
 
 
 

 רשימת מקלטים -עיריית הרצליה 
 2018מרץ  -תאריך עדכון 

 

 יעוד יעוד שכונה כתובת מס' מקלט  מס'

 בית ספר ביה"ס אילנות גן רשל 27הדקל  172 1

 בית ספר ביה"ס אילנות גן רשל 27הדקל  186 2

 בית ספר ביה"ס לב טוב דרום 7עקיבא  רבי 108 3

 בית ספר ביה"ס לב טוב דרום 7רבי עקיבא  127 4

 בית ספר חט"ב זאב דרום 90יהודה הנשיא  180 5

 בית ספר חט"ב זאב דרום 90יהודה הנשיא  181 6

 בית ספר דן -תיכון על"ה  הצעירה 24דוד רזיאל  187 7

 בית ספר גלעד – תיכון על"ה הצעירה 24דוד רזיאל  192 8

 בית ספר פז –תיכון על"ה  הצעירה 24דוד רזיאל  194 9

 בית ספר תכלת –תיכון על"ה  הצעירה 24דוד רזיאל  193 10

 בית ספר ביה"ס ברנדיס הרצליה ב' 26נורדאו  207 11

 בית ספר ביה"ס ברנדיס הרצליה ב' 26נורדאו  218 12

ביה"ס אופק  ויצמן 10שמאי  110 13
 )ביאליק(

 בית ספר

 בית ספר ביה"ס הנדיב ויצמן 61הנדיב  113 14

 בית ספר ביה"ס ויצמן ויצמן 14ויצמן  116 15

 בית ספר ביה"ס ויצמן ויצמן 14ויצמן   139 16

 בית ספר ביה"ס ויצמן ויצמן 14ויצמן  171 17

 בית ספר חט"ב בן גוריון ויצמן 13אבן עזרא  109 18

 בית ספר חט"ב בן גוריון ויצמן 13אבן עזרא  174 19

 בית ספר חט"ב בן גוריון ויצמן 13אבן עזרא  175 20

 בית ספר חט"ב יד גיורא ויצמן 3ז'בוטינסקי  216 21

 בית ספר חט"ב יד גיורא ויצמן 3ז'בוטינסקי  224 22

 בית ספר חט"ב שמואל הנגיד ויצמן 21שמואל הנגיד  144 23

 בית ספר חט"ב שמואל הנגיד ויצמן 21שמואל הנגיד  170 24

 בית ספר תיכון עירוני חדש ויצמן 2שבעת הכוכבים  205 25

שד' שבעת  215 26
 2הכוכבים 

 בית ספר תיכון עירוני חדש ויצמן

שד' שבעת  225 27
 2הכוכבים 

 בית ספר תיכון עירוני חדש ויצמן



 
 
 

 יעוד יעוד שכונה כתובת מס' מקלט  מס'

יד  הר סיני  114 28
 התשעה

 בית ספר ביה"ס הרצל

יד  10זיסו  188 29
 התשעה

 בית ספר דן -חט"ב רעות 

יד  10זיסו  178 30
 התשעה

 –חט"ב רעות 
 בוסתן

 בית ספר

יד  10זיסו  179 31
 התשעה

 –חט"ב רעות 
 בוסתן

 בית ספר

יד  10זיסו  115 32
 התשעה

 בית ספר חט"ב רעות בוסתן

יד  1רביבים  164 33
 התשעה

 בית ספר תיכון דור

 בית ספר ביה"ס אלון מרכז 7אשר ברש  165 34

 בית ספר ביה"ס ארז )מפתן( מרכז 75הנדיב  124 35

 בית ספר ביה"ס בר אילן מרכז 12בר אילן  117 36

 בית ספר ביה"ס ברנר מרכז 42יגאל אלון  111 37

 בית ספר ביה"ס ברנר מרכז 42יגאל אלון  140 38

 בית ספר ביה"ס יוחנני מרכז 64ההגנה  143 39

 בית ספר ביה"ס שזר מרכז 11הנוטרים  153 40

 בית ספר תיכון היובל מרכז דוד שמעוני 176 41

 בית ספר תיכון היובל מרכז דוד שמעוני 177 42

 בית ספר תיכון ראשונים מרכז  30הרב קוק   107 43

 בית ספר ביה"ס בן צבי נ.ישראל 1אלרואי  135 44

 בית ספר ביה"ס נתיב נ.ישראל 4רוחמה  138 45

 בית ספר ביה"ס גורדון נ.עמל 20יצחק שדה  122 46

 בית ספר ביה"ס גורדון נ.עמל 20יצחק שדה  126 47

 בית ספר ביה"ס וולפסון נ.עמל 58מורדי הגטאות  189 48

 בית ספר ביה"ס רמב"ם נ.עמל 2פנקס  112 49

 בית ספר ביה"ס נוף ים נוף ים 29הברוש  206 50

 בית ספר חט"ב סמדר פיתוח  14וינגייט  219 51

יוסף  –איצטדיון  217 52
 נבו

 איצטדיון איצטדיון איצטדיון

יוסף  –איצטדיון  221 53
 נבו

 איצטדיון איצטדיון איצטדיון

יוסף  -איצטדיון  222 54
 נבו

 איצטדיון איצטדיון איצטדיון

יוסף  -איצטדיון  223 55
 נבו

 איצטדיון איצטדיון איצטדיון

     דרום 13הגאון מוילנה  102 56



 
 
 

 יעוד יעוד שכונה כתובת מס' מקלט  מס'

 13הגאון מוילנה  182 57
 שכ' דרום

     דרום

שכ' גורדון רח'  156 58
 פ"ת

     הצעירה

     הרצליה ב' 6יוסף נבו  128 59

     ויצמן 10הקוצרים  157 60

     ויצמן בן סרוק )מדרחוב( 105 61

     ויצמן  12תור הזהב  106 62

יד  12גלעד הרי  162 63
 התשעה

    

יד  51הרי גלעד  131 64
 התשעה

    

יד  23רביבים  134 65
 התשעה

    

יד  הרי גולן 160 66
 התשעה

    

יד  17רביבים  121 67
 התשעה

    

יד  2רביבים  133 68
 התשעה

    

פינת   36הר סיני  163 69
 הר נבו

יד 
 התשעה

    

יד  15רביבים  159 70
 התשעה

    

יד  14הבשן  101 71
 התשעה

    

יד  47רביבים  158 72
 התשעה

    

יד  2-4הר סיני  132 73
 התשעה

    

יד  18הר עצמון  123 74
 התשעה

    

יד  24מעפילי מרוקו  130 75
 התשעה

    

יד  הר שומרון 161 76
 התשעה

    

     מרכז הבנים 173 77

     מרכז  7הרב גורן   185 78

     מרכז 14 - 16גוריון בן  184 79

 20בר אילן  104 80
)סימטת לכיש( 

 מעונות שרה

     מרכז

 20בר אילן  183 81
 )סימטת לכיש( 

     מרכז

     מרכז 1הכוזרי  155 82



 
 
 

 יעוד יעוד שכונה כתובת מס' מקלט  מס'

     מרכז 37הדר  154 83

ז'בוטינסקי )המח'  209 84
 הוטרינרית(

     מרכז

סעדיה גאון  166 85
 נ.ישראל

     נ.ישראל

 43הר מירון  168 86
 נ.ישראל

     נ.ישראל

     נ.ישראל 2סעדיה גאון  119 87

     נ.ישראל 85עוזיאל  137 88

     נ.ישראל  86בר כוכבא  103 89

     נ.ישראל 2הצנחנים  136 90

     נ.עמל נ. עמל  11רחל  191 91

     נ.עמל  13יצחק שדה  147 92

 – 21כצנלסון  118 93
 ניסנובסמטת 

     נ.עמל

     נ.עמל רבן גמליאל 141 94

     נ.עמל 20גיבורי עציון  190 95

 –רכב ישראל  167 96
 רמ"ז

     נ.עמל

     נ.עמל 32בורוכוב  169 97

     נ.עמל 25רחל  125 98

     נ.עמל 13רבן גמליאל  129 99

יצחק -סנהדרין 142 100
 66שדה 

     נ.עמל

גלויות קיבוץ  145 101
 )האבוקה(

     נ.עמל

     נ.עמל 17האר"י  146 102

     נ.עמל   20פורצי הדרך  148 103

     נ.עמל 730גיל  149 104

     נ.עמל 33י.ל.פרץ  150 105

     נ.עמל  6הרקפות  151 106

     נ.עמל 22גיבורי עציון  152 107

    נוף ים 31העירית  211 108

    נוף ים 1יגאל ידין  213 109

    נוף ים נתיב הל"ה נ. ים 214 110

 -מועדון קהילתי  נוף ים נ. ים  29הברוש  220 111
 מתנ"ס נ. ים

  

   מתנ"ס נוף ים נוף יםהפועל פ. נוה  210 112



 
 
 

 יעוד יעוד שכונה כתובת מס' מקלט  מס'

 עובד

     נוף ים ים-נוף 9החרוב  208 113

     נוף ים 14הפועל  212 114

מועדון מרכז  נחלת עדה 4אלחריזי  120 115
 קהילתי

  

 


