
סטטוס רבעוני
2020ספטמבר 

תחבורה ציבורית תשתיות תכנון אסטרטגי מסילתי
פ"ומו
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סטטוס מסילתי

2

J-Net : עבודות  , (בהליכי סגירה פיננסית)נבחר זכיין

נמצאות בעיצומן במרבית  1אינפראהסקטור הציבורי 

מקטעי הרשת

בתכנון מפורט: קו כחול ,PQפורסם בחודש אפריל האחרון

 במסגרת הקו הכחול, ע"לתבבהליך תכנון : סגולקו

קו צהוב :

o ממתין  , הסתיים הליך התנגדויות-מקטע מערבי

להחלטת הוועדה  

o בתכנון ראשוני-מקטע מזרחי

קו חום:

o בתכנון ראשוני: צפונימקטע



מקטעים
בעבודה
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עין כרם הדסה מקטע 

מטר640: אורך

 ח"מלש240-כ(: אומדן ביצוע)עלות

אמסיסמוריה באמצעות רמי : חברה מבצעת ,

מ"בעאקרשטייןדוד 

תאריך צפוי לסיום העבודות :Q1, 2021

ז עבודות בחצי שנה בעקבות חתימה  "הקדמה לו

פאושליעל הסכם 

 גשר חדר  , גשר הדסה:עבודה עיקרייםמוקדי

ועודרגלמעבר תת קרקעי להולכי , המתים

הדסה  -מקטע אורה 

מ  "ק0.5-כ: אורך

 ח  "מלש150-כ(: אומדן ביצוע)עלות

באמצעות ארז דרור      מוריה : חברה מבצעת

2000איילון 

תאריך צפוי לסיום העבודות :Q1, 2020

 קירות  , גשרים3הקמת :עבודה עיקרייםמוקדי

ומולטיטבולרביצוע תעלות ניקוז , תומכי מסילה

לעירייהבמסירות , הסתיים: סטטוס

4

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

50  
('חודש דצמ)

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

   
('חודש דצמ)
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אומגה-מקטע שוקן 

מ"ק1.1: אורך

 ח  "מלש89-כ(: אומדן ביצוע)עלות

באמצעות מאיר סבגמוריה : חברה מבצעת,

מרום תובל

תאריך צפוי לסיום העבודות :Q2, 2021

 תשתיות חשמל העתקת :עבודה עיקרייםמוקדי

מים וביוב לאורך המקטע

 בשל איתור עתיקות וקברים( חודשים5-כ)עיכוב

5

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

   
('חודש דצמ)

גאנוקלרמוןמקטע 

מ"ק0.6: אורך

 ח"מלש75-כ(: אומדן ביצוע)עלות

מוריה באמצעות מאיר סבג: חברה מבצעת,

מרום תובל

תאריך צפוי לסיום העבודות :Q4, 2020 

 הקמת קירות תמך עבור  :עבודה עיקרייםמוקדי

הקמת גשר  , בניית חדר מיישרים, הגשר

60  
('חודש דצמ)
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מקטע מנהרה

מ"ק0.5-כ: אורך

 ח"מלש73-כ(: אומדן ביצוע)עלות

סבגמוריה באמצעות מאיר : חברה מבצעת ,

תובלמרום 

 העבודותתאריך צפוי לסיום:Q3, 2021 

העתקת תשתיות  : מוקדי עבודה עיקריים

ניקוז תאורה, ביוב, מים, חשמל

בביצוע הריסות וסגירת  , עבודות החלו: סטטוס

פתחים בתוך המנהרה  

6

גבעת רםמקטע 

מ  "ק1.3-כ: אורך

 ח"מלש125-כ(: אומדן ביצוע)עלות

דוגץמוריה באמצעות יהודה : חברה מבצעת ,'

פרצלינהדבלמן

תאריך צפוי לסיום העבודות:Q1, 2023 

העתקת תשתיות והקמת  , בביצוע: סטטוס

ההסדר בתוך האוניברסיטה

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט
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דוד איילוןומקטע גשר המאסף 

