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 תחבורה
ירושלים

מוריה
חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

עבודות תשתית להקמת רכבת קלה באגן 
מלחה )אצטדיון טדי, היכל הספורט ארנה, 
קניון מלחה והגן הטכנולוגי( ובגן אלמליח

 עלון מידע לציבור לשנת 2019

רשת ה - J- NET יוצאת לדרך
לשכונת מלחה שלום 

פברואר 2019
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ה-J-NET בדרך לדרום ירושלים!

בהמשך לעבודות התשתית שהחלו 
באזור צומת פת, במהלך החודשים 

הקרובים יחלו עבודות להעתקת 
תשתיות באזור אגן מלחה, בסמוך 

לגן הטכנולוגי, קניון מלחה, אצטדיון 
טדי והארנה, עד לגן אלמליח.

העבודות צפויות להימשך כשלוש 
שנים. עם השלמתן, יחלו העבודות 

להנחת המסילות. 

אזורי העבודות:
גן אלמליח	 

דרך דוד איילון, לרבות הגשר 	 
דרך אגודת ספורט הפועל, מתחילת הרחוב 	 

ועד לדרך דוד איילון 

דרך יצחק מודעי, משדרות מנחם בגין ועד לכיכר 	 
הפניה המובילה לאגודת ספורט הפועל

 שלב א:
 העתקת תשתיות: 

בסיום שלב העתקת התשתיות המרחב 
הציבורי יובא למתכונתו הסופית למעט 

רצועת המסילה של הרכבת הקלה  

 שלב ב:
הנחת מסילות של הרכבת הקלה: 

העבודה תתבצע ברצועת המסילה ותכלול 
הנחת מסילות וחשמול עד לביצוע נסיעות 

הרצה בטרם יופעל הקו.  

עלון מידע זה נועד לספק לכם מידע על עיקרי 
השינויים הצפויים באזורכם.   

לאורך התקופה נמשיך לעדכן בשינויים 
באמצעות אמצעי התקשורת השונים. 

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

ממליצים להיערך מראש ולהקדיש זמן נוסף 
להגעה לאזור. 

עבודות התשתיות יבוצעו בהתאם לניסיון 
העבר ולאור המסקנות שיושמו מאתרי עבודות 

אחרים של הרכבת הקלה.

מטבע הדברים, העבודות ישפיעו על שגרת 
היום יום ברחובות אלה, לרבות הסדרי התנועה 

והחניה, תנועת הולכי הרגל ועוד. 

אנו נעשה כל מאמץ למזער את ההפרעה 
לשגרת החיים ונשתדל לספק לכם את מלוא 
המידע מראש, כדי שתוכלו להיערך בהתאם. 

תודה מראש על ההבנה והסבלנות!



 J-NET-רשת
רשת הרכבות הקלות החדשה בירושלים הנבנית בימים אלו, עתידה לשנות 
את פניה של העיר והמטרופולין כולו. בימים אלה משרד התחבורה מקדם את 
אחד הפרויקטים התחבורתיים הגדולים ביותר באזורנו: מערכת הסעת המונים 

מתקדמת שתבצע כ-400,000 נסיעות נוסע מדי יום.

רשת ה-J-NET מורכבת משתי מסילות )ראו מפה בעמ' 4(. עליהן יוכלו לפעול 
 במקביל חמישה קווים תפעוליים, שישרתו נוסעים מכל רחבי ירושלים:  

  משכונת גילה עד לקמפוס האוניברסיטה העברית בירושלים
  מקריית הספורט במלחה עד להר הצופים

  מהר נוף עד לשכונת נווה יעקב
  ממתחם הדסה עין כרם עד לשכונת נווה יעקב

 ממתחם הדסה עין כרם עד התחנה המרכזית, בסמוך לתחנת רכבת ישראל  

ברשת יפעלו למעלה מ-100 קרונות. במהלך העבודות יתווספו 27 ק"מ של 
מסילות חדשות שיתווספו ל- 13 הקילומטרים הקיימים, 52 תחנות חדשות 

שיתווספו ל-23 התחנות הקיימות, יוקמו חניוני 'חנה וסע' בצומת בייט וצומת 
אורה ויבוצעו הפרדות מפלסיות בצמתים מרכזיים בעיר )פת, גבעה צרפתית, 

בייט(, שיעניקו העדפה לרכבת הקלה ברמזורים ויצמצמו את ההפרעה לתנועה 
בצירים הראשיים. 
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גילה - הר הצופים
מלחה - הר הצופים
הר נוף - נווה יעקב

הדסה עין כרם - נווה יעקב
הדסה עין כרם - תחנה מרכזית

אזור העבודות קלרמון גנו

מקרא קווים



גן אלמליח זוכה למתיחת פנים 
בקרוב ייסגר גן אלמליח למשך כל תקופת העבודות המוערכת בשלוש שנים. 

במהלך תקופת העבודות יופנו הולכי הרגל למעקף דרך רחוב דב יוסף.
תקופה זו תנוצל למתיחת פנים של הגן ושדרוגו: פיתוח סביבתי, נטיעת עצים וגינון, הצבת מתקני

משחקים חדישים ובטוחים לילדים, הצבת ספסלים ופינות ישיבה ועוד. 
הגן ייפתח מחדש לאחר תום העבודות לטובת הקהל הרחב. 

