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פיתוח התחבורה במטרופולין ירושלים מהווה 
פעילות ליבה שמטרתה לתרום לפיתוח האורבני 
הכלכלית  לפעילות  לתרום  העיר,  של  הכולל 
בקרב  ציבורית  לתחבורה  העדפה  לייצר  בה, 
עיר מקיימת  ליצירתה של  ולהביא  התושבים, 
ולשפר  מחד,  טבע  במשאבי  לחסוך  השואפת 

את איכות הסביבה מאידך. 
אגף התשתיות של צוות תכנית אב לתחבורה 
הפרויקטים  כלל  על  האמון  בירושלים, 
הפרויקטים  מלבד  במטרופולין,  התחבורתיים 
עשרות  של  ותכנון  בייזום  עוסק  המסילתיים, 
פרויקטים, משלב בחינת ההתכנות, דרך התכנון 
הסטטוטורי ולאחר מכן המפורט ועד לתקצוב 
עקרונות התכנון המהווים את  והכנת המכרז. 
הבסיס לפעילות האגף, כוללים: מניעת כשלים 
כל  בין  מיטבית  קישוריות  יצירת  תחבורתיים, 
אמצעי התחבורה בעיר, יצירת העדפה לתחבורה 
ציבורית ברק"ל ובאוטובוסים ושיפור הממשק 

שבין התושב והמרחב הציבורי. 
לתכנן  יש  האלה,  העקרונות  בכל  לעמוד  כדי 
רחבה  שלמה  הוליסטית:  בראיה  פרויקטים 
ומקיפה, המספקת מענה למספר סוגיות ליבה, 

וביניהן:
תחקיר מעמיק של שימושי הקרקע הנוכחיים 

באתר הפרויקט;
בחינה של התוכניות העתידיות לפיתוח וגיבוש 

הצרכים שיעלו בעתיד; 
תחקיר של כשלים תחבורתיים נוכחיים ופיתוח 

אמצעים למניעת כשלים עתידיים: 
שימוש מושכל במשאב הקרקע היקר עוד 	 

יותר בירושלים, בשל מגוון סיבות; 
יצירת מערך תחבורתי מקושר, המספק רוח 	 

גבית ליצירת העדפה לתחבורה ציבורית; 
ויצירת מרחב 	  שיפור הנגישות להולכי רגל 

ציבורי מטופח וירוק;
והתייעלות 	  מחד  הפחמן  פליטת  צמצום 

אנרגטית מאידך.
בחרנו להציג בגיליון זה ארבעה פרויקטים, דרכם 
ביטוי  לידי  באים  אלה  עקרונות  כיצד  משתקף 
בפעילות אגף התשתיות, ואיך הם יתרמו להגשמת 

החזון התחבורתי של המטרופולין: יצירת מרחב 
עירוני בר קיימא, בו התושבים והמבקרים מעניקים 
עדיפות מובהקת לאמצעי תחבורה ציבורית. זאת, 
קווי  רשת  על  הקודם  בגיליון  למאמר  בהמשך 

הרק"ל המתוכננים באזור ירושלים. 

הפרויקטים שיוצגו בפניכם הם:
פרויקט מחלף בייט, הכולל חניון חנה וסע )2375 
כלי רכב ומסוף אוטובוסים( ויצירת מרחב עירוני 
בשטח של כ-90 אלף מ"ר, הממחיש כיצד ניתן 
שימוש  המעודד  עירוני  למוקד  מחלף  להפוך 
בתחבורה ציבורית, ומייצר שטחי ציבור ותשתיות 
לפעילות עסקית בעיר, תוך שימוש מושכל בקרקע.

