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למען התחבורה הציבורית 
ציר רחוב ירמיהו החוצה את שכונת 
רוממה, הוא אחד הצירים החשובים 

ביותר בבירה, המקשר בין אזור 
הכניסה לעיר לשכונות הצפון 

בירושלים. הציר עמוס בכלי רכב 
פרטיים ובאוטובוסים המשרתים 

את תושבי השכונות, ומשמש 
גם למעבר של תחבורה ציבורית 

בינעירונית ופרברית.

בשנים האחרונות הולך הציר ונעשה צפוף, 
בעיקר בשל הבינוי המאסיבי באזור עד שהוא 

מתקשה לעמוד בעומסים הכבדים. תוכנית 
להקמת מסלול בלעדי לתחבורה ציבורית 

)המכונה מת"צ( ברחוב ירמיהו, תעניק 
עדיפות לתחבורה הציבורית בציר, בד בבד 

עם הסדרת נסיעת כלי הרכב בו. 

תוכנית המת"צ, משלימה את תוכנית הקו 
הירוק של הרכבת הקלה, המתוכננת לעבור 

בציר בר אילן ותוכנית לנתיבים חדשים בצפון 
ירושלים, אשר יחד יחוללו מהפך תחבורתי, 
וישנו עד ללא הכר את התחבורה הציבורית 

לצפון ירושלים.

תושבים יקרים,

בשנים האחרונות אנו מחוללים מהפך תחבורתי בירושלים, בירת הנצח של עם ישראל, 
הן בדרכים המובילות אליה והן בתוך העיר.

הרכבת  קו  את  להרצה  ופתחנו   1 מס'  כביש  ושדרוג  הרחבת  את  השלמנו  לאחרונה 
החדש לירושלים, שעם הפעלתו המלאה ישנה את פני התחבורה בישראל. בתוך העיר 
השלמנו את סלילת דרך בגין דרום, המחברת את דרום ירושלים וצפונה ואנו מקדמים 

מערך תחבורה חדש, שמטרתו לספק שירות מיטבי לנוסעים בתחבורה הציבורית. 

ירושלים הייתה העיר הראשונה בישראל שהשיקה רכבת קלה, ובימים אלה אנחנו שוקדים על הארכתה לכיוון 
הדסה עין כרם ואל נווה יעקב. הבירה מובילה גם בסלילת מסלולים בלעדיים לתחבורה ציבורית )מת"צים( 

ובאימוץ טכנולוגיות חדשות כמו כרטיס חכם ומידע בזמן אמת. 

מת"צ ירמיהו הוא נדבך חשוב במערך התחבורה החדש, שיכלול שני קווי רכבת קלה וכביש חדש, ויחבר 
בין הכניסה לעיר לשכונותיה הצפוניות. עם השלמת ציר ירמיהו, תתאפשר תנועה זורמת של קווי אוטובוסים 

 מהירים בין כל חלקי העיר. העבודות יתחילו בקרוב ויימשכו כשנתיים. 

אנו מודים לכם על הסבלנות!

                        ישראל כ"ץ
                                שר התחבורה והמודיעין
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תושבי ירושלים היקרים,

אחד האתגרים המרכזיים העומדים בפנינו הוא התאמת שירותי התחבורה הציבורית 
והתנועה בעיר לביקוש הגואה ולגודש בכבישים. זהו אתגר משמעותי לשנים הקרובות 

שבסופו תהיה רווחה ניכרת לתושבי ירושלים ואורחיה.
עיריית ירושלים מצויה בעיצומו של פיתוח מערך תחבורה חדש שבמרכזו רכבות קלות 
ומסלולים לתחבורה הציבורית, שמטרתו לספק פתרון תחבורתי, בהעדפה לתחבורה 
וישדרג את     הינו חלק מהפעילות  ירמיהו,  בציר  ציבורי  נתיב תחבורה   ציבורית. סלילת 

שירות התחבורה הציבורית באזור.
פיתוח מערך התחבורה, מצריך הירתמות של כולנו, אנשי העירייה, חברות התשתית והתושבים, אך בסופו של 

דבר יביא לכולנו שירות טוב יותר.

אנא הבנתכם, הירתמותכם וסיועכם.

משה ליאון
ראש העיר ירושלים

המת"צ בציר ירמיהו
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מת"צ ירמיהו ומערך התחבורה החדש לצפון ירושלים
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קודם כל תחבורה ציבורית      
מת"צ, הינו מסלול בלעדי לתחבורה ציבורית, שנועד 

לאפשר לאוטובוסים להעניק שירות מהיר ונוח, עם פחות 
עיכובים וללא שהנוסעים ייאלצו להמתין בפקקי תנועה.
המת"צ יופרד מהנתיב המיועד לרכב הפרטי, כך שלכל כלי רכב יהיה נתיב משלו. כך גם ישודרגו 

המדרכות להולכי רגל. המת"צ יעבור לאורך ציר ירמיהו מצומת הצבי במערב, עד צומת שמגר במזרח. 
אורך המסלול כקילומטר.