מ"ק0.6: אורך

 ח  "מלש40-כ(: אומדן ביצוע)עלות

מוריה באמצעות שחר נווה: חברה מבצעת,

ופרויקטיםפתרונות הנדסה נווה 

 צפוי לסיום העבודותתאריך :Q4, 2020 

העתקת תשתיות ושינוי :מוקדי עבודה עיקריים

, מסילותגאומטריה של הכביש לקראת הנחת 

גשר מרכזי בין שני גשרי רכב קיימים  הוספת 

לצורך העברת רכבת קלה

אלמליחפארק 

מ"ק0.5: אורך

 ח  "מלש74-כ(: אומדן ביצוע)עלות

שחר נווהמוריה באמצעות : חברה מבצעת,

ופרויקטיםפתרונות הנדסה ה ונו

תאריך צפוי לסיום העבודות :Q4, 2022 

 העתקת תשתיות ושינוי :עבודה עיקרייםמוקדי

מסילותגאומטריה של הכביש לקראת הנחת 

מופותחודשים בפרויקט בשל 9-עיכוב של כ: סטטוס

15.06.20בתאריך מופותסוכם על ביצוע , חשמל' חב

   
(מקטע חדש)

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט
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אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

10  
('חודש דצמ)

מודעימקטע

מ"ק1.0: אורך

 ח"מלש90-כ(: אומדן ביצוע)עלות

מוריה באמצעות שחר נווה: חברה מבצעת,

נווה פתרונות הנדסה ופרויקטים

תאריך צפוי לסיום העבודות:Q1, 2022 

העתקת תשתיות ושינוי :מוקדי עבודה עיקריים

גאומטריה של הכביש לקראת הנחת מסילות

בביצוע כולל רחוב מודעי: סטטוס
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מקטע צומת פת 

מ"ק0.6-כ:אורך

 ח  "מלש140-כ(: אומדן ביצוע)עלות

דרורארז באמצעות מוריה : חברה מבצעת,

2000איילון 

תאריך צפוי לסיום העבודות:Q4, 2021 

ביצוע הפרדה מפלסית  :מוקדי עבודה עיקריים

חדר מיישר , כעת מבצעים קירות תמך, בצומת

וחדר שנאים

עיכובים בלוחות הזמנים בשל העתקת  :סטטוס

כבלים של חברת חשמל  

מקטע פת דרום

מ  "ק0.5-כ: אורך

 ח  "מלש46-כ(: אומדן ביצוע)עלות

ארז דרור  באמצעות מוריהמוריה : חברה מבצעת

2000איילון 

תאריך צפוי לסיום העבודות:Q4, 2021 

עיכוב בלוחות הזמנים בשל עבודות חברת  :סטטוס

פרטנר
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אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט
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('חודש דצמ)

   
('חודש דצמ)
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אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

דב יוסף צפוןמקטע 

מ"ק1.2-כ: אורך

 ח"מלש245-כ(: אומדן ביצוע)עלות

 שחר נווהמוריה באמצעות : מבצעתחברה  ,

נווה הנדסה

תאריך צפוי לסיום העבודות:Q3, 2022 

העתקת תשתיות  :מוקדי עבודה עיקריים

.וניקוזביוב, מים, חשמל

בביצוע תשתיות וקירות בצד צפוני: סטטוס

דב יוסף דרום מקטע 

מ  "ק1.3-כ: אורך

 ח"מלש186-כ(: אומדן ביצוע)עלות

מוריה באמצעות יונה  : חברה מבצעת

אריק בלוך, יוניוב

 צפוי לסיום העבודותתאריך:Q3, 2022 

תשתיות  העתקת : מוקדי עבודה עיקריים

.ביוב וניקוז, מים, חשמל

בביצוע תשתיות וקירות בצד : סטטוס

צפוני
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מקטע גילה מערב

מטר900-כ: אורך

 ח"מלש101-כ(: אומדן ביצוע)עלות

(  לא כולל את אומדן החניון)

מוריה באמצעות אדר צוברי: חברה מבצעת ,

הנדסהגרויסמן

תאריך צפוי לסיום העבודות:Q2, 2022 

העתקת תשתיות  :מוקדי עבודה עיקריים

פיתוח והקמת  , ניקוז תאורה, ביוב, מים, חשמל

ועודרצועת הרכבת 

מקטע גילה מזרח

מ "ק2-כ: אורך

 ח"מלש137-כ(: אומדן ביצוע)עלות

מוריה באמצעות אדר צוברי: חברה מבצעת ,

הנדסהגרויסמן

תאריך צפוי לסיום העבודות:Q3, 2022 

קבלן בהתארגנות לקראת ביצוע: סטטוס

אחוזי ביצוע  
בפרויקט

אחוזי ביצוע  
בפרויקט
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('חודש דצמ)
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מקטע גבעת מרדכי

