פינסקר -לחייב בניה לזוגות צעירים,
לבני הרצליה.
בנייה מרכזית מסיבית ,הבאת
אוכלוסייה ,הכפלת אוכלוסיית מרכז
העיר .תוך דאגה לחניה תת קרקעית,
לתשתיות כבישים ומערכות תת-
קרקעיות.
בניי רוויה -מתן תמריצים.
הצעה -כדי לעזור לאוכלוסיות חלשות,
קומה אחת משותפת לכל הבניין-
שישכירו – כך זה יצמצם את העלויות
לדיירי הבניין.
סוגיה:

הערות מסכם:
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מפגש :עסקים קטנים
שולחן בנושא :כללי
מועד09.05.18 :
משתתפים6 :
הערות משתתפים:
סוגיה:
הצעה -חוק עזר עירוני ליידע את
שת"פ
הסוחרים על מועדי שיפוצים וסיומם
איך מביאים צעירים מקורות פרנסה.
להרצליה?
נגישות לשירותי קופ"ח ,מתנ"סים,
פעילות חברתית ,תנועות נוער ,קהילה,
פארקים ,גינות ,סופרמרקטים.
דברים בסיסיים לחיי משפחה.
הכל מתחת לבית ונגיש.
רחובות בטוחים -תאורה.
תחבורה בטוחה ונגישה.

הערות מסכם:
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