סטטוס רבעוני
סיכום שנת 2020

חטיבת
הנדסה

חטיבת
ומשאבים כספים

חטיבת תכנון
אסטרטגי ומודלים

חטיבת
תחבורה ציבורית

חטיבת הנדסה
:J-Net 
•

הסתיימה סגירה פיננסית מול הזכיין הנבחר

•

הזכיין נכנס בימים אלה לעבודות אינפרא  2בהנטקה

•

עבודות הסקטור הציבורי אינפרא  1נמצאות בעיצומן בכל
מקטעי הרשת מלבד מקטע נורדאו

 קו כחול:
•

 PQפורסם בחודש אפריל השנה

•

בחודש אוקטובר בוצע כנס מכוון שכלל את מיטב החברות
בעולם

•

מרבית מקטעי הקו נמצאים בשלבי תכנון מפורט

•

השלוחה הסגולה מתקדמת בהליך תכנון לתב"ע במסגרת
הקו הכחול

•

מקטעי הקו הסגול נמצאים בשלבי תכנון מוקדם

חטיבת הנדסה
 קו צהוב:
o

מקטע מערבי  -הסתיים הליך התנגדויות,
אושר בוועדה

o

מקטע מזרחי  -סיום תכנון ראשוני

 קו חום:
o

מקטע צפוני :סיום תכנון ראשוני

מקטעים
בעבודה

מקטע הדסה עין כרם
 אורך 640 :מטר
 עלות (אומדן ביצוע) :כ 240 -מלש"ח

אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט
9

 חברה מבצעת :מוריה באמצעות רמי אמסיס,
דוד אקרשטיין בע"מ
 תאריך צפוי לסיום העבודותQ1, 2021 :
 מוקדי עבודה עיקריים :גשר הדסה ,גשר חדר
המתים ,מעבר תת קרקעי להולכי רגל ועוד
0

מקטע אורה  -הדסה
 אורך :כ 0.5 -ק"מ
 עלות (אומדן ביצוע) :כ 150 -מלש"ח

אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט
100%
(הסתיים)

 חברה מבצעת :מוריה באמצעות ארז דרור
איילון 2000
 מוקדי עבודה עיקריים :הקמת  3גשרים ,קירות
תומכי מסילה ,ביצוע תעלות ניקוז ומולטיטבולר
 סטטוס :הסתיים
0

00

מקטע שוקן  -אומגה
 אורך 1.1 :ק"מ
 עלות (אומדן ביצוע) :כ 89 -מלש"ח
 חברה מבצעת :מוריה באמצעות מאיר סבג,

אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט
4

מרום תובל

0

 תאריך צפוי לסיום העבודותQ2, 2021 :
 מוקדי עבודה עיקריים :העתקת תשתיות חשמל
2

מים וביוב לאורך המקטע

 עיכוב (כ 5-חודשים) בשל איתור עתיקות,קברים
0

ועיכוב חברת חשמל

00

מקטע קלרמון גאנו
 אורך 0.6 :ק"מ
 עלות (אומדן ביצוע) :כ 75 -מלש"ח

אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט
84

 חברה מבצעת :מוריה באמצעות מאיר סבג,
מרום תובל

0

 תאריך צפוי לסיום העבודותQ1, 2021 :
 מוקדי עבודה עיקריים :הקמת קירות תמך עבור
הגשר ,בניית חדר מיישרים ,הקמת גשר

2

0

00

מקטע מנהרה
 אורך :כ 0.5-ק"מ
 עלות (אומדן ביצוע) :כ 73 -מלש"ח
 חברה מבצעת :מוריה באמצעות מאיר סבג,
מרום תובל

0

 תאריך צפוי לסיום העבודותQ3, 2021 :
 מוקדי עבודה עיקריים :העתקת תשתיות
חשמל ,מים ,ביוב ,ניקוז תאורה

אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט
3

2

 סטטוס :עבודות בעיצומן
0

00

מקטע גבעת רם


אורך :כ 1.3 -ק"מ



עלות (אומדן ביצוע) :כ 125 -מלש"ח



חברה מבצעת :מוריה באמצעות יהודה דוגץ',
דבלמן פרצלינה



תאריך צפוי לסיום העבודותQ1, 2023 :