כיצד  – הדסה, הממחיש  אורה  מנהור  פרויקט 
מחקר של מגמות פיתוח עירוניות, וההשפעה 
של הטמעת מערכת להסעת המונים, משפיעים 
על התנועה בעורקי תחבורה מרכזיים ומספקים 

לאתגרים אלה מענה.
שות"צ בגין )נת"צ בשולי כביש בגין(, מראה כיצד 
כביש  בשולי  הציבורית  נתיבי התחבורה  תכנון 
בגין, מאפשר יצירת העדפה לתחבורה ציבורית 
במהלך  הפרטי,  ברכב  בנוסעים  פגיעה  ללא 

עבודות הפיתוח וחשוב מכך – גם לאחריו. 
פרויקט חניון ומסוף נוסעים בנבנישתי, הממחיש 
כיצד חניון אוטובוסים הופך לחלק בלתי נפרד 
קריית ספורט,  העירוניות להקמת  מהתוכניות 
חיוניים  תחבורתיים  שימושים  לשלב  במטרה 

לעיר עם ספורט ופנאי
פרויקטים אלה מהווים חלק ממגוון הפרויקטים 
בהם אנו עוסקים, וממחישים את הדרך בה אנו 
מיישמים הלכה למעשה את עקרונות התכנון 

שלנו.

מחלף בייט: מפתרון תחבורתי 
 ליצירת מרכז תחבורה משולב 

עם ערך מוסף
מחלף בייט יהווה את נקודת החיבור של כביש 
16, שיוביל ממחלף מוצא לשכונות המערביות 
בעיר. עם הקמתו יתוקן הכשל התחבורתי הנובע 
דרך  מזרימת התנועה מהכביש המהיר לקטע 

תכנון תחבורתי מתכלל –
הדרך ליצירת ערך מוסף לעיר ולתושביה

אינג' מיכאל פוסטלניק*

רכבות בהנדסת  שני  תואר  ובוגר  אזרחי  מהנדס  הוא  מיכאל  ירושלים.  לתחבורה  אב  תכנית  בצוות  תשתיות  אגף  מנהל   * 
)MSC Railway engineering and integration - מסלול למהנדסי תחבורה של מת"ח בשיתוף אוניברסיטת ברמינגהם אנגליה(. בין 

שאר תפקידיו לפני הצטרפותו לצוות תכנית אב, היה מיכאל מהנדס תנועה במחוז ירושלים של משטרת ישראל. 
אגף התשתיות אמון על בדיקת ותכנון של פרויקטים תשתיתיים, ביניהם: כבישים, נתיבי תחבורה ציבורית, רשת הרכבות קלות 
)הארכות למטרופולין(, מחלפים, גשרים, מנהרות, חניונים ומבנים לתחבורה פרטית וציבורית ומסופי תחבורה ציבורית. במסגרת 

פרויקטים אלה, האגף אמון על בדיקות התכנות, תכנון סטטוטורי ומפורט עד לשלב הביצוע. 

ובו ארבעה רמזורים, ומפגש עם הקו הירוק של 
הרכבת הקלה. 

ישירה,  עם השלמת המחלף תתאפשר תנועה 
ללא צמתים ורמזורים, מכביש 16 ועד לשכונות 

המערביות של ירושלים. 
המחלף כולל שלוש מנהרות, כמתואר במסגרת 

שבהמשך.

בדרך לכביש הרוחבי הראשון בירושלים 
בדיקת  התשתיות  באגף  מבצעים  אלה  בימים 
 3000 של  )באורך  נוספת  למנהרה  היתכנות 
אשר  לרחוב  ועד  בייט  מטר( שתוביל ממחלף 
וינר בתלפיות, ותהפוך לכביש הרוחבי הראשון 
עם  בי-ם,  ראשי  רוחב  כביש  )יצירת  בירושלים 
לעיר  צמתים מהכניסה  ללא  תנועתית  רציפות 
במוצא ועד לכביש הטבעת המזרחית(, שיחבר 
בין הטבעת המזרחית ועד לכביש 16. כביש זה 
יספק מענה הכרחי לתנועה מהשכונות המזרחיות 
בעיר ועד ליציאה ממנה, ויהפוך לכביש עירוני-
מעוייר, כהמשכיות לקטעים המקודמים, לקישור 

בין שכונות מערב ומזרח העיר .