מ"ק0.5: אורך

 ח"מלש34-כ(: אומדן ביצוע)עלות

מוריה באמצעות אושרי סיידוף: חברה מבצעת,

ת.פ.ח

תאריך צפוי לסיום העבודות :Q1, 2020 

הקמת קירות תמך עבור  :מוקדי עבודה עיקריים

הקמת גשר  , בניית חדר מיישרים, הגשר

במסירות לעירייה, הסתיים: סטטוס

מקטע בייט

מ  "ק0.5-כ: אורך

 ח"מלש44-כ(: אומדן ביצוע)עלות

סיידוףמוריה באמצעות אושרי : חברה מבצעת  ,

ת.פ.ח

העתקת תשתיות חשמל :מוקדי עבודה עיקריים

מים וביוב לאורך המקטע

תאריך צפוי לסיום העבודות :Q3, 2021 

תכנון במקביל לביצועבעדכון , בביצוע: סטטוס

12

   
('חודש דצמ)

   

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט
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חפירה ודיפון– 2דפו 

 ממזרח  לורךסמוך לרחוב נתנאל דיפוהקמת

.ממערבוכביש בגין 

 ח  "מלש123-כ(: אומדן ביצוע)עלות

מוריה באמצעות יהל מהנדסים: חברה מבצעת

תאריך צפוי לסיום העבודות :Q4, 2020 

חציבה/חפירה:מוקדי עבודה עיקריים  ,

עוגנים ובניית קירות דיפון, כלונסאות

דפו נווה יעקב

 סמוך , יעקבבנווה קרונות 18לאחסון דיפוהקמת

.גמזוןלרחוב ראובן 

 ח  "מלש104-כ(: אומדן ביצוע)עלות

מרום תובלמוריה באמצעות : חברה מבצעת

 חציבה/חפירה:עבודה עיקרייםמוקדי  ,

עוגנים ובניית קירות דיפון, כלונסאות

תאריך צפוי לסיום העבודות :Q4, 2021 

13

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

10  
('חודש דצמ)

   
('חודש דצמ)
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אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט ר"שזמקטע 

מ "ק1-כ: אורך

 ח"מלש109-כ(: אומדן ביצוע)עלות

צארוםמוריה באמצעות יניב : חברה מבצעת  ,

דן בן עמרם ניהול והנדסה 

 העבודותתאריך צפוי לסיום:Q4, 2021 

עיכובים בשל גילויי קבריםקיימים : סטטוס  ,

מלאממתינים לאישור לצו התחלת עבודה 

מקטע גבעת שאול

מ"ק2-כ: אורך

 ח"מלש140-כ(: אומדן ביצוע)עלות

מוריה באמצעות וקסמן גוברין: חברה מבצעת

תאריך צפוי לסיום העבודות:Q4, 2022 

העתקת תשתיות  :מוקדי עבודה עיקריים

תחנת  , קירות תמך, ניקוז, ביוב, מים, חשמל

סלילת כבישים ועוד, חדר נהגים, מיישרים

בביצוע מתקדם של העתקת  : סטטוס

ובניית קירות בצפון ובדרום, תשתיות
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אחוזי ביצוע  
בפרויקט

שרי ישראל  -ירמיהו מקטע 

מ  "ק0.6-כ: אורך

 ח"מלש109-כ(: אומדן ביצוע)עלות

יואב כהןמוריה באמצעות : חברה מבצעת

תאריך תחילה :Q4, 2019

 בחודש אפריל נבחר קבלן : עדכניסטטוס

 סיום מתוכנןתאריך:Q3, 2021 

ממתינים לאישור חברת  , נבחר קבלן זוכה: סטטוס

ע.ה.צהבקרה להוצאת 

שרגאימקטע 

מ  "ק1-כ: אורך

 ח"מלש95-כ(: אומדן ביצוע)עלות

בוכניקברק מוריה באמצעות : חברה מבצעת

תאריך תחילה :Q2, 2020

נבחר קבלן בחודש אפריל : סטטוס עדכני

תאריך סיום מתוכנן:Q2, 2022 

מים, העתקת תשתיות חשמל:מוקדי עבודה עיקריים  ,

תאורהניקוז , ביוב

פריסת  . בשלבי התארגנות והוצאת היתרים:סטטוס

יוניהסדר תנועה ותחילת עבודות צפויה לחודש 

אחוזי ביצוע  
בפרויקט



 מסילתיים לפני יציאה למכרזמקטעים:

נורדאו1.