סטטוס :בביצוע ,העתקת תשתיות והקמת
ההסדר בתוך האוניברסיטה

0

אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט
3

2

0

מקטע גשר המאסף ודוד איילון
 אורך 0.6 :ק"מ
 עלות (אומדן ביצוע) :כ 40 -מלש"ח

00
אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט
9

 חברה מבצעת :מוריה באמצעות שחר נווה,
0

נווה פתרונות הנדסה ופרויקטים
 תאריך צפוי לסיום העבודותQ1, 2021 :
 מוקדי עבודה עיקריים :העתקת תשתיות ושינוי

2

גאומטריה של הכביש לקראת הנחת מסילות,

הוספת גשר מרכזי בין שני גשרי רכב קיימים
0

לצורך העברת רכבת קלה

00

פארק אלמליח
 אורך 0.5 :ק"מ
 עלות (אומדן ביצוע) :כ 74 -מלש"ח
 חברה מבצעת :מוריה באמצעות שחר נווה,
נווה פתרונות הנדסה ופרויקטים
 תאריך צפוי לסיום העבודותQ4, 2022 :

 מוקדי עבודה עיקריים :העתקת תשתיות ושינוי

0
אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט
4

2

גאומטריה של הכביש לקראת הנחת מסילות
0

00

מקטע מודעי
 אורך 1.0 :ק"מ
 עלות (אומדן ביצוע) :כ 90 -מלש"ח
 חברה מבצעת :מוריה באמצעות שחר נווה,
נווה פתרונות הנדסה ופרויקטים

אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט
6

0

 תאריך צפוי לסיום העבודותQ1, 2022 :
 מוקדי עבודה עיקריים :העתקת תשתיות ושינוי
גאומטריה של הכביש לקראת הנחת מסילות

2

 סטטוס :בביצוע
0

00

מקטע צומת פת
 אורך :כ 0.6-ק"מ
 עלות (אומדן ביצוע) :כ 140 -מלש"ח
 חברה מבצעת :מוריה באמצעות ארז דרור,
איילון 2000

אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט
6

0

 תאריך צפוי לסיום העבודותQ4, 2021 :
 מוקדי עבודה עיקריים :ביצוע הפרדה

2

מפלסית בצומת

0
00

מקטע פת דרום
 אורך :כ 0.5 -ק"מ
 עלות (אומדן ביצוע) :כ 46 -מלש"ח
 חברה מבצעת :מוריה באמצעות ארז דרור
איילון 2000
 תאריך צפוי לסיום העבודותQ4, 2021 :

אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט

0

 סטטוס :עיכוב בלוחות הזמנים בשל עבודות
חברת פרטנר וחברת חשמל

2

0

00

מקטע דב יוסף צפון


אורך :כ 1.2-ק"מ



עלות (אומדן ביצוע) :כ 245 -מלש"ח



חברה מבצעת :מוריה באמצעות שחר נווה,
נווה הנדסה



תאריך צפוי לסיום העבודותQ3, 2022 :



מוקדי עבודה עיקריים :העתקת תשתיות

אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט

0

2

חשמל ,מים ,ביוב וניקוז.



סטטוס :בביצוע תשתיות וקירות בצד צפוני
0

מקטע דב יוסף דרום


אורך :כ 1.3 -ק"מ



עלות (אומדן ביצוע) :כ 186 -מלש"ח



חברה מבצעת :מוריה באמצעות יונה יוניוב,
אריק בלוך



תאריך צפוי לסיום העבודותQ3, 2022 :



מוקדי עבודה עיקריים :העתקת תשתיות
חשמל ,מים ,ביוב וניקוז.



00

אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט
68

0

2

סטטוס :בביצוע תשתיות וקירות בצד צפוני
0

00

מקטע גילה מערב


אורך :כ 900-מטר



עלות (אומדן ביצוע) :כ 101 -מלש"ח
(לא כולל את אומדן החניון)



0

חברה מבצעת :מוריה באמצעות אדר צוברי,
גרויסמן הנדסה



תאריך צפוי לסיום העבודותQ2, 2022 :



