
למה לנסוע בתחבורה ציבורית?

מה עשינו

נכיר אנשים חדשים, אין 
כמו נטוורקינג בדרכים 

נתרום לסביבה פחות רכבים 
על הכביש, פחות זיהום אוויר 

נגיע לכל מקום 
בלי לעמוד בפקקים

נהנה מחיבור נוח ונגיש 
למרכזי תעסוקה

נפסיק לבזבז את 
הזמן בחיפוש חניה

קניון שבעת הכוכבים
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שבעת הכוכבים
שבעת הכוכבים

מפה פתיחה לתנועה - בן ציון מיכאלי ומתחם הרכבת, הרצליה

אתר עבודותמסלול נסיעה לרכב פרטי

תחנות אוטובוסנתיב תחבורה ציבורית

שביל אופניים

מפת הסדרי תנועה סופיים:

הרשת   - לעיר  מהיר  פרויקט  במסגרת 
המטרופולינית, נסללו נתיבי תחבורה ציבורית 
ושבילי אופניים חדשים אשר יחוברו לנתיבים 
הקיימים והעתידיים, במטרה ליצור רשת 
נוחה שתחבר אתכם ליעד בצורה היעילה 

והמתקדמת ביותר- בכל דרך שתבחרו.

זאת, בנוסף לנתיבי התחבורה הציבורית 
ברכבת ושדרות שבעת הכוכבים שכבר 
נפתחו לתנועה והעבודות במחלף הסירה 
שממשיכות להתקדם, אשר יוצרות רצף של 
ציר העדפה לתחבורה ציבורית מהרכבת 

למתחם העסקים בהרצליה פיתוח.

העבודות כללו:

הצבת 5 תחנות 
אוטובוס מתקדמות

סלילת כ-1.3 ק"מ של 
נתיבי תחבורה ציבורית 
במתחם הרכבת ורחוב 

בן ציון מיכאלי

סלילת כ-600 מטר של 
שביל אופניים מופרד 

ובטיחותי

שדרוג הרחוב וחידוש 
המרחב העירוני

חיבוריות לצירי העדפה 
קיימים לתחבורה ציבורית

לפרטים נוספים על הרשת המטרופולינית, מוזמנים להיכנס מוזמנים להיכנס 
herzliya.muni.il/mahir-lair :לאתר העירוני בכתובת

פה עבורכם ובשבילכם, CR קשרי קהילה:
mahirlair@bncr.co.il | 072-2211599 | 052-2360404

לתכנון נסיעה לנוסעים בתחבורה הציבורית, מומלץ להשתמש בישומון
באמצעותו ניתן גם לשלם עבור הנסיעה

שידרגנו ושיפרנו את מערך התחבורה הציבורית תוך הרחבת תדירות הקווים, 
שיפור הקישוריות בין השכונות החדשות בהרצליה למוקדי המסחר, התעסוקה והפנאי

להגיע באוטובוס מהרצליה להמון מקומות- בקלות ובנוחות!
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106
מוקד שירות עירוני

רמת השרון

אריאל

תחנה מרכזית נתניהכפר סבא

תחנת רכבת פתח תקווה תחנת רכבת סבידור תל אביבתחנה מרכזית ירושלים

רחוב ז'בוטינסקי הוד השרון

תחנה מרכזית תל אביב בית חולים שיבא רמת גן

מהיום קל, נוח ובעיקר יעיל יותר להגיע לעבודה באוטובוס!
הרשת המטרופולינית החדשה של הרצליה, נבנתה בצורה ייחודית, 
שמאפשרת לתושבי הרצליה ולבאים מחוצה לה מעבר נוח בין הרכבת, 
לרשת האוטובוסים ולנתיבי האופניים. בלי פקקים, בזמנים יותר קצרים 

ובלי לחפש חניה. 
צאו לדרך חדשה!

פתיחת נתיבי תחבורה ציבורית 
במתחם הרכבת ורחוב בן ציון מיכאלי

להגיע לכל מקום בהמון דרכים חדשות

מקום אחד בשביל כולם

http://herzliya.muni.il/mahir-lair