בר אילן2.

 מסילתיים לאחר עבודות איפרא מקטעים :

נווה יעקב1.

הנטקה2.

הנרייטה סאלד3.

צומת אורה4.

2,3רם 5.

16



סטטוס תשתיות

17

תחבורה ציבוריתנתיבי /מסלולי:
בביצוע-צ ירמיהו "מת

בביצוע-צ שפע חיים "נת

בביצוע-צ גולדה מאיר "נת

ביצוע-צ בגין מקטע א "נת

בביצוע-' שלב אמעלה אדומים צ"נת

הפרדות מפלסיות:
 בביצוע-אשר וינר

 ע"הופקד לתב-צומת אורה

ע"הופקד לתב-ל "הארכת מנהרת צה

 סיום תכנון מפורט–מחלף בייט

חניוני חנה וסע:
 תכנון של החניון  , של החניון בביצועחפירה ודיפון-בייט

לקראת מכרז

 סיום בדיקת היתכנות-וסע מעלה צופים חנה חניון

 הפקדה בוועדה מקומית-הדסה עין כרם חניון חנה וסע

מסופי אוטובוסים:
 בתכנון מוקדם-בנבנישתי

 בתכנון מוקדם-( דרך חברון)300מחסום

 בתכנון מוקדם-פסגת זאב

סיום בדיקת היתכנות-( חנה וסע)הראל , חמד



סטטוס תשתיות

2050דמוגרפיותתחזיותיצירת

מימושאחוזיוקביעתתכנונימידעאיסוףהמשך

(תושבים350,000)שמשביתחדשהמתארתכניתהטמעת

החדש"הארציהמודל"לנתוניהתממשקות

גיאוגרפיתמידעמערכת-GIS-פרויקטיםכרטסת"לרבות,הרחבות"

נוספיםוסקרים,"נסיעההרגליסקר"חדשלגלהתארגנות

ו"שוטפים"מידעמקורותבדיקתהמשך-"big data"סקריםכתחליפי

תחום מידע-סטטוס תכנון אסטרטגי ומודלים 
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סטטוס תשתיות

פעילויותמבוססמודלABM עתידתרחישיבדיקות--

דינאמיתהצבה"רשתקידודהשלמת"

צ"נת/צ"מתמידולשיפור-היברידיתחבורהמודל

שינוייםלתיעודהיתרבין;מודל"גרסאות"-בשימושמיסוד

מודלהרצת"ח"דוהבניית"

במודלש"יוהטמעתשיפור
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תחום מודלים-סטטוס תכנון אסטרטגי ומודלים 



סטטוס תשתיות
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תחום תכנון-סטטוס תכנון אסטרטגי ומודלים 
קלותרכבותרשת:

oעתידלתרחישיתפעוליותתכניותובחינתבניההמשך

oצהובקו","חוםקו","סגולקו":תכנוןצוותיליווי"

(מטרו)השלבהמוניםהסעת:

מערכתפיתוחושלביותחלופהגיבושהמשך

תחבורתיותאבתכניות:

נבחרתחלופהלאישורהבאת:ש"יותחבורתיתאבתכנית

חדשהמתארתכניתבהתבססבחינההשלמת:שמשביתתחבורתיתאבתכנית

ירושליםמזרחדרוםמרחבבכלותחבורהבינויהלימתבחינת–"מזרחדרום"תחבורתיתאבתכנית

הרכבתמתחם"בחינתלרבות;ירושליםבתוךישראלרכבתקוהארכתפרויקטליווי"

ממונעתלאתחבורה"שילובלרבות;"כוללתתחבורתיתאבתכנית"למיסודמתודולוגיהגיבוש"



תכנית אב לתחבורה מבשרת ציון ופרוזדור ירושליםסטטוס תשתיות
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הדמיית חנה וסע מחלף חמד

קווי רכבל לבחינה

התכניתאתאישרההצוותשלהמקצועיתהיגויועדת:סטטוס

המטרופוליןליישובייירושליםשלהתחבורתיהאבתכניתמהרחבתכחלקקודמההתכנית

שוניםפרויקטיםמספרלקידוםהצעותמעלהתחבורתיותוסימולציותרבמידעעלשהתבססה,התכנית:

עבורהןעדיפותהאתומראה,הראלבמחלףבפועלהקיימתהתנועההסדריתצורתאתמבססתהעבודה:הראלמחלף1.