מוקדי עבודה עיקריים :העתקת תשתיות

אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט
46

2

חשמל ,מים ,ביוב ,ניקוז תאורה ,פיתוח והקמת
0

רצועת הרכבת ועוד

00

מקטע גילה מזרח


אורך :כ 2 -ק"מ



עלות (אומדן ביצוע) :כ 137 -מלש"ח



חברה מבצעת :מוריה באמצעות אדר צוברי,
גרויסמן הנדסה



תאריך צפוי לסיום העבודותQ3, 2022 :



סטטוס :בביצוע מתקם

0

2
אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט
3

0

מקטע גבעת מרדכי
 אורך 0.5 :ק"מ
 עלות (אומדן ביצוע) :כ 34 -מלש"ח

אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט

00

(הסתיים)

 חברה מבצעת :מוריה באמצעות אושרי
0

סיידוף ,ח.פ.ת
 מוקדי עבודה עיקריים :הקמת קירות תמך
עבור הגשר ,בניית חדר מיישרים ,הקמת גשר

2

 סטטוס :הסתיים
0
00

מקטע בייט
 אורך :כ 0.5 -ק"מ
 עלות (אומדן ביצוע) :כ 44 -מלש"ח
 חברה מבצעת :מוריה באמצעות אושרי סיידוף,
ח.פ.ת
 מוקדי עבודה עיקריים :העתקת תשתיות חשמל

מים וביוב לאורך המקטע
 תאריך צפוי לסיום העבודותQ3, 2021 :
 סטטוס :בביצוע

0
אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט
48

2

0

00

דפו  - 2חפירה ודיפון
 הקמת דפו סמוך לרחוב נתנאל לורך ממזרח
וכביש בגין ממערב.

אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט
86

 עלות (אומדן ביצוע) :כ 123 -מלש"ח
0

 חברה מבצעת :מוריה באמצעות יהל מהנדסים
 תאריך צפוי לסיום העבודותQ4, 2020 :
 מוקדי עבודה עיקריים :חפירה/חציבה,

2

כלונסאות ,עוגנים ובניית קירות דיפון
0
00

דפו נווה יעקב
 הקמת דפו לאחסון  18קרונות בנווה יעקב ,סמוך
לרחוב ראובן גמזון.
 עלות (אומדן ביצוע) :כ 104 -מלש"ח
 חברה מבצעת :מוריה באמצעות מרום תובל

אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט

0

 תאריך צפוי לסיום העבודותQ4, 2021 :
 מוקדי עבודה עיקריים :חפירה/חציבה,

2

כלונסאות ,עוגנים ובניית קירות דיפון
0

00

מקטע גבעת שאול


אורך :כ 2-ק"מ



עלות (אומדן ביצוע) :כ 140 -מלש"ח



חברה מבצעת :מוריה באמצעות וקסמן גוברין



תאריך צפוי לסיום העבודותQ4, 2022 :



מוקדי עבודה עיקריים :העתקת תשתיות
חשמל ,מים ,ביוב ,ניקוז ,קירות תמך ,תחנת
מיישרים ,חדר נהגים ,סלילת כבישים ועוד

0

אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט
8

2

0
00

מקטע שז"ר


אורך :כ 1 -ק"מ



עלות (אומדן ביצוע) :כ 109 -מלש"ח



חברה מבצעת :מוריה באמצעות יניב צארום,
דן בן עמרם ניהול והנדסה



תאריך צפוי לסיום העבודותQ2, 2022 :



סטטוס :עבודות ברחוב שזר מתקדמות,
עבודות בכביש  7בעדכון תכנון בשל מציאת

קברים

0

אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט

2

0

מקטע שרגאי


אורך :כ 1 -ק"מ



עלות (אומדן ביצוע) :כ 95 -מלש"ח



חברה מבצעת :מוריה באמצעות ברק בוכניק

אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט

 סטטוס עדכני :נבחר קבלן בחודש אפריל

00

0

 תאריך סיום מתוכנןQ2, 2022 :
 מוקדי עבודה עיקריים :העתקת תשתיות

2

חשמל ,מים ,ביוב ,ניקוז תאורה

 סטטוס :בביצוע

מקטע ירמיהו  -שרי ישראל

0

אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט

00

 אורך :כ 0.6 -ק"מ
 עלות (אומדן ביצוע) :כ 109 -מלש"ח
 חברה מבצעת :מוריה באמצעות יואב כהן,
וקסמן גוברין

