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חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

 עבודות תשתית להארכת הקו האדום
 לנווה יעקב והקמת דיפו -
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רשת ה- J-Net יוצאת לדרך
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J-Net-רשת ה
 J-Net-רשת

הרשת החדשה של הרכבות הקלות בירושלים הנבנית בימים אלה, עתידה לשנות את 
ועיריית  את פני העיר ואת פני המטרופולין כולו. בימים אלה מקדמים משרד התחבורה 
הסעת  מערכת  בישראל:  ביותר  הגדולים  התחבורתיים  הפרויקטים  אחד  את  ירושלים 

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

רשת ה-J-Net מורכבת משתי מסילות )ראו מפה בעמ' 3(. עליהן יוכלו לפעול במקביל 
 חמישה קווים תפעוליים, שישרתו נוסעים מכל רחבי ירושלים:  

 1. משכונת גילה ועד לקמפוס האוניברסיטה העברית בירושלים
 2. מקריית הספורט במלחה ועד להר הצופים

 3. מהר נוף ועד לשכונת נווה יעקב
 4. ממתחם הדסה עין כרם ועד לשכונת נווה יעקב

5. ממתחם הדסה עין כרם ועד התחנה המרכזית, בסמוך לתחנת רכבת ישראל

מרכיבי הרשת החדשה:

יתווספו למעלה 
מ-100 קרונות

יתווספו 27 ק"מ
של מסילות חדשות

 יוקמו 52 תחנות 
חדשות

יוקמו חניוני 'חנה וסע' 
בצמתים בייט ואורה

יבוצעו הפרדות מפלסיות בצמתים 
פת, הגבעה הצרפתית, בייט
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הדסה
עין כרם

צומת 
אורה

מלחה

גילה דפו גילה

דפו 25

דפו 

צומת פת

העיר
העתיקה

פסגת
זאב

שועפאת

הגבעה
הצרפתית

הר נוף

קרית משה

ג. שאול

הר הרצל
בית

הכרם

בית וגן

קריית
היובל

מרכז
העיר

תחנה 
מרכזית

רחביה

תלפיות

החאן

בית
צפאפא

חומת
שמואל

רוממה

רמות

הר
חוצבים רמת

אשכול

הר הצופים

גבעת
רם

נווה יעקב

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
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שלבי ההקמה:
שלב א׳ העתקת תשתיות: בסיום שלב העתקת התשתיות 

המרחב הציבורי יגיע למתכונתו הסופית למעט רצועת 
המסילה של הרכבת הקלה.  

שלב ב׳ הנחת מסילות הרכבת הקלה: העבודה תתבצע 
ברצועת המסילה ותכלול הנחת מסילות וחשמול עד 

לביצוע נסיעות ההרצה בטרם יופעל הקו. במקביל 
לעבודות התשתית במקטע, יבוצעו עבודות חפירה 

ודיפון להקמת חניון קרונות  בקצה השכונה, באזור מסוף 
האוטובוסים של אגד.

השבועות  במהלך  ירושלים,  ברחבי  רבים  באזורים  שהחלו  התשתית  לעבודות  בהמשך 
נווה יעקב  הקרובים יחלו עבודות להעתקת תשתיות ולהארכת קו הרכבת הקלה בשד' 
)מקטע שבין צומת הרב פרדס עד לסובת האוטובוסים( ועבודות להקמת חניון קרונות )דיפו( 

בקצה השכונה. 

אורך תוואי העבודות הכולל הוא כ-450 מטר. 

מבנה הדיפו שייבנה יהיה בעל 4 מפלסים, בשטח של כ-13,000 מ"ר, רובו תת קרקעי.

משך העבודות של שלב העתקת התשתיות מוערך בכ-26 חודשים ובסיומן יחלו העבודות 
להנחת המסילות שיימשכו כשנה נוספת.

ה-J-Net בדרך לצפון ירושלים!
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עלון מידע זה נועד לספק לכם מידע על עיקרי השינויים הצפויים באזורכם
לאורך תקופת העבודות  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.

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!

חניון קרונות נווה יעקב
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שלבי העבודות:
העבודות יבוצעו בשלבים ותוך שמירה על מעבר להולכי רגל 

לאורך כל תקופת העבודות:
עבודות במרכז הכביש 	 
עבודות בצד המזרחי של הכביש 	 
עבודות בצד המערבי של הכביש	 

העבודות יימשכו כ-26 חודשים ויכללו:  
עבודות דיפון וחפירה באזור הדיפו בקצה הקו	 
העתקה ושדרוג של תשתיות ניקוז, ביוב, קווי חשמל ותקשורת	 
העתקה, חידוש ושדרוג קווי תאורה עירוניים	 
ריצוף מדרכות	 
נטיעת עצים וגינון	 
שדרוג כבישים	 
פיתוח סביבתי וריהוט רחוב	 

מרכז
מסחרי

ראובן גמזון
ראובן גמזון

לאה גולדברג

הרב פרדס הרב פרדס

לאה גולדברג

גן השבלול

גן רוזנפלד

בי״ס
ברנדט

קופ״ח

 חניון קרונות
נווה יעקב

שטח עבודות

תחנת אוטובוס מבוטלת

תחנת אוטובוס חדשה

כחלק מהעבודות להקמת מסילת הרכבת הקלה, יתבצעו 
שדרוג  העתידי,  הדיפו  במתחם  עבודות  הראשון  בשלב 

תשתיות ועבודות פיתוח סביבתי בשכונת נווה יעקב.

העבודות יתבצעו בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 17:00-07:00 ובימי 
שישי בין השעות 12:00-07:00.

עבודות בלילות יתבצעו לפי הצורך ועל כך תבוא הודעה בנפרד.
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מרכז
מסחרי

ראובן גמזון
ראובן גמזון

לאה גולדברג

הרב פרדס הרב פרדס

לאה גולדברג

גן השבלול

גן רוזנפלד

בי״ס
ברנדט

קופ״ח

 חניון קרונות
נווה יעקב

שטח עבודות

תחנת אוטובוס מבוטלת

תחנת אוטובוס חדשה

התחבורה הציבורית תמשיך לפעול כסדרה
לאחר ביטול סובת האוטובוסים בקצה הרחוב, תחנת האוטובוס תועתק לרחוב הרב פרדס. 
במיקום יתר התחנות לא יחול שינוי בשלב הזה. בשלב הראשון לעבודות לא צפוי כל שינוי 

בקווי התחבורה הציבורית המגיעים למתחם ובתדירותם. 

במהלך כל תקופת העבודות ייעשה מאמץ לשמור על שגרה מלאה של הסדרי התחבורה 
הציבורית בשכונת נווה יעקב.

עבודות השלב הראשון
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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