עירוב שימושים תחבורתיים
אתגרים  ארבעה  על  מבוסס  המחלף  תכנון 
משמעותיים: יצירת זרימה של התנועה המגיעה 
בין  חיבור  המערביות,  לשכונות   16 מכביש 
מערכת הכבישים הבינעירונית לרשת הרכבות 
אוטובוסים,  לחניון  פתרון  מתן  בעיר,  הקלות 
האזור  תושבי  עבור  אורבני  מוסף  ערך  ויצירת 

והמבקרים בו. 
תכלול כל הגורמים הללו מביא ליצירת מערך 
תחבורה משולב, המספק ממשקים בין הנוסעים 
ברכבים פרטיים, משתמשי התחבורה הציבורית 
והולכי הרגל. כל אלה מהווים תכנון צופה-עתיד, 
שיהפוך  דינמי  עירוני  מוקד  יצירת  שמטרתו 
מחד,  ופנאי  מסחר  תעסוקה,  למוקד  בעתיד 

וקידום הכביש הרוחבי במטרופולין מאידך. 
היישום של כל הפרויקטים הביא לניצול השטח 

המוקצה למחלף, לתכנון אורבני כוללי ובו:
הפרדה מפלסית השומרת על רצף התנועה 	 

לכל הכיוונים; 
חיבור לחניון תת-קרקעי בן חמישה מפלסים, 	 

 30 לרכבים,  חניה  מקומות   2375 הכולל: 
מקומות לאוטובוסים, 7 מקומות למשאיות 
מקומות  כ-200  וטעינה,  פריקה  שטח  עם 
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חניה  ופתרונות  דו-גלגליים,  לרכבים  חניה 
מתקדמים לנכים. 

הרכבת 	  לתחנת  החניון  של  נגיש  חיבור 
הקלות,  הרכבות  ברשת  הירוק  הקו  של 
ומערכת סליקה ייחודית המתממשקת למערך 
במטרה  הציבורית,  התחבורה  של  הסליקה 
לתחבורה  הפרטי  מהרכב  מעבר  לעודד 

ציבורית.
ציבורי, 	  לשטח  בזק  בצלאל  רחוב  הפיכת 

לרבות טיפול נופי, ויצירת רצף ירוק לאורכו 
אופניים  ורוכבי  רגל  להולכי  שדרה  ויצירת 
לקמפוס  בסמוך  הנמצא  הבוטני,  הגן  מעל 

גבעת רם.
שיוכל 	  כך  החניון,  של  הרחוב  מפלס  תכנון 

ובנייה מרקמית  30 קומות  בן  לשאת מגדל 
של 8 קומות )90,000 מ"ר של בינוי שתוכנן 
על  עומסים  להשליך  כדי  שלנו  הצוות  ע"י 
את  ולאפשר  אלו  בימים  המבוצע  החניון 
מוקדם  תכנון   – החניון  מעל  בעתיד  הבניה 
ותשתיות  פירים  מעליות,  כולל  הבינוי  של 

שמתחברות לחניון שנמצא בביצוע(. 

כל אלה יוצרים מרכז תחבורה משולב, המאפשר 
בנוחות  להגיע  בה  ולמבקרים  העיר  לתושבי 
הנסיעה  העיר, להמשיך את  ובמהירות למערב 
באמצעות הרכבת הקלה או באוטובוסים ובהמשך 
למקומות התעסוקה, לצרוך שירותי פנאי ומסחר 

וליהנות מסביבה עירונית מטופחת ונגישה. 

תכנון סביבתי מתקדם
שילוב חניון חנה-וסע, יחד עם המחלף ותחנת 
הנוסעים  בו  מצב  לייצר  אמור  הקלה,  הרכבת 
ברכב הפרטי יעדיפו להשאיר את הרכב בחניון 
של  הירוק  לקו  ולעבור  לעיר,  הכניסה  לאחר 
הרכבת הקלה. בכך מספר כלי הרכב הפרטיים 
על הכביש יצטמצם, ופליטת הפחמן תרד באופן 

משמעותי. 
אולם, התכנון של מחלף בייט משקף תועלות 
משמעותיות רבות נוספות, שהחשובה מביניהן 
והחניון  המחלף  של  הקרקע  ייעוד  היא 
לשימושים נוספים, ביניהם יצירת מוקד עירוני 

על גג החניון. 
בנוסף לשתי תועלות אלה, תכנון הפרויקט כולל 
בניית מערכת סולארית לייצור חשמל על חצי 
גג החניון עד להקמת המגדל והמרכז  משטח 
העירוני, וחיבור של המחצית הנותרת למרקם 

הטבעי המקיף את הפרויקט. 

BIM – המפתח לתכנון צופה פני עתיד
)building information modeling(

בתכנון  ביותר  המשמעותיים  הכלים  אחד 
הפרויקט הוא פלטפורמת BIM המשרתת את 
השימוש  בפרויקט.  והמתכננים  היועצים  כלל 
של  מגוון  לצוותים  מעניק  זו  בפלטפורמה 

יתרונות, ביניהם מניעה מראש של קונפליקטים 
תכנוניים, יצירת תשתית אופטימלית לתחזוקת 
המערך התחבורתי, חסכון במשאבי אנרגיה ומים 
באמצעות תיאום תשתיות ומעל לכל – תכנון 
את  בהמשך  יאפשר  החניון  גג  על  העומסים 
תכנונם ובנייתם של כ-90 אלף מ"ר שיוקדשו 

ליצירת מרכז עירוני חדש, יש מאין. 
שיחד  כלים,  מספר  מעניק   BIM-ב השימוש 
מאפשרים חסכון משמעותי במשאבים, שמירה 
על לוחות זמנים הדוקים ומכאן – שמירה על 

מסגרת תקציבית הדוקה. 
בין הכלים ניתן למנות:

לכל 	  המקושר  מערכות,  תיאום  מודול 
בכל  צפייה  ומאפשר  האחרים  המודולים 

הדיסציפלינות בו-זמנית;
תור 	  לאי ממוחשבות  בדיקות  מערך 

הדיסציפלינות  רכיבי  בין  קונפליקטים 
השונים, והצבת סיכון לקונפליקט במקומות 

המתאימים במודול תיאום המערכות; 
באמצעותו 	  המערכות,  למתאם  מותאם  כלי 

להציב  הדיסציפלינות,  כל  את  לחקור  ניתן 
אלמנטים של הערות ולהעבירן להתייחסות 

המתכננים;
צפים 	  שאינם  וקונפליקטים  בעיות  איתור 

בבדיקות ממוחשבות סטנדרטיות; 
מערך כלים חזותיים המאפשרים למתכננים 	 

לסנן  השונות,  הדיסציפלינות  את  לבחון 
למתכננים  הערות  ולהעביר  מידע  שכבות 

אחרים. 

שלביות הפרויקט: 
העירונית  השגרה  את  לשמר  מנת  על 
את  ולקדם  שאפשר,  כמה  עד  והתחבורתית 
ביצוע  שלביות  נקבעה  יעיל,  באופן  הפרויקט 

הפרויקט, הכוללת שני שלבים עיקריים:
בנייה של החניון, הנמצא בין הרחובות בייט   .1
ושלמה תוסיה כהן, ללא הפרעה לתנועת כלי 

הרכב
הסטת התנועה לגג החניון, חפירת המנהרה   .2

וסלילת הכבישים החדשים. 

המשך כביש 16 ממחלף ביט

מחלף בייט - ראו גם דף השער
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פרויקט מנהור צומת אורה: מפתחים 
תשתיות ל-20 אלף תושבים חדשים

בשנים  יהפוך  אורה,  לצומת  בסמוך  הנמצא  לבן,  רכס 
הקרובות לאחד ממוקדי הפיתוח של ירושלים, וצפויות 
מרכזי  טיילות,  דיור, שתי  יחידות  כ-5200  בו  להיבנות 
מסחר וכמובן מוסדות חינוך ומוסדות עירוניים וציבוריים. 
כבר היום, צומת אורה, המהווה את הגבול הצפון מערבי 
של השכונה, מהווה את אחד המוקדים העמוסים בעיר. 