0

 סטטוס עדכני :נבחר קבלן בחודש אפריל
 תאריך סיום מתוכנןQ3, 2022 :
 סטטוס :בביצוע ,קיימים עיכובים בביצוע בשל

2

הפרעות מצד גורמים בשטח
0

מקטע יפו דו סיטרי


אורך :כ 0.5 -ק"מ



עלות (אומדן ביצוע) :כ 16 -מלש"ח



חברה מבצעת :מוריה באמצעות יניב צארום,

אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט

דן בן עמרם ניהול והנדסה

00

0

 סטטוס עדכני :בביצוע
 תאריך סיום מתוכנןQ1, 2021:

2

 מוקדי עבודה עיקריים :הפיכת רחוב יפו לדו

סיטרי עבור תחבורה ציבורית ,שילוט ותמרור
ברחובות יפו אגריפס ,פיתוח נופי ועוד

מקטע בר אילן
 אורך :כ 0.8 -ק"מ

0
אחוזי ביצוע
מסך הפרויקט

00

 עלות (אומדן ביצוע) :כ 202 -מלש"ח
 חברה מבצעת :מוריה באמצעות יואב כהן,
וקסמן גוברין
 סטטוס עדכני :נבחר קבלן בחודש אפריל

0

 תאריך סיום מתוכנןQ4, 2023 :

 סטטוס :בתחילת ביצוע ,קיימים עיכובים

2

בביצוע בשל הפרעות מצד גורמים בשטח
0

 מקטעים מסילתיים במכרז :נורדאו
 מקטעים מסילתיים לאחר עבודות איפרא :
.1

נווה יעקב

.2

הנטקה

.3

הנרייטה סאלד

.4

צומת אורה

.5

אורה  -הדסה

.6

גבעת מרדכי

.7

רם 2,3

סטטוס תשתיות תח"צ
 מסלולי/נתיבי תחבורה ציבורית:


נת"צ מאיר גרשון  -בבדיקת היתכנות



נת"צ רחוב הצבי – תכנון סופי



נת"צ גולדה מאיר  -בוצע



נת"צ מעלה אדומים שלב א'  -בוצע ,שלב ב'  -בדיקת היתכנות



מת"צ ירמיהו  -בביצוע



נת"צ שפע חיים  -בביצוע



נת"צ בגין מקטע א  -גמר ביצוע



נת"צ בגין מקטע ב'  +ז' – סיום תכנון מפורט

 הפרדות מפלסיות:


אשר וינר  -בביצוע



צומת אורה  -התב"ע הופקדה ,ממתין למתן תוקף בערר במועצה הארצית



הארכת מנהרת צה"ל  -תב"ע אושרה לתוקף



מחלף בייט – חפירה ודיפון בביצוע ,סיום תכנון מפורט למכרז השלד
ומנהרה  ,22תכנון מפורט למכרז בייט מזרח ומערב

סטטוס תשתיות תח"צ
 חניוני חנה וסע:


בייט  -חפירה ודיפו של החניון בביצוע



חניון חנה וסע מעלה צופים  -סיום בדיקת היתכנות



חניון חנה וסע הדסה עין כרם  -הופקד בוועדה מחוזית

 מסופי אוטובוסים:


חניון אוטובוסים הרטום (קבוע)  -תכנון מוקדם



חניון אוטובוסים כניסה לעטרות  -תכנון מוקדם



נחל אוג  -סיום בדיקת היתכנות



חמד (חנה וסע  +חניון אוטובוסים)  -בדיקת היתכנות מחודשת



בנבנישתי  -בתכנון מוקדם



מחסום ( 300דרך חברון)  -בתכנון מוקדם



גט"י פסגת זאב  -בתכנון מוקדם

חטיבת
כספים ומשאבים

תקציב מול ביצוע 2020
חטיבה

תקציב
2020

ביצוע
2020

התפלגות ביצוע 2020

ארגוני

34,891,345

33,174,818

83%

חטיבת
הנדסה

273,543,445

318,574,604

חטיבת
תחבורה ציבורית

22,979,122

19,910,209

חטיבת תכנון
אסטרטגי מודלים

16,518,635

10,682,056

סכום
כולל

347,932,547

382,341,687

5%

9%

3%

ארגוני
חטיבת הנדסה
חטיבת תחצ
חטיבת תכנון אסטרטגי ומודלים

היקף חשבונות
חשבונות  -היקף כספי בש"ח
400,000,000
382,273,086

350,000,000
300,000,000

281,975,757
250,000,000
225,340,283
200,000,000
169,372,507
150,000,000

144,823,602

100,000,000
היקף כספי

היקף כספי

היקף כספי

היקף כספי

היקף כספי

2020

2019

2018

2017

2016

מספר חשבונות
5,500
5,000

5,088

4,500
4,287
4,000
3,500

3,414

3,585

3,000
2,669

2,500
2,000
כמות

כמות

כמות

כמות

כמות

2020

2019

2018

2017

2016

חטיבת
תכנון אסטרטגי
ומודלים

תשתיות
אסטרטגי ומודלים  -תחום מידע
סטטוסתכנון
סטטוס


יצירת תחזיות דמוגרפיות 2050



המשך איסוף מידע תכנוני וקביעת אחוזי מימוש



הטמעת תכנית מתאר חדשה בית שמש ( 350,000תושבים)



התממשקות לנתוני "המודל הארצי" החדש



מערכת מידע גיאוגרפית  - GIS -הרחבות ,לרבות "כרטסת פרויקטים"



התארגנות לגל חדש "סקר הרגלי נסיעה" ,וסקרים נוספים



המשך בדיקת מקורות מידע "שוטפים" ו "big data"-כתחליפי סקרים

33%40%31%33%
20%27%27%

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

תשתיות
אסטרטגי ומודלים  -תחום מודלים
סטטוסתכנון
סטטוס


מודל מבוסס פעילויות  - ABM -בדיקות תרחישי עתיד



השלמת קידוד וכיול רשת "הצבה דינאמית"



מודל תחבורה היברידי  -שיפור מידול מת"צ/נת"צ



מיסוד שימוש ב"-גרסאות" מודל; בין היתר לתיעוד שינויים



הבניית דו"ח "הרצת מודל"



שיפור הטמעת יו"ש במודל

תשתיות
סטטוס
אסטרטגי ומודלים  -תחום תכנון
תכנון
סטטוס




רשת רכבות קלות:
o

המשך בניה ובחינת תכניות תפעוליות לתרחישי עתיד

o

ליווי צוותי תכנון" :קו סגול"" ,קו חום"" ,קו צהוב"

הסעת המונים שלב ה (מטרו):
המשך גיבוש חלופה ושלביות פיתוח מערכת



תכניות אב תחבורתיות:



תכנית אב תחבורתית יו"ש :הבאת לאישור חלופה נבחרת



תכנית אב תחבורתית בית שמש :השלמת בחינה בהתבסס תכנית מתאר חדשה



תכנית אב תחבורתית "דרום מזרח" – בחינת הלימת בינוי ותחבורה בכל מרחב דרום מזרח ירושלים



ליווי פרויקט הארכת קו רכבת ישראל בתוך ירושלים; לרבות בחינת "מתחם הרכבת"



גיבוש מתודולוגיה למיסוד "תכנית אב תחבורתית כוללת"; לרבות שילוב "תחבורה לא ממונעת"

אבתשתיות
סטטוס
לתחבורה מבשרת ציון ופרוזדור ירושלים
תכנית
סטטוס :ועדת היגוי המקצועית של הצוות אישרה את התכנית
 התכנית קודמה כחלק מהרחבת תכנית האב התחבורתי של ירושלים ליישוביי המטרופולין
 התכנית ,שהתבססה על מידע רב וסימולציות תחבורתיות מעלה הצעות לקידום מספר פרויקטים שונים:
 .1מחלף הראל :העבודה מבססת את תצורת הסדרי התנועה הקיימת בפועל במחלף הראל ,ומראה את עדיפותה הן עבור רכב
פרטי והן עבור תח"צ .העבודה הוצגה והתקבלה בפורומים שונים ,לרבות הות"ל ורמ"י.
 .2מתח"מ מחלף חמד :תצורת מחלף הראל מאפשרת את היותו מרכז תחבורתי מקומי/אזורי ,בדגש על הקשר לירושלים ,ואילו
קווי רכבל לבחינה

מחלף חמד צריך להמשיך להוות נקודת מעבר אל עבר השפלