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מתחם המסילה הרצליה

מתחם המסילה

2002 החלה עיריית הרצליה לקדם את תכנון פרויקט מתחם המסילה. בהמשך אותה שנה עבר הפרויקט להמשך תכנון וביצוע  משנת 

לידי החברה לפיתוח הרצליה.

מתחם המסילה שגודלו כ-240 דונם צפוי היה לאכלס יחידות דיור צמודי קרקע ובניינים רבי קומות. התכנון היה מורכב וחייב התייחסות 

לסוגיית ניקוז המתחם - הפתרון שניתן היה חיבור עתידי עם מנהרת הניקוז והקמת תחנת שאיבה לביוב. 

שדרוג מתחם המסילה החל בשנת 2004 ובוצע בשלבים שכללו תשתיות, פיתוח וסלילה.

תקשורת.  לחברת  חדשות  תשתיות  ובזק,  חשמל  של  עיליים  קווים  הורדת  ומים,  ביוב  קווי  להנחת  עבודות  בוצעו  הפרוייקט  במסגרת 

בוצעה סלילת מסעות וכבישים, ריצוף מדרכות וצמתים, הקמת מפרצי חנייה, התקנת תאורת רחוב, הנחת ריהוט רחוב, השקייה וגינון 

רחב היקף של פרחים, עצים וצמחיה.

בין היתר פותחו רחובות המנהרה, המסילה, דב הוז, נוף שדמות, הפרח בגני, הרדופים, בר און, הזמר העברי ועוד.

ניהול פרויקט: מריו גולדשטיין

תכנון פיסי: הראל מהנדסים

תנועה: מ.ת.ן מערכות תעבורה

ניקוז וביוב: ח.ג.מ מהנדסים

תיאום מערכות: פרץ-סלע הנדסה



מתחם המסילה הרצליה

ובניה להבנות  פיתוח  ב’. טבעם של פרויקטי  וביצוע מתחם המסילה, הרצליה  לנהל את תכנון  2002 החלה החברה לפיתוח הרצליה בע”מ  בשנת 

במשך שנים בודדות ולהימסר למזמין. לא רבים הפרויקטים אשר מלווים את החברה כבר למעלה משני עשורים והופכים להיות חלק ממנה.

הזיכרון  למען  מרובות,  עשייה  שנות  תיעוד  זו.  מיוחדת  בחוברת  השכונה  התפתחות  את  ולתעד  לשמר  לנכון  מצאנו  שנים  ארוכת  עבודה  לאחר 

ההיסטורי וכביטוי להערכה ולהוקרה לכל היועצים, המתכננים והמנהלים אשר הובילו את הפרויקט וסייעו להוציאו מהתכנון אל הפועל.

מתחם המסילה צמח והתפתח עם השנים, תוך התאמה מתמדת לתנאים ולצרכים המשתנים ותוך התחשבות באופי השכונה ובתושביה. ההתנהלות 

היומיומית וההתמודדות עם האתגרים השונים של כל שלב ושלב, מונעים לעתים לראות את התמונה הגדולה. אי לכך, בחרנו לבחון את ציר הזמן 

ולהתרשם מהמכלול כולו שנרקם, גדל והתעצם עם השנים.

לפעמים צריך לעצור רגע, להרים את הראש, להסתכל ממעוף הציפור על השינוי שהתחולל ולהגיד בשביעות רצון - “וואלה, היה שווה”. למראה 

התוצאה המרשימה של שכונה מטופחת המשרתת קהילה צעירה ופעילה, אנו מרגישים סיפוק גדול וידיעה כי ההשקעה הניבה את הפירות הרצויים.

אני רוצה להודות לכל האנשים היקרים שצעדו איתנו לאורך המסע, שעדיין לא תם.

להנהלת העיר ולבעלי התפקידים השונים באגפי העירייה.

למנהל הפרויקט מריו גולדשטיין וצוותו, שניהלו את הפרויקט במקצועיות, באחריות, במסירות ובמעורבות אישית.

לתושבי השכונה ונציגיהם שהיו שותפים לתהליכים ולהחלטות.

לעובדים המסורים בחברה לפיתוח - נטע, שרון, שי ועמי שליוו את הפרויקט והשקיעו רבות מזמנם, מניסיונם וממרצם כדי להשיג את המבוקש.

בברכה,

ארז לזובר

מנכ״ל החברה לפיתוח הרצליה       

דברי מנכ״ל החברה לפיתוח הרצליה
הצילומים היפים שמעטרים את החוברת שלפניכם ממחישים את כברת הדרך המרשימה שעשינו יחד ב-18 השנים האחרונות.

שנים שבהן פיתחנו, שידרגנו והפכנו את מתחם המסילה לאזור מגורים יפהפה, מודרני ונעים עבורכם.

באמצעות החברה לפיתוח הרצליה, ותוך שיתוף פעיל ותורם שלכם, התושבות והתושבים, חוללנו שינוי משמעותי בכל המרחב הציבורי באזור עם 

תשתיות ניקוז וביוב, סלילה ופיתוח של כבישים, הקמת כיתות גן חדשניות, יצירת שטחים ציבוריים עם מדשאות ופינות ישיבה מוצלות, הקמת 

גינת משחקים עשירה ועוד.

עכשיו כל אלה הם עובדה מוגמרת ואנחנו כבר עסוקים בתכניות כיצד להמשיך ולפתח את האזור עם מרכז קהילתי חדשני, הקמת גינת כלבים 

ופיתוח שטח ציבורי נוסף.

למען  לפעול  יחד  שנמשיך  וכדי  ולרצונות שלכם  לצרכים  הקשבה  תוך  נעשה  זה  כל  הזו.  המרשימה  לעשייה  ותורמים  מי שתרמו  לכל  מודה  אני 

שיפור איכות חייכם.

שלכם,

משה פלדון

ראש עיריית הרצליה       

דברי ראש העיר
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מתחם המסילה הרצליה

עיריית הרצליה מקדמת את פרויקט מתחם המסילה ומעבירה את התכנון והביצוע לחברה לפיתוח הרצליה 

ביצוע תשתיות ברחובות, פיתוח וסלילה

הקמת גינה ע”ש חנן כלב ז״ל

המשך פיתוח כבישים, סלילת תשתית אספלטית, מדרכות, הנחת קווי ביוב, קו סניקה, קווי ניקוז ועוד.

הקמת תחנת שאיבה ברח׳ דב הוז ושלושה חדרי שנאים )טרפו(

הסדרת מעלה ברנדייס - שביל בין רח’ המסילה לברנדייס, המנגיש את החיבור לבית הספר

עבודות סלילה ותשתיות ברח’ נוף שדמות

הקמת מעגל תנועה צומת רח׳ המסילה ורח׳ דב הוז ופיתוח רח׳ תפוח חינני

הסדרת רח׳ המסילה - תשתיות, פיתוח וסלילה

סלילה ופיתוח רחוב הזמר העברי

חניכת השצ”פ המרכזי ברחוב המסילה פינת הרדופים 

הקמת שלוש כיתות גני ילדים ברחוב הזמר העברי

מתחם המסילה הושלם ונסלל סופית בסוף שנת 2018

הקמת שצ”פ הזמר העברי

בתכנון:

מרכז קהילתי ומתנ”ס ברחוב הזמר העברי 

הקמת גינת כלבים ברח׳ האירוסים

פיתוח שצ”פ ברח׳ דב הוז פינת הזמר העברי
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מתחם המסילה - ציר הזמן 



2004 - תחילת ביצוע תשתיות ברחובות

פיתוח, סלילה ותכנון מורכב שחייב התייחסות לסוגיית ניקוז המתחם על ידי חיבור עתידי עם מנהרת הניקוז. במסגרת הפרויקט בוצעה הנחת תשתיות תת 

קרקעיות ביוב, תיעול וקו סניקה מרחוב דב הוז עד להתחברות במנהרת הניקוז. 

רחוב דב הז: פריצת דרכים בצפון המסילה, סלילת כביש ופיתוח מדרכות בסמוך לבתים. הנחת תשתיות וצינורות ניקוז, ביצוע הפקעות במגרשים.

רחוב הרדופים: הנחת קו ביוב ותיעול על לתחנת השאיבה.  רחוב הזמר העברי: סלילת כביש עד תחנת השאיבה. 

רחוב האירוסים: פיתוח מדרכה.  רחוב נוף שדמות: תיעול, החלפת צנרת מים וקווי ביוב.  רחוב הפרח בגני: פיתוח.

מתחם המסילה הרצליה



2006 - הוקמה גינת משחקים ע״ש חנן כלב ז״ל

הקמת השצ״פ הראשון במתחם, לנוחות משפחות עם ילדים. פיתוח גינת משחקים, כולל: גינון, הקמת הצללות, מתקני משחק ומתקני ספורט.

מתחם המסילה הרצליה

2006



2011 - הוקמה תחנת שאיבה

הוקמה תחנת שאיבה ברחוב דב הוז כחלק מפתרונות אספקת המים והביוב למתחם. ב-2012 נבנו שלושה חדרי שנאים )טרפו(.

מתחם המסילה הרצליה

2011 20112020

20112011



2012 - הוסדר מעלה ברנדייס

מתחם המסילה הרצליה

2012

2012

בין רחוב המסילה לבית ספר ברנדייס. ב-2010 שותף הציבור במספר חלופות תכנוניות על מנת להנגיש את בית  - שביל מדרגות המחבר  מעלה ברנדייס 

הספר לילדי מתחם המסילה. נבחרה החלופה של שביל שיוביל ויחבר בין בתי השכונה לבית ספר ברנדייס באמצעות מעלה מדרגות. 

הביצוע היה מורכב ובוצע ברובו באמצעות עבודה ידנית כאשר הדגש היה על בטיחות )בשל מצב הרכס( ומניעת נראות מהשביל לחצרות הדיירים בעזרת 

צמחיה. השביל אפשר נגישות לרחוב נורדאו ולבית ספר ברנדיס.  



2017 - נחנך השצ״פ המרכזי ברחוב המסילה פינת הרדופים

מתחם המסילה הרצליה

2017

20172017

משחק  מתקני  וכולל  צבעוניים  סינטטי(  )דשא  פליי  סמארט  משטחי  מצופה  השצ”פ  דונם.   4.3 של  שטח  על  המשתרע  וחדשני  ייחודי  שצ”פ 

בפרגולה  היום.  שעות  ברוב  אפקטיבית  הצללה  אפשרות  למען  ועץ,  מתכת  משולבת  חדשני  עיצוב  בעלת  בפרגולה  מקורה  השטח  ייחודיים. 

4 גופי תאורה לפיזור אור מתאים גם לשעות הערב המאוחרות. מותקנים 

בשצ״פ הושקעו עבודות בטון מיוחד, חיפוי גרנוליט, ניקוז, תשתיות חשמל ותאורה, סלילת שבילים, מפרצי חניה ומדרכות, עבודות מסגרות, 

גינון והשקיה.

.10.11.17 הגינה נחנכה בארוע חגיגי בהשתתפות ראש העירייה ותושבי השכונה ב- 



שצ״פ מרכזי - מתקני משחק ייחודיים:

מתחם המסילה הרצליה

כיחיד  להליכה  סיבובי  משקל  שיווי  מתקן   ;)7 )מעל  בוגרים  לילדים  המיועד  מימדי  תלת  רשת  טיפוס  מתקן  בוגרים;  לילדים  משחק  מתקני   5

ולישיבה בקבוצה; מתקן משולב בעיצוב 360 מעלות הכולל חבלי טיפוס, נדנוד, איזון )עם כדור באמצע המורה על רמת האיזון( סולמות ומקבילים.