.י"ורמל"הותלרבות,שוניםבפורומיםוהתקבלההוצגההעבודה.צ"תחעבורוהןפרטירכב

ואילו,לירושליםהקשרעלבדגש,אזורי/מקומיתחבורתימרכזהיותואתמאפשרתהראלמחלףתצורת:חמדמחלףמ"מתח2.

.וסעחנהוחניוןואיסוףהורדהעמדותמיסודכולל,השפלהעבראלמעברנקודתלהוותלהמשיךצריךחמדמחלף

.הגיאמשערצ"מתיצירתתכנוןבמסגרת,ראשוניתבבדיקה–ירושליםלמרכזיתועדהראלממחלףצ"מת/צ"נתחיבור3.

ועוד,שורקלדרך1כבישחיבור,חוצבים-חמדכביש:נלוויםכבישים4.

,4/9ומסוףמרכזיתתחנהלאזור(חמדאו/ו)הראלמחלףאתהמחבררכבל5.

.מקיפהיישימותבדיקתלבצעעקרוניתאושר.כרם-עיןלהדסהאפשרותוכן

ביצועושלביותליישוםהמלצותכוללסופיח"לדויאוגדוהחומרים.



תכנית אב לתחבורה מעלה אדומיםסטטוס תשתיות
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הדמיית חנה וסע מעלה צופים

התכניתאתאישרההצוותשלהמקצועיתהיגויועדת:סטטוס

המטרופוליןליישובייירושליםשלהתחבורתיהאבתכניתמהרחבתכחלקקודמההתכנית.

אדומיםמעלההעירלגבולותמעברחרגהשהתכניתהרי,לירושליםהתחבורתיתהאבמתכניתחלקבהיותה

שוניםפרויקטיםמספרלקידוםהצעותמעלהתחבורתיותוסימולציותרבמידעעלשהתבססה,התכנית:

:בצוותהמקודמותאחרותעבודותניכרבאופןושינתההזינההעבודה:התחמושתגבעת1.

אדומיםממעלההמגיעהמאסיביהשירותעבורובראשונהבראש,הצוותי"עכעתמתוכנן,התחמושתגבעתמ"מתח1.

אדומיםמעלהלטובתובראשונהבראש,התחמושתבגבעתתחנהשיכלולכךשונההקלההרכבתשל"התכלתהקו"2.

אשר,צ"התחלקוויגדולהעדיפותלתתנועדהפרויקט.התחמושתגבעתמ"למתחעדאדומיםמעלהמתוךרציףצ"מת2.

פתיחתלאחררקוייושם,האוניברסיטה'ושדשמרנעמימנהרותצירעלינועצ"המת.קלהרכבתקווי4עםבעתידיתממשקו

.הצרפתיתהגבעהמנהרותפרוייקט

,  מקומות חניה1000-הקמת חניון חנה וסע עם כ:חניון חנה וסע מעלה צופים3.

.  וכן רגלית לקווי הרכבת הקלה בהר הצופים, המתחבר ישירות למחלף הזיתים

.החניון נמצא בשלבים של בחינת חלופה ראשונית

,  כביש טבעת מזרח, 437הרחבת , מחלף אדומים" חסרות"רמפות : כבישים נלווים4.

כביש טבעתי מעלה אדומים ועוד 

ח סופי כולל המלצות ליישום ושלביות ביצוע"החומרים יאוגדו לדו.



סטטוס תשתיות
כעת ממתינים לגרסת תכנית  , התגבשו חלופות: סטטוס

מתאר חדשה  

 מבחינת תכניות אב ליישוביי המטרופולין שקודמה במהלך השנתיים  כחלק

בית שמשהאחרונות בוצעה בחינה של תכנית אב עבור 

 שמש כוללתתכנית אב לתשתיות תחבורה ציבורית בבית הכנת:

.אוטובוסים700-לכחניוני לילה 3וקידום איתור 1.