 המת"צ משלים את נתיב ההעדפה לתחבורה ציבורית )נת"צ( בכניסה לעיר, ובעתיד הלא רחוק,
יתחבר לנת"צ לאורך רחוב שפע חיים ומשם לכביש חדש המתוכנן מהר חוצבים, עד שכונת רמת 

שלמה )כביש 22(.

מת"צ ירמיהו הוא חלק ממערך התחבורה לצפון ירושלים הכולל קו רכבת קלה בציר בר אילן, קו רכבת 
קלה בציר יחזקאל שטראוס, ומסלולים ונתיבים לתחבורה הציבורית. לאחר שהתוכנית המלאה תושלם, 

יתאפשר לנוסעים באמצעות התחבורה הציבורית, להגיע מאזור הכניסה לעיר ועד לשכונות הצפון, 
במהירות ובנוחות.   

ציר ירמיהו - היום
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משדרגים את התשתית 
משפרים את הסביבה

בשל המורכבות של הפעלת מסלול דו-סטרי לתחבורה ציבורית לצד מסלול דו סטרי לכלי רכב, והצורך של 
נוסעי התחבורה הציבורית לחצות מעברי חצייה כפולים, המת"צ מהווה אתגר בטיחותי, במיוחד להולכי הרגל.

לכן, מתכנני המת"צ השקיעו מחשבה רבה, תוך למידה מניסיון העבר, כדי להבטיח להולכי הרגל מקסימום 
בטיחות בעת חציית הציר. 

בין אמצעי הבטיחות שינקטו למען הולכי הרגל: גידור לאורך כל הציר, מיתון תנועה באמצעות רמזורים, 
הבטחת שדה ראייה מקסימלי להולכי הרגל ולנהגים בצמתי החציה של הציר, שילוט הכוונה מפורט, גל 

ירוק ברמזורים להולכי הרגל ועוד.    

בטיחות מעל הכל

צומת במת"צ עם חלוקה ברורה בין הנתיבים למעברי הולכי הרגל

במסגרת סלילת המת"צ, ישודרגו תשתיות המים, החשמל, התקשורת ועוד. כך גם, סלילת המת"צ מהווה 
הזדמנות לשדרוג המרחב העירוני, לא רק לנוסעי הרכב הפרטי והתחבורה הציבורית כי אם גם להולכי הרגל.

במסגרת השדרוג האורבני, יורחבו וישופרו המדרכות, יונח ריצוף חדש, יותקן ריהוט רחוב, תשודרג התאורה 
ויינטעו עצים שיעניקו צל ויוסיפו צבע ירוק לרחוב.   

לאחר סיום העבודות, יהיה הרבה יותר נעים ברחוב ירמיהו.



7

עובדים בשבילכם
 מתי יתחילו העבודות?

העבודות על מת"צ ירמיהו יחלו במהלך אביב תשע"ט )2019( 

 כמה זמן הן יימשכו?
כ-24 חודשים. 

 איך ייערכו העבודות?
הן יתחילו בדופן הדרומית )בצד בניין משרד הבריאות( מכיוון צומת הצבי לצומת שמגר, עליו יעבדו 

כשנה. לאחר מכן ייערכו העבודות על הדופן הצפונית.  

 באלו שעות ייערכו העבודות?
העבודות ייערכו בשעות היום בלבד, זולת העבודות על הצמתים, וחציות התשתיות שיערכו בלילה 

בהנחיית המשטרה כדי לא לגרום להפרעות תנועה.

 מה יהיה עם הולכי הרגל?
לכל אורך הפרויקט, תישמר הנגישות לשימושים השונים לאורך הרחוב, כולל כניסות לבתים, למסחר 

ולעסקים וכן יישמר מעבר בטוח להולכי הרגל.  

מה יהיו ההסדרי הנסיעה הנילווים?
לכל אורך תקופת העבודות יהיה נתיב הנסיעה פתוח לתנועת כלי רכב לשני הכיוונים, ולפיכך לא צפויים 

שינויים משמעותיים בהסדרי התנועה. מידע מפורט על שינויים זמניים, יפורסמו בכלי התקשורת.  

חברות עדן ומוריה מעדכנות את הציבור, כי  במהלך השנה הן 
מקדמות במקביל, את פרויקט 'הכניסה לעיר' להקמת רובע 

עסקים ומרכז תחבורתי משולב הגדול בישראל, שיכלול רכבת 
מהירה, רכבות קלות, נתיבי תחבורה ציבורית ומוניות שירות.

בשל העבודות, שדרות שז"ר ייחסמו לתנועת כלי רכב פרטיים 
מגשר המיתרים ועד לבנייני האומה. מומלץ לעשות שימוש 
בתחבורה הציבורית ולבחור דרכים חלופיות לכניסה לעיר. 

עקבו אחרי ההודעות בכלי התקשורת. למידע נוסף: 
המוקד העירוני 106 ומוקד הפרויקט: 054-884-8323  



לפניות ולמידע נוסף:
 jet.gov.il צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים

jerusalem.muni.il המוקד העירוני 106׀
למידע על תחבורה ציבורית 8787*
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