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?כיצד נתקשר במהלך המפגש

אט  הפניית השאלה  'לחיצה על כפתור הצ

"שאלות"לחדר 



?כיצד נתקשר במהלך המפגש

לחיצה על כפתור  . 1

" משתתפים"

"הרם יד"לחיצה על . 2



נושאים עיקריים

דבר עיריית הרצליה

הצגת פרויקט מהיר לעיר

תוכניות פיתוח נוף, לוחות זמנים, הסדרי תנועה קבועים וזמניים: הצגת תוכניות מחלף הסירה

הרכבת הקלה בהרצליה-סקירת פרויקט הקו הירוק

שאלות תשובות

שומרים איתכם על קשר



מספר הנוסעים הממוצע לרכב בישראל ביום  

1.1הוא 

שנהמספר כלי רכב פרטיים עולה בכל

בעשור האחרון מספר המכונית גדל בצורה

עומסי תנועה  = לא סימטרית מול תוספת הכבישים 

.כבדים

ישראל עוברת להעדפת תחבורה ציבורית על  

פני הרכב הפרטי

מספר התושבים בישראל יוכפל2048בשנת 

מיליון תושבים17-לכויגיע 

ידיעות אחרונות  ( 2)הלמ״ס( 1: )מקור

גלובס  ( 3)3.5.2017״שותפים לדרך״ 

15.3.2018

תכנית אסטרטגית לפיתוח מערכת תחבורה  ( 4)
–אביב -ציבורית עתירת נוסעים במטרופולין תל

2016דוח מסכם 







, רשויות מקומיות כבר מימשו את זכותן17

וחתמו על השתתפות בפרויקט



:עקרונות הפרויקט

השלמת הפרויקט בטווח  
,קצר

ייחודי לפרויקט תשתיתי

פתרון משלים לכל פרויקט
התחבורה המקודמים 

במטרופולין  

יצירת רשת תנועה
מטרופוליטנית  

רציפה



הפרויקט יסייע בהקטנת העומס התחבורתי במטרופוליןהפרויקט יסייע בהקטנת הגודש התחבורתי במטרופולין

https://twitter.com/metrolosangeles/status/1153807208229957632


סלילת נתיבי  • 

תחבורה ציבורית

סלילת שבילי אופניים• 

שדרוג המרחב העירוני• 

שיפורים בטיחותיים• 

שדרוג התחנות • 

וסביבתן

שיפור וייעול אופן • 

הפעלת הקווים

תוספת קווים• 

העלאת תדירות  • 

טכנולוגיות כרטוס עלייה  • 

מדלת אחורית

שלטי מידע בזמן אמת  • 

הפרויקטתכולת

תפעולתשתיות

ניהול
אמצעי אכיפה מתקדמים•

העדפה ברמזורים• 

תמרור וסימון צירי העדפה• 

https://www.youtube.com/watch?v=k9NsS5944VU




היקף הפרויקט

נתיבי תחבורה ציבורית

אין העדפה קיימת בהרצליה-כיום•

10.9-במסגרת הפרויקט יבוצעו כ•

מ של נתיבי תחבורה ציבורית  "ק

נוספים

שבילי אופניים

מ שבילי אופניים"ק2.2כיום קיימים •

מ של "ק2.4במסגרת הפרויקט יתווספו •

שבילי אופניים נוספים
.

-אומדן הפרויקט
ח"שמיליון270-כ



שדרוג המרחב העירוני בהרצליה

ק״מ נתיבי10.9הוספת כ
תחבורה ציבורית

ק״מ2.4-סלילת כ
שבילי אופניים

-חידוש ושדרוג תשתיות 
, ביוב, ניקוז, תקשורת

הטמנת חשמל  , מים
במקטעים מסוימים

הצבת תחנות אוטובוס 
חדשות ומתקדמות עם  

שילוט דינמי מתקדם

הסדרת המדרכות ואיי 
תנועה

:פיתוח נופי
שמירה על עצים קיימים 

ונטיעת עצים חדשים  
ברצועה ייעודית הסדרת  

חתך הרחוב
חידוש ריהוט רחוב  

שדרוג והנגשת המרחב
הציבורי להולכי רגל

שדרוג מערך התאורה  



מקטעים בביצוע



נפתח לתנועה-שבעת הכוכבים צ"רת



בביצוע-מתחם הרכבת



בביצוע-מיכאלי -צומת נבומתחם הרכבת





עקרונות עבודה
?מהם שעות העבודה

6:30-18:00בין השעות ' ה-'העבודות צפויות להתבצע בשעות היום בימים א

?האם צפויות עבודות לילה
הודעה על  . צפויות עבודות בשעות הלילה במוקדים מסוימים על מנת לצמצם את זמן ביצוע הפרויקט באזור,כן 