מחלף בייט – עובדות ומספרים 
המחלף:

3 מנהרות: 
מנהרה שתוביל מכביש 16 לכביש בגין צפון, 	 

באורך 560 מטרים;
מנהרה שתוביל לכביש בגין דרום, באורך 310 	 

 CUT AND של  במתכונת  שתיבנה  מטרים, 
COVER מתחת לכביש בגין הקיים;

מנהרה באורך 70 מטרים מכביש 16, שתוביל 	 
לחניון. 

חניון חנה וסע:
4 כבישי גישה לחניון;	 
ברצפה 	  המחוברים  קרקעיים  תת  מפלסים   5

משופעת;
שטח קומה טיפוסית: 19 אלף מ"ר;	 
2375 מקומות חניה; 	 
30 מקומות חניה לאוטובוסים; 	 
7 מקומות חניה תפעוליות לרכבים כבדים;	 
דו-	  לרכב  מיועדים  החניה  ממקומות   10%

גלגלי; 
8 מוגבהים 	  32 מקומות חניה לנכים, מתוכם 

ורמפות נגישות; 
30% ממקומות החניה כוללים מתקני הטענה 	 

חשמליים; 
למערך 	  המתממשק  ותשלום  כרטוס  מערך 

התשלום של התחבורה הציבורית; 
ביסוס עבור תכנון ובניית מגדל בן 30 קומות 	 

ובנייה מרקמית של 8 קומות.
פיתוח עירוני: 

הפיכת רחוב בצלאל בזק לשטח ציבורי;	 
טיפול נופי ויצירת רצף ירוק; 	 
ורוכבי 	  רגל  להולכי  מסלולים  שדרה  סלילת 

אופניים מעל הגן הבוטני; 
תכנון גג החניון לבניית מגדל ובנייה מרקמית; 	 
שילוב מערכת סולארית לייצור חשמל בחצי 	 

משטח הגג.
סטטוס תכנוני וביצועי: 

תכנית המחלף אושרה על ידי הוועדה המחוזית 	 
לתכנון ובנייה בירושלים; 

מועד משוער להשלמת המחלף: 2024;	 
מועד משוער להשלמת החניון: 2026.	 

עלות הפרויקט:
המחלף: 500 מיליון שקלים; 

החניון: 520 מיליון שקלים.

עם השלמת העבודות להארכת הקו האדום עד למרכז הרפואי הדסה עין כרם, ייוצר בצומת 
כשל תנועתי, שישפיע על עורקי התנועה באזור. 

יגדלו  אליו  המובילים  והרחובות  הצומת  על  העומסים  לבן,  ברכס  הבנייה  השלמת  עם 
משמעותית, ולכן יש צורך לספק פתרון תחבורתי הולם, המספק מענה לעומסים הנוכחיים 

והעתידיים. בד בבד עם יצירת ההעדפה לרכבת הקלה שתעבור בה. 
בימים אלה מושלם התכנון של פרויקט מנהור אורה – הדסה )התב"ע אושרה למתן תוקף(, 

הכולל מערך של שתי מנהרות, כמתואר במסגרת להלן: 
מנהרה באורך 980 מטרים, מבית החולים הדסה ועד למשואה, ומנהרה נוספת באורך 600 

מטרים, בכיוון ההפוך. 
עם השלמת הפרויקט, תתאפשר נסיעה רצופה מכיוון דרום וצפון ללא רמזורים, ומעל פני 
הקרקע תעבור הרכבת הקלה ותאפשר לתושבי האזור העתידיים להפוך אותה לאמצעי 

התחבורה המועדף עליהם. 

