
כתובתשם המבנה
מספר 

בית

חניית 

נכים

כניסה 

נגישה
מעלית

שרותי 

נכים

מערכת 

שמע

7VVVVיודפתמשכן האומנים

12VVVבר אילןבית כנסת חגי

7VVVVבן גוריוןגלריה עירונית

10VVVVהר מירוןאולם נווה ישראל

18VVVVVיוסף נבוהכוכב השמיני- מועדון הנוער 

10VVVVהר מירוןס נווה ישראל"מתנ

66VVVההגנהאולם יוחנני

5VVVVסוקולובהמרפסת

24VVVVי"רשעמותת בני הרצליה

מרכז קהילתי
נחלת , אלחריזי

עדה
-VVV

2VVVVVהנדיבמרכז שביט/בניין העירייה הישן

מרכז קהילתי -מועדון פיס לנוער

נחלת עדה
8VVVVשרעבי

ש"עירוני חד+ אולם  יד גיורא
שבעת ' שד

הכוכבים
2VVV

14VVVויצמןאולם וויצמן

10VVVשמאיס אופק"אולם ביה

10VVVשמשון הגיבוראולם ראשונים

8VVVVVהנדיבמוזיאון בית ראשונים

64VVVהנדיבאולם הנדיב

42VVVיגאל אלוןאולם ברנר

26VVVנורדאו מקסאולם ברנדייס

25VVVVVדוד שמעוניה"מרכז פסג

49VVVVגבירול-אבןמרכז הבריאות העירוני

9VVVVסמטת הרקפותבית מורשת

14VVVVVבן גוריוןאגף הרווחה

2VVVVפוסטרבית פוסטר

VVמעלון5VVבן גוריוןהיכל בעיר

בית קינן
בוטינסקי פינת 'ז

אלתרמן
-VVVVV

13VVVעזרא-אבןאולם בן גוריון

Vמעלון9VV זיסומרכז ספורט ריבוק

56VVVVVסוקולובהספרייה העירונית

50VVנורדאובריכת נורדאו
מעלון 

למים
V

29VVVVVהשרוןה"אגף שאיפ

7VVVVבן גוריוןמרכז נגה

35VVVהדקלאולם ספורט אילנות

27VVVשמעוני דודאולם היובל

20VVVיצחק שדהאולם גורדון

13VVV זלמן שניאוראולם אלון

92VVVVיהודה הנשיאב זאב"אשכול פיס חט

משרדי : בניין מינהלת המרינה

החברה העירונית-מנהלה
1VVVVVהצדף

34VVשלמה המלךמקווה שלמה המלך
מעלון 

למים
V

11VVVהנוטריםר"אולם שז



VVV-נבו יוסףבית אוכל במתחם הפארק העירוני

49VVVVVרביביםקונסרבטוריון

88VVVVשמאי מרכז יום לקשיש

3333VVVVבן גוריון מרכז אגדה

1919VVVVויצמן מרכז לנוער בסיכון רווחה

1515VVVVVבוטינסקי 'זהיכל  אומנויות הבמה

1VVVVמוהליברר"מועדון צב

VVVV-רחוב נבו יוסףמשרדי האיצטדיון עירוני

יד )מרכז קהילתי מולדובן 

ספריה, (התשעה
14-17VVVVרביבים

שחק - רווחה ' מועדונית מח

וברושים
29VVVהשרון

מועדונית מחלקת רווחה אמנון 

ותמר
14VVVמרזוק משה

7VVVהר שומרוןמועדוניות מחלקת רווחה סיתוונית

VVVV-מתחם הספורטקמשרדי הנהלת הספורטק

15VVVבר אילןמרכז מטרה

7VVVהרב גורןהמועצה הדתית

49VVVVהנדיבבית המתנדב

VVV-יוסף נבואגף המשק

4VVל.זיסו אמשרד שיטור קהילתי

תוספת )מרכז התיאטרון לשעבר 

(למרכז מטרה
2VVVבר אילן

1VVבן גוריוןבית הכנסת הגדול

13VVVהמגיניםמבנה הצופים

מרכז שרות לקשר - מוקד טיפולי 

במשפחה
4VVVההסתדרות

7VVVVרבי עקיבאאולם לב טוב

46VVVVאבן גבירולמרכז קהילתי יבור

6VVVVסירקיןבית הגמלאי

10VVVVאנה פרנקבית הורים

50VVVVנורדאוספרייה עירונית הרצליה ב

4VVVVהבניםיד לבנים

6VVVVנווה עובדס נוף ים"מתנ

23הצבריםדירת מגורים לשימושים ציבוריים

23השרוןדירה למועדון השחמט



-מקלט עילי 

166 מס 

שירת 

גאולים
51

-מקלט עילי 

119 מס 
2סעדיה גאון

-מקלט עילי 

118 מס 
21כצנלסון ברל

-מקלט עילי 

120 מס 
-אלחריזי

-מקלט עילי 

208 מס 
9החרוב

-מקלט עילי 

169 מס 
5אחווה

מקלט עילי 

179מס – 
10זיסו

מקלט עילי 

188מס – 
10זיסו

מקלט עילי 

178מס – 
10זיסו