לתשומת לבכם - במהלך כל תקופת העבודות הכניסה לגן אלמליח והשהות בו אסורות! 
דעו כי מדובר באתר עבודה לכל דבר והשהות בו מסוכנת ומהווה השגת גבול.
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פירוט העבודות: 6
רחוב דוד איילון:

 עם תחילת העבודות ייסגר זמנית חלק מהחניון האחורי של מרכז הטניס והגישה לחניון 	 
מרחוב דוד איילון. הגישה לאצטדיון טדי תבוצע דרך סובה. 

העבודות יבוצעו באופן מדורג, קודם בצד אחד של הכביש ולאחר מכן בצידו השני. 	 
תחילת העבודות  במתחם הטניס תוך גריעת מגרשים מתוכננת להתחיל בשנת 2020.	 

הגשר מעל שדרות בגין:
בין הגשרים הקיימים מעל שדרות בגין ייבנה גשר לרכבת הקלה.	 
חלק מהעבודות יבוצעו בשעות הלילה. 	 
העבודות ילוו בסגירת דרך בגין או בהצרת נתיבים ובמעקפים לבאים לשכונה. 	 
על שינויים בהסדרי התנועה תבוא הודעה נפרדת.	 

 מערבית לדרך בגין:
 רחוב אגודת ספורט הפועל ויצחק מודעי

 העבודות ברחוב אגודת ספורט יחלו בחודשים מארס-אפריל 2019 ויימשכו 
עד שנת 2022:

ברחוב אגודת ספורט העבודות יחלו בצד הקרוב למגורים. בשלב זה יבוטלו כל החניות וייוותר נתיב 	 
נסיעה אחד בכל כיוון. לאחר מכן נעבוד ב"תמונת ראי" בצד השני של הרחוב. 

במעבר לצד השני ייעשה מאמץ לפתוח כמה שיותר חניות מבין כ- 40 החניות הסופיות שיוחזרו.	 
משך העבודות: כשנה וחצי בכל צד.	 

העבודות ברחוב יצחק מודעי צפויות להתחיל בחודש אפריל 2019 ויימשכו   
עד שנת 2022: העבודות יתבצעו בשלושה שלבים: 

פירוק המפרדה   עבודה בצד אחד עם אפשרות נסיעה בדופן השנייה  הפיכת צד העבודות 



מפת מקטעי עבודות התשתית 
לפניכם פירוט הסדרי התנועה החדשים אשר יופעלו עם תחילת עבודות התשתית:

קניון מלחה

פארק המסילה

הולילנד

מרכז טכנולוגי

תחנת רכבת

חניון אגד

ארנה
טדי

דרך י. מודעי

א.ס. מכבי

דוד איילון
האייל

בנבנישתי

סף
ב יו

ד

יעקב פת

שד׳ בגין

גולומב

גולומב

בגין
שד׳ 

מרכז הטניס

 צומת
פת

דוד איילון

על
א.ס. הפו

אברהם אלמליח

גן אלמליח

גן אלמליח:  
 עבודות מוקדמות להעתקת חשמל החלו • 

 בחודש דצמבר
 העבודות העיקריות על המנהרה וגן אלמליח • 

 יחלו לקראת חודש מאי 2019
 הגן ייסגר למשך תקופת העבודות• 
משך העבודות באזור כ-3 שנים• 

רח׳ דוד איילון וגשר המאסף: 
 מספר נתיבי התנועה יצומצם, תוך השארת נתיב אחד לכל כיוון  • 

 למשך תקופה של כשנתיים
 יבוטל המעבר למרכז הטניס והכניסה למרכז הטניס תהיה דרך     • 

 רחוב אלמליח
 תבוטל החניה לאורך הרחוב תוך השארת נתיב תנועה לכל כיוון• 
 יחולו הסדרי תנועה נקודתיים עליהם תבוא הודעה נפרדת• 
 משך העבודות באזור כ-3 שנים• 

דרך יצחק מודעי ואגודת 
ספורט הפועל:

 העבודות בדרך יצחק מודעי יתחילו בחודש • 
 מארס 2019

 במסגרת העבודות יבוטלו חניות לאורך המקטע• 
 יישאר נתיב נסיעה לכל כיוון לאורך כל המקטע • 

החניונים הציבוריים ממשיכים לפעול כרגיל
החניונים באזור, לרבות החניונים במרכז הטכנולוגי, בקניון מלחה, בארנה, באצטדיון טדי וברכבת ישראל, 

ימשיכו לפעול כסדרם. הכניסות והיציאות מהחניונים לא ישתנו. 

התחבורה הציבורית ממשיכה לפעול כסדרה 
במהלך כל תקופת העבודות ייעשה מאמץ לשמור על שגרה מלאה של הסדרי התחבורה הציבורית במתחם 

 האמור. בשלב הראשון לעבודות לא צפוי כל שינוי בקווי התחבורה הציבורית המגיעים למתחם ובתדירותם. 
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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