שות"צ בגין – נתיבי תחבורה ציבוריים
שנהגי הרכבים הפרטיים אוהבים

יצירת העדפה  ירושלים הוא  אחד העקרונות העיקריים של תכנון התחבורה במטרופולין 
באוטובוסים.  מדובר  אם  ובין  הקלות  הרכבות  ברשת  מדובר  אם  בין  ציבורית,  לתחבורה 
בכדי לעודד מעבר נוסעים מרכבים פרטיים לתחבורה ציבורית ולבסס את ההעדפה בקרב 
הנוסעים, יש להעניק להם חלופה מהירה ונוחה לשימוש על פני השימוש ברכב פרטי. אולם 
כאשר מדובר בתנועה באוטובוסים, הרי שמהירות הנסיעה תלויה במספר פרמטרים, וביניהם:

מסלולי 	  או  נתיבי  סטטוטוריים,  או  פיסיים  אילוצים  נתיבים,  וכמות  כבישים  תשתיות 
העדפה לתח"צ, תיפעול רמזורים ורמזורי העדפה לתח"צ בצמתים, יכולות אכיפה לשמירת 

זמינות נתיבי העדפה, מהירויות הנסיעה המותרות בקטעי הדרך ועוד;
תכנון מסלולי ותחנות תחבורה ציבורית - תכנון כמות מיקומי תחנות )מספר עצירות 	 

ונקודות העלאה ו/או הורדה, משכי זמן להעלאה והורדת נוסעים וכו’(;
גודש תנועה - עומסי התנועה והפרעות לתנועת אוטובוסים בכבישים. 	 

ועוד.
מכאן נובע הצורך ביצירת מערך כוללני של תשתית מסלולים או נתיבים שיאפשרו תחבורה 

פרויקט אורה הדסה: עובדות ומספרים 
מנהרה באורך 980 מטרים מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם ועד למשואה; 	 
מנהרה באורך 600 מטרים, ממשואה ועד למרכז הרפואי; 	 
יצירת העדפה לקו האדום והסגול במפלס הקרקע. 	 

סטטוס תכנוני: 
ההליך הסטטוטורי הושלם לקראת מתן תוקף. 

עלויות: 
כ-520 מיליון שקלים. 

מנהור אורה - הדסה - ראו גם דף השער
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ציבורית רציפה ויעילה, שתאפשר קיצור זמני נסיעה, 
ותביא למעבר מתנועה פרטית לתחבורה ציבורית ע"י 

שיפור השירות של אמצעי תחבורה זה. 
ציר בגין, המתוכנן כדרך מעויירת מהירה ממוחלפת 
מהירה(,  כדרך  מתומרר  שאינו  )למרות  לאורכה 
מהווה עורק תנועה בעל חשיבות יתרה בירושלים, 
עטרות  לאזור  ועד  בדרום  גילה  משכונת  המוביל 
בצפון, לאורך כ-17 קילומטרים. הציר מאפשר תנועה 
מהירה בציר צפון דרום ומתחבר לדרכי רוחב לאורכו, 
ארציות ועירוניות, לניידות עירונית ובין עירונית. מדי 
יום נוסעים בכביש מאות אלפי רכבים והוא מהווה 
את נקודת החיבור בין כביש 1 לשכונות הדרומיות 
והצפוניות, וכן מהווה את הכניסה לעיר מכביש 443 

המוביל ממודיעין.
לתנועה  לניידות  העיקרית  ומהותו  חשיבותו  בשל 
כללית וללא חלופה קיימת בציר צפון-דרום, תכנון 
התנועה  נתיבי  חשבון  על  ציבורית  תחבורה  נתיבי 
הרגילים, יביא ליצירת עומסים כבדים בכביש, ולכן 
יש הכרח למצוא פתרונות אחרים, המאפשרים יצירת 
מסלולים או נתיבים מהירים לתחבורה ציבורית מחד, 
הפרטיים  הרכבים  של  הנסיעה  אפשרות  ושימור 

והתנועה הכללית מאידך.