ר"המעם"מתח, צפונים"מתח–מתחמי מסופי נוסעים בעיר 3קידום 2.

.3855/375בכביש ם"ומתח

תכנון פריסת מסופי תפעול לאוטובוסים ברחבי העיר בהתאם  קידום 3.

.לתכניות הפיתוח והאכלוס

מ בצירי "ק55-תכנית מקיפה לצרכי נתיבי העדפה בעיר בהיקף של כהכנת 4.

.ביקוש מרכזיים בהתאם לתכנון רשת קווי השירות העתידית

2025-2030המלצות לתגבור שירות האוטובוסים ליעדי ביניים בשנים גיבוש 5.

.לשם הבטחת רמת שירות בהתאם לצפי אכלוס העיר

 ח סופי כולל המלצות ליישום ושלביות ביצוע"יאוגדו לדוהחומרים.

תכנית אב בית שמש
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מפת צירי העדפה לבדיקה



סטטוס תחבורה ציבוריתתשתיותסטטוס
מערך קווים :

הסתיים-עריכת עדכון לתכנון מערך הקווים העירוני בירושלים הכולל מענה לשיתוף ציבור

הסתיים-בחינת מערך הקווים העירוני בירושלים במודל התחבורתי

בסוף " מרכז"צפי תחילת יישום של אשכול -יישום מכרזי הפעלה בשירות העירוני בירושלים

"מרכז"חודשים לאחר תחילת יישום אשכול 9-כ" צפון"ויישום אשכול 2022תחילת /2021

 לשלבי הפעלת הצ"תחתכנון-J-NETכולל עבודות:

 מפורטבתכנון -פרברי ובינעירוני, תכנון שינויים במערך הקווים העירוני-בציר בר אילןל"רקעבודות

בשלבי תכנון מתקדמים-ל"רקחלופי בזמן השבתת צ"תחתכנון מערך -דור-עבודות בצומת בן

תכנון מערך קווי אוטובוס במזרח ירושלים:

 הסתיים שלב התכנון המוקדם  –תכנון מערך קווי אוטובוס מתארי חדש למזרח העיר

 כאמצעי לייעול התחבורה הציבורית ושיפור הנגישות אליההליכתיותקידום:

 בשלבי תכנון מתקדמים–הכנת הצעה לאזור דרום מערב ירושלים כחלק מפרויקט הקו הסגול

בשלבי תכנון ראשוניים-הכנת הצעה לאזור רוממה וקריות הצפון
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המשך-ציבורית סטטוס תחבורה תשתיותסטטוס
אוטובוסים חשמליים  :

  במסגרת מכרזי ההפעלה החדשים לאשכולות השירות העירוני בירושלים המפעילים החדשים יחויבו להצטייד בכמות

(.  אוטובוסים800מתוך צי של )2023אוטובוסים חשמליים עד שנת 200מינימאלית של 

במקביל חברת אגד אשר תפעיל את אשכול השירות העירוני השלישי מחויבת להצטייד באוטובוסים חשמליים  .

.15אוטובוסים חשמליים בקו 10אגד מפעילה בעיר ' כבר כיום חב

צוות תכנית אב מקדם הסדרה של , על מנת לאפשר היצע גדול יותר של תשתיות להטענת אוטובוסים חשמליים

י"גטחניון , 300חניון , מסוף בנבנישתי: בין היתר בחניונים ומסופים חדשים כגון, מכשירי הטענה במסופים ברחבי העיר

.'וכו( ג"אצ)מסוף רמות , (דרך חברון)300מסוף מחסום , ז"פסג

הצוות מקדם בחינה של הפעלת אוטובוס מפרקי חשמלי,

ויופעל  במסגרת הבחינה יובא לארץ אוטובוס מפרקי חשמלי 

.מבחן בעיר ירושליםלתקופת 

הצוות מקדם הזמנת עבודה עבור חברה שתערוך מודל ותגדיר

את הדרישות לתשתיות להטענת אוטובוסים חשמליים בכל רחבי

ירושלים עבור מספר תרחישים שיאפשרו בעתיד את הגדלת  

.בעירהצי החשמלי המופעל 
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תודה 
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