
 הפרדה מפלסית
דרך חברון אשר וינר ברעם   

2016יולי   
 



 מפת התמצאות



 תנועה תכנית כללית



 פורטל ממזרח



 פורטל ממערב

 במנהרה נפח

 בוקר שיא שעת

 )מ”יר(

 נתיבים מספר

 דרוש

 2 1466 למערב ממזרח

 1 640 למזרח ממערב



 פורטל ממערב



 האומן אשר וינר

אשר וינר קיניגפייר   

 תאורטי   C  רמת שירות צומת

 C 109 פייר קיניג   'רח-אשר וינר

 D 103 האומן   'רח-אשר וינר



 תאורטי   C  רמת שירות צומת

 C 109 פייר קיניג   'רח-אשר וינר

 D 103 האומן   'רח-אשר וינר

 האומן אשר וינר

אשר וינר קיניגפייר   



דרך בית לחם-אשר וינר  

 תאורטי   C  רמת שירות צומת

 C 61 דרך בית לחם-אשר וינר



כניסה לרמת רחל-אשר וינר  

 תאורטי   C  רמת שירות צומת

 D 103 כניסה לרמת רחל-אשר וינר



דרך חברון-אשר וינר  

 ל"ירוק מקביל לרק ל"עם העדפת רק C/V צומת

 67 0.94 מנהרה ארוכה ממזרח-דרך חברון-אשר וינר

 40 1.40 מנהרה קצרה ממזרח-דרך חברון-אשר וינר



 פורטל מערבי

102m 

 דרך ברעם

מטר 220 –אורך הפורטלים יחד כ   

מטר 335 -אורך המנהרה כ   

מטר 5גובה ראש   

 תכנון פיזי - תנוחה



 תכנון פיזי – חתך אורך

11.5%שיפוע מקסימלי   

 יציאה מפורטל מערבי

 יציאה מהמנהרה

 כניסה למנהרה

 כניסה לפורטל מזרחי

117 m 

102 m 

מטר 5גובה ראש   
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 משה ברעם

 תשתית מ"ע ת"ק קיים ומתוכנן

 ע"מתשתית 

ק קיים"ת  

 מצב קיים:

 

צומת רחובות אשר ווינר עם דרך חברון -   

תשתית תת קרקעית מתח עליון חוצה את הצומת -  

תשתית חשמל מגיעה עד לניידת רמת רחל -  
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 משה ברעם

 ע"מתשתית 

ק קיים"ת  

 תכנון חברת חשמל לקו מתח עליון חדש:

 

29112.002תיק עירייה  -  

תשתית חשמל מתוכננת להנחה תת קרקעית -  

התפצלות התוואי בסמוך לצומת -  

התוואי מגיע עד לניידת רמת רחל -   

 תשתית מ"ע ת"ק קיים ומתוכנן
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 משה ברעם

 ע"מתשתית 

ק קיים"ת  

 תכנון חשמל קיים + תכנון הפרדה מפלסית:

 

אשר וינר' משה ברעם לרח' מנהרה מתוכנת מרח-  

ביצוע המנהרה בממשק עם תשתית חשמל קיימת  -

 ומתוכננת

מתוכנן\קיים ע"מתשתית   

 ממשק עם מנהרה

מנהרה  

 מתוכננת

מתוכנן ע"מתשתית   

 ממשק עם מנהרה

 תשתית מ"ע ת"ק קיים ומתוכנן
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 משה ברעם

 ע"מתשתית 

ק קיים"ת  

 תכנון חשמל מוצע:

 

התפצלות התוואי מערבית לכניסה למנהרה-  

התחברות לתשתית קיימת משני צידי הצומת -  

 הימנעות מחציית המנהרה

 תוואי חשמל דרומי מתוכנן

מטר 420  

 תוואי חשמל צפוני מתוכנן

מטר 480  

 ע"מתשתית 

ק לביטול"ת  

 תשתית מ"ע ת"ק קיים ומתוכנן