תכנון  הוא  לאתגר  שנמצא  העקרוני  הפתרון 
משני  באחד  ציבורית  תחבורה  נתיבי  צירי 

אופנים העיקריים:
ע"י הוספת נתיבי תחבורה ציבורית תוך שימוש 	 

הרחבות  ותוך  קיימים  רחבים  כביש  בשולי 
מקומיות נדרשות.

 	 – הכביש  בשולי  תנועתי  תפעולי  הסדר  יישום 
)“שות"צ"( הקיימים, שישמשו בשעות מסוימות 

כשוליים לכל דבר, ובשעות שיא/עומס, יאפשרו נסיעה לתחבורה ציבורית - לאוטובוסים, 
לצד נתיבי התנועה הכללית, בהתאם להנחיות העדכניות של משהת״ח.

סטטוטוריים,  תשתיתיים,  שיקולים  ממכלול  נגזר  המתוארים  מהפתרונות  באחר  הבחירה 
קיימים(,  גשרים  וגובה  רוחב  היצרויות,  אזורי  )לדוגמה  פיסיים  אילוצים  נופיים,  ביצועיים, 

זמינות ביצוע, עלויות ועוד.
השות"צ - תחבורה ציבורית בלבד בשולי הכביש, מגלם מספר יתרונות מהותיים: הוא ישים 
בלוחות זמנים קצרים יחסית, אינו מחייב תהליכים סטטוטוריים ממושכים, ועלותו נמוכה 
ביחס לכל פתרון תשתיתי אחר. מאידך חסרונו של ההסדר בפגיעה בתפקוד שול הדרך אשר 

לו תפקיד בטיחותי.
בשל חסרון בולט זה, הסדר השות"צ אינו מהווה פתרון מועדף להעדפת תחבורה ציבורית 
לטווח ארוך, ולצד יישומו יש לבצע הליכי תכנון של פתרונות חלופיים למתן עדיפות לתחבורה 

ציבורית. 
תכנון הפרויקט כולל שבעה מקטעים, כמתואר במסגרת.

בכל אחד מהמקטעים, העבודות יכללו עבודות הנדסיות, סלילת הנתיבים בשוליים, שילוט, 
פיתוח נופי ושדרוג תשתיות תאורה בכביש. 

העלות הכוללת של כל המקטעים בפרויקט מוערכת בכ-1.125 מיליארד שקלים והשתלמתם 
צפויה בעוד כשלוש שנים. 

חניון ומסוף אוטובוסים בנבנישתי – חניון מתחת, ספורטק מעל: 
מידי יום נוסעים ברחובות ירושלים אוטובוסים המשרתים נוסעים בקווים עירוניים ובין-עירוניים, 
מנהלה  ושטחי  נוסעים  מסופי  תחזוקה,  למרכזי  גם  לחניונים, המשמשים  לדאוג  יש  ולהם 

והתארגנות למפעילים השונים בעיר. 
חניון בנבנישתי, שימוקם בצומת הרחובות דוד בנבנישתי ודב יוסף, בצמוד לפארק המסילה 

וישתרע על כ-36 דונם, מתוכנן להוות חניון אוטובוסים אזורי ובו כל המפורט במסגרת.
תכנון הפרויקט מייצר שטח בנוי בהיקף משמעותי, שיהפוך מחניון למוקד פעילות עירונית. 
היתרון המשמעותי של הפרויקט הוא מעבר מאוטובוסים ל-3 קווי רקל עתידיים, ובו ייבנה 
ספורטק לרווחת תושבי העיר, כחלק מקרית הספורט באזור הכוללת את איצטדיון טדי והארנה. 
במתחם הספורט יהיו מגרשי כדורגל וטניס, ורחבה עירונית מטופחת, המחברת את המתחם 

למסוף האוטובוסים ולפארק המסילה. 
תכנון הפרויקט מהווה עוד דוגמא לחסכון במשאב היקר מכולם – משאב הקרקע, ויותר 
מכך: חניון האוטובוסים הופך להיות חלק בלתי נפרד מהמרקם העירוני ומשרת את תושבי 
האזור והמבקרים בו. השימוש בגג לספורטק מייצר רצף של שטחי ציבור: פארק המסילה, 
גן אלמליח, הארנה ואיצטדיון טדי, ההופכים יחד לקריית ספורט מלאה למקצוענים כמו 

גם לחובבנים.  