מגדל המשחק האמצעי מקשר בין כל מתקני המשחק השונים ומעוצב בצורה שקופה למען נראות של כל אפשרויות המשחק שהילד יוכל לבחור.

מתקן טיפוס אקסטרים המאפשר לילדים ליצור לעצמם מסלולי טיפוס חדשים בכל פעם ולחוות חווית טיפוס בעלת שינוי גיאומטרי משתנה; 

לילדים ביישנים יש אזור נדנדה כפול המאפשר להם ליצור דו שיח עם ילדים אחרים, ישנה נגישות לילדים בעלי כיסאות גלגלים וסולם בעל 

צורה ייחודית המאפשר טיפוס עם הידיים בלבד.



2018 - הוקמו 3 כיתות גני ילדים ברחוב הזמר העברי

מתחם המסילה הרצליה

2017

3 גני ילדים עירוניים במתחם אחד במבנה דו-קומתי אשר  במסגרת אכלוס השכונה וכניסת משפחות צעירות, הקצתה העירייה תקציב לבניית 

הגנים   .2017 והביצוע החל בשנת  קיימים  ילדים  לגני  ציבורי מתאים בשכונה בסמוך  איתור שטח  בוצע  ב’.  ישמשו את תושבי שכונת הרצליה 

שנפתחו בספטמבר 2018 מיועדים לגילאי טרום-טרום וטרום-חובה.



2018 - הושלמה סלילת רחובות במתחם המסילה

מתחם המסילה הרצליה

2015  - רחוב המסילה 2020 - רחוב המסילה

2020 - רחוב המסילה 2020 - רחוב המסילה

2015  - רחוב המסילה 2015  - רחוב המסילה



 השלמת סלילת רחובות במתחם המסילה

מתחם המסילה הרצליה

2020 - רחוב הזמר העברי2020 - רחוב הזמר העברי2020 - רחוב הזמר העברי2020 - רחוב הפרח בגני

2016 - רחוב הזמר העברי2016 - רחוב הזמר העברי2016 - רחוב הזמר העברי2016 - רחוב הפרח בגני



2019 - שצ״פ הזמר העברי

מתחם המסילה הרצליה

הסדרת פינות ישיבה מוצלות ומדשאות בסמוך למתנ״ס הקהילתי שעתיד לקום בשכונה.

2020 - שצ״פ הזמר העברי

2018 - שצ״פ הזמר העברי



תכנון עתידי - שלושה פרוייקטים נוספים מתוכננים במתחם המסילה:

מתחם המסילה הרצליה

מרכז קהילתי ומתנ”ס ברחוב הזמר העברי
מולטימדיה,  חדרי  לחוגים,  כיתות  ייפתחו  העליונות  בקומות  הקהילה.  לשימוש  התכנסות  שטחי  עם  וקפיטריה  תכליתי  רב  אולם  כולל  המבנה 

סטודיו למחול וחדר יצירה. מדרום למבנה יוקם מגרש ספורט רב תכליתי ומאובזר.

גינת כלבים
הקמת גינת כלבים גדולה, מרווחת ומגודרת בחורשה שקטה ומוצלת בפינת האירוסים-הרדופים. עבודות פיתוח הכוללות שבילים, גינון, תאורה, 

ריהוט רחוב, מתקני משחק לכלבים )מתקן עלה ורד לכלבים; משטחי קפיצה מדורגים, רמפת קפיצה וברזיה לכלבים(.

שצ”פ ברחוב דב הוז פינת הזמר העברי 
גינה אינטימית, פנים שכונתית שתכלול מתקנים לפעוטות. הגינה תיתן מענה למשפחות עם ילדים קטנים, הגרים בקירבת מקום. גינה במרחק 

הליכה קצר מהבית לנוחות התושבים.

הדמיית המתנ״סהדמיית המתנ״ס





14, הרצליה שנקר 

טל׳ 09-971-2410

www.h-d-c.co.il
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