.כך תימסר מראש לתושבים ולעסקים הסמוכים

?איך נעדכן על העבודות הצפויות
צוות קשרי קהילה מטעם חברת נתיבי איילון  . עם תחילת העבודות במקטע צפויים שינויים בהסדרי התנועה

.  ופרויקט מהיר לעיר נמצא בקשר שוטף עם בעלי העניין תושבים ובעלי עסקים הסמוכים לאזורי העבודות



גשר הסירהמחלף הסירה



-ופק'שציעקב ' אינג
,הסדרי תנועה סופיים, מתכנן תנועה

"נתן תומר הנדסה"חברת 



מחלף שבעת הכוכבים



גשר הסירה



אמצעיצ"נתהוספת •

סלילת שביל אופניים •

לאורך  -בסטנדרט אופני דן

מדרכה צפונית

הרחבת מספר הנתיבים  •

מתחת לגשר הסירה



מחלף הסירה



מחלף הסירה



מחלף הסירה



גשר הסירה



גשר הסירה



גשר הסירה



-תמר בארט' אינג

, הסדרי תנועה זמניים, מתכננת תנועה

"אמי מתום"חברת 



הסדרי תנועה זמניים-עקרונות עבודה 

העבודות יבוצעו ללא חסימה של צמתים1.

שמירה על בטיחות הולכי הרגל העוברים במחלף2.

שמירה על מעברי החצייה הקיימים ככל הניתן3.

שמירה על תחנות אוטובוס קיימות או העתקות מינימליות בזמן עבודות4.

שבעת הכוכבים(  רחוב תחבורה ציבורית)צ"רתהמשך פעילות 5.

במידת הצורך הצבת פקחים להכוונה ולהקלה על התנועה6.



חודשים16-משך ביצוע כ, פאה דרומית גשר הסירה–1שלב 
:פירוט עבודות

בניית קיר תומך בצד הדרומי מתחת לגשר הסירה להרחבת מעבר הולכי רגל

  הקמת אבני שפה ומדרכות חדשות לצורך התאמתם לנתיב הנסיעה לתחבורה הציבורית

עבודות פיתוח כולל סלילת אספלט

 חשמל ותאורה והצבת קולטני מים, רמזורים, קווי תקשורתשדרוג

עציםטיפול ב, עבודות גינון והשקיה





חודשים8-משך ביצוע כ, פאה צפונית גשר הסירה–2שלב 
:פירוט עבודות

מתחת לגשר הסירה להרחת מעבר להולכי רגלבצד הצפוניבניית קיר •

ביצוע קירות תומכים למצוק הכורכר לאורך שבעת הכוכבים לצורך הרחבת מדרכה מול הרצליה הילס•

ביצוע שביל אופנים בסטנדרט אופני דן לאורך המדרכה הצפונית•

עבודות גינון והשקיה וטיפול בעצים•





משך ביצוע כחודשיים, עבודה על מפרדה אמצעית–3שלב 

:פירוט עבודות

איי תנועה קיימים  / פירוק אבני שפה ומדרכות•

ביצוע אבני שפה ומדרכות חדשות לצורך התאמתם לנתיב הנסיעה לתחבורה הציבורית  •

עבודות פיתוח כולל סלילת אספלט•





-מילחםבהא ' אדר

אדריכל נוף

"צור וולף אדריכלים"חברת 



מחלף שבעת הכוכבים













.2020נובמבר –1אינפראמועד כניסת קבלן 

.2022בתחילת -הרצליה לדיפוPPPקבלן מועד כניסת 

.2023בתחילת –למקטעי הרצליה PPPקבלן מועד כניסת 



?שאלות



שמרו איתנו על קשר

קשרי קהילה

072-2211599

Mahirlair@bncr.co.il

עיריית הרצליה

106מוקד עירוני 

אתר עיריית הרצליה
www.herzliya.muni.il

מנהלת עירונית
minhelet@herzliya.muni.il



תודה