שות"צ בגין: עובדות ומספרים 
שבעה מקטעים:	 

מחלף בן ציון - מחלף מלחה  -
גבעת  – מחלף  מאיר  גולדה  מחלף   -

שאול
מחלף גבעת שאול – הכניסה לעיר  -

גבעת  מחלף   – משה  קרית  מחלף   -
מרדכי, לשני הכיוונים

גילה,  מחלף גבעת מרדכי – מחלף   -
לשני הכיוונים

מחלף גבעת שאול – מחלף גולדה   -
מאיר

מחלף יגאל ידין – מחלף בן ציון   -
סטטוס תכנוני 

התכנון המוצע יעלה בקרוב לדיון בוועדה 
המקומית לתכנון ובנייה.

ציון  בן  המחלפים  בין  הראשון,  המקטע 
ועבודות  במלואו,  אושר  מלחה,  ומחלף 

ההקמה שלו צפויות להימשך כשנה.
עלויות: 

1.125 מיליארד שקלים 

נת״צ בגין
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סיכום 
במאמר זה הצגנו לפניכם כיצד עקרונות התכנון 
בירושלים,  לתחבורה  אב  תכנית  צוות  של 

משתקפים בפעילות אגף התשתיות. 
בימים אלה אנו נמצאים בעידן אותו לא הכרנו בעבר, 
והתוכניות  ירושלים,  ובכללה  ישראל  כלכלת  בו 
ליציאה מהמשבר הכלכלי העולמי, ישפיעו באופן 
והוצאה אל הפועל של פרויקטים  ניכר על תכנון 

תחבורתיים מוניציפליים ולאומיים כאחד. 

חניון בנבנישתי –
עובדות ומספרים:
שטח כולל: כ-36 דונם

מתחת לקרקע: 
135 מקומות חניה, ש-30% מהם כוללים 

עמדות הטענה חשמליות;
ו-4  עליה  עמדות   9 ובו  נוסעים  מסוף 

עמדות ירידה;
אזור תפעולי ומנהלתי עבור האוטובוסים, 

הנהגים וחברות ההיסעים.
מעל הקרקע:

מגרש כדורגל
מגרש טניס

בריכה אולימפית
מבנה על גג החניון 

עלויות הפרויקט: 
כ-390 מיליון שקלים

מסוף בנבישתי

למרות צוק העיתים, אין ספק כי הצורך בפיתוח תשתיות תחבורה בישראל בכלל ובירושלים בפרט, 
אינו מתמעט ויותר מכך – פרויקטים אלה יכולים להפוך בנקל למנופי צמיחה מקומיים ולאומיים. 
ידרוש  ובכן, סביר להניח כי המשבר הכלכלי  כן, כיצד נתכנן את הפרויקטים הבאים שלנו?  אם 
מאיתנו יצירתיות, יעילות תקציבית ותפעולית, וחשוב מכל – ראייה הוליסטית המאפשרת למצות 
את ההשקעה בפתרונות תחבורתיים, לטובת קידום הפיתוח העירוני ויצירת ערך מוסף, הן להשקעה 

בתשתיות והן לסביבה העירונית ולמשתמשים בה. 
מוניציפליים  בייט, עשוי לספק השראה לתכנון פרויקטים  ובראשם מחלף  כל אחד מהפרויקטים, 

מורכבים, ואני תקווה כי הוא יהווה מודל לתכנון פרויקטים נוספים, ולא רק בירושלים. 

הפרדה מפלסית אורה




