
עבודות תשתית בצומת פת
תחילת עבודות: אפריל-מאי 2018

הרכבת הקלה בדרך
לצומת פת

עלון מידע לציבור הרחב

הציר הירוק יוצא לדרך 
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שיקוע מקטע הכביש 
הרצוג–גולומב

 צומת פת הוא אחד הצמתים הסואנים והצפופים בעיר. 
כחלק מעבודות התשתית, ישוקע מקטע הכביש הרצוג-גולומב 

באורך 50 מטרים, באופן שתתאפשר נסיעה רציפה בין רחוב 
 הרצוג ורחוב גולומב. 

שיקוע קטע הכביש יעניק יתרונות מהותיים לנוסעים בכלי הרכב: 
עומסי התנועה בצומת יופחתו וייווצר מדרג תנועה ברור בין כלי 

 הרכב והרכבת הקלה.

 הציר הירוק של 
הרכבת הקלה יוצא לדרך!

במהלך חודש אפריל יחלו עבודות 
התשתית במתחם צומת פת 

בירושלים, לחיבורו לציר הירוק של 
 הרכבת הקלה. 

במסגרת העבודות יבוצעו פרויקטים 
משמעותיים באזור, ביניהם:

עבודות להעתקה ושדרוג תשתיות מים, ביוב, 	 
ניקוז, חשמל ותקשורת  

ביצוע הפרדה מפלסית על ציר הרצוג–גולומב, 	 
במטרה להקל על זרימת התנועה בצומת

עבודות פיתוח בממשק עם פארק הצבאים 	 
לרבות גן משחקים משודרג בכניסה לפארק

הקמת אתר הנצחה לחללי צוק איתן בסמוך 	 
לפארק הצבאים 

הקמת שבילים להולכי רגל ושבילי אופניים 	 
לקיצור הדרך והגברת הנגישות לתחנות 

הרכבת מהרחובות המקיפים את הצומת 

עבודות התשתית יימשכו כארבע שנים ובסופן יחלו 
 העבודות להנחת המסילות, שיימשכו כשנה נוספת. 

המקטעים שבהם יתבצעו עבודות התשתית הם:
רחוב הרצוג בין הרחובות שח"ל ופת	 
 רחוב גולומב בין הרחובות פת וסן מרטין 	 

עבודות התשתית יבוצעו בהתאם לניסיון 
העבר ולאור מסקנות שיושמו מאתרי עבודה 

אחרים של הרכבת הקלה. מטבע הדברים, 
העבודות ישפיעו על שגרת התנועה באותם 

רחובות, כולל הסדרי התנועה והחניה, מעבר 
הולכי הרגל והתחבורה הציבורית.

במהלך העבודות צפויה תנועה מוגברת של 
צוותי עבודה ורכבים כבדים, וכן עלולים לחול 
עיכובים מקומיים וזמניים בתנועה, הפרעות 

רעש ואבק.

אנו נעשה כל מאמץ כדי לצמצם את 
ההפרעה לשגרת החיים ונשתדל לספק לכם 

את מלוא המידע מראש, על מנת שתוכלו 
להיערך בהתאם.

בעלון מידע זה תוכלו ללמוד על עיקרי 
השינויים הצפויים בשלב הראשון, שיתחיל 

באפריל 2018 וצפוי להימשך כשנה. 

לאורך כל התקופה יעודכנו כל העת השינויים 
בעלונים ובאמצעי תקשורת שונים ובאתרי 
 האינטרנט )ראו את פירטי הקשר ואמצעי 

המידע  בגב החוברת(.

לתשומת לבכם, השינויים יעודכנו גם 
באפליקציות הניווט השונות. עם זאת, אנו 

ממליצים להיערך מראש לעיכובים אפשריים 
ולהקדיש זמן נוסף להגעה לאזור. 

איזור עבודות
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כחלק מהעבודות להקמת מסילת הרכבת הקלה, יבוצעו מספר 
פרויקטים עירוניים שיחדשו ויעדכנו את המציאות העירונית 

ויקדמו את רווחת תושבי האזור ועוברי האורח: ייסללו שבילי 
גישה לתחנות, יוקם מתקן משחקים חדש בכניסה לפארק 

הצבאים, יישתלו עצים ויוצבו עמודי תאורה.

 יוצרים מציאות עירונית 
חדשה במתחם צומת פת 

שבילי גישה לקיצור טווח ההליכה ולהגברת הנגישות 
לתחנות הרכבת

 ייסללו שבילים מונגשים להולכי הרגל הבאים מהרחובות המקיפים את צומת פת, 
באופן המאפשר גישה נוחה ומהירה, נעימה ובטוחה לתחנות הרכבת:  

שביל גישה בחזית הדרום מזרחית של רחוב הרצוג.	 
שביל גישה מבית הנוער העברי לתחנת הרכבת. 	 
שביל גישה מתחנת הרכבת לשכונת רסקו. 	 
שביל גישה מתחנת הרכבת לשכונת גבעת מרדכי. 	 
 שביל גישה לפארק עמק הצבאים. 	 

 עבודות פיתוח בממשק עם עמק הצבאים
השמירה על החי והצומח בפארק עמק הצבאים תיעשה באמצעות עבודות פיתוח סביבתי:  

יוקם מערך גידור חדש, המצטיין בגדרות גבוהות ובטוחות.	 
תישמר רצועת חיץ בין אתר העבודות לבין הפארק לשמירה על מאזן החיים 	 

האקולוגי ולמניעת פגיעה בסביבת הפארק והחיים בו. 
כריתת עצים, במינימום ההכרחי לצורך הפיתוח. 	 
העתקת עצים מעמק הצבאים לפארק הבנים, במינימום ההכרחי לצורך הפיתוח. 	 
יוקם פארק משחקים חדש לילדים.	 

פארק הבנים – 
פארק משחקים חדש, בטוח ונגיש לצד פארק הצבאים

כחלק מעבודות התשתית יוקם פארק משחקים חדש לרווחת הילדים, תושבי השכונה 
והמבקרים. הפארק ישתרע על שטח של כדונם ויכלול מתקני משחק חדשים ובטוחים 

לשימוש, מתקני ספורט עממי וחיפוי רצפתי בולם זעזועים. 

בפארק ישולב אתר הנצחה לחללי צוק איתן ולאורכו יוקמו פינות ישיבה ומסלול הליכה.

עבודות תשתית ופיתוח סביבתי במתחם צומת פת
עבודות הפיתוח הסביבתי ושדרוג התשתיות במתחם צומת פת יימשכו כארבע שנים ויכללו:

ריצוף מדרכות.	 
נטיעת עצים וגינון.	 
סלילת כבישים חדשים ושדרוג כבישים קיימים.	 
העתקה ושדרוג של תשתיות ניקוז, ביוב, קווי חשמל ותקשורת.	 
העתקה, חידוש ושדרוג קווי תאורה עירוניים.	 
סלילת שביל אופניים המחבר את מערך שבילי אופניים הקיימים באזור.	 
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בסוף שנת 2018 צפוי להיחנך קו 
הרכבת הבינעירוני ירושלים - תל אביב, 

אשר יקצר את זמן הנסיעה בין שתי 
הערים החשובות בישראל לחצי שעה 
בלבד. מתחנת הרכבת בבנייני האומה 
יוכלו הנוסעים להמשיך למוקדים רבים 

בעיר באמצעות הרכבת הקלה. 

הציר הירוק, לכשיושלם, ירחיב את 
 יעדי ההגעה הנוחים והמהירים, 

כולל צומת פת ושכונותיה. 
עם השלמת העבודות, ניתן יהיה להגיע למוקדי 

עניין רבים בעיר, באמצעות תחבורה ציבורית 
נגישה, נוחה, מהירה ובטוחה.

 מתל אביב עד לצומת פת 
על הפסים 

הדמיית תחנת 
הרכבת הבינעירונית 

עם השלמתה

הר 
חוצבים הגבעה 

הצרפתית

חומת 
שמואל

החאן

גבעת 
המטוס

בית 
צפאפא

צומת פת

הדסה 
עין כרם

צומת 
אורה

רחביה

הר 
הצופים

פסגת 
זאב

הר הרצל

רוממה

ה"דפו"

נווה יעקב

גילה

מלחה

רמות

הר נוף

שועפאט

מרכז 
העיר

התחנה 
המרכזית

בית 
הכרם

גבעת
שאול

תלפיות

המושבה
הגרמנית

"דפו" מגרש 25

"דפו" גילה

"דפו" מלחה

העיר 
העתיקה

גבעת
התחמושת

גבעת 
רם

קו הרכבת המהיר ירושלים-תל אביב

יצחק נבון

מקטע פעיל

מקטע בעבודה

מקטע בתכנון

הקו האדום
 נווה יעקב-

הדסה עין כרם

הקו הירוק
הר נוף/הר הצופים-

גילה/מלחה

הקו הכחול
רמות-גילה/קטמון 

מערך המסילות החדש בירושלים שלב העבודות הראשון 
 שמירת הסדרי התנועה במתחם צומת פת    

בשלב העבודות הראשון, שיימשך כשנה, יבוצעו עבודות התשתית בשולי 
 הדרך על צירי הרחובות הרצוג, גולומב וצומת פת. 

בשלב זה הסדרי התנועה באזור יישמרו במתכונתם הנוכחית, אך תיתכן 
תנועה מוגברת של כלי רכב כבדים שיאטו את התנועה. 

 חניון הרכבים הפרטיים בכביש גולומב–צומת פת מבוטל
עם תחילת העבודות יבוטל החניון המאולתר לרכבים פרטיים הנמצא 
על כביש הגישה שבין רחוב גולומב וצומת פת. לתשומת לבכם! החניה 

בחניון זה תהיה אסורה. 

 התחבורה הציבורית ממשיכה לפעול כסדרה
במהלך כל תקופת העבודות ייעשה כל מאמץ על מנת לשמור על שגרה 

 מלאה בכל הנוגע לסדרי התחבורה הציבורית במתחם צומת פת.
בשלב הראשון לעבודות לא צפוי כל שינוי בקווי התחבורה הציבורית 

המגיעים לצומת ובתדירותם. כמו כן, לא צפוי כל שינוי במיקום התחנות.



אנחנו פה בשבילכם!
www.jet.gov.il | צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

www.jerusalem.muni.il | המוקד העירוני 106 לשירותכם 
למידע על תחבורה ציבורית 8787*

ההדמיות והתכנים הינם להמחשה בלבד ט.ל.ח
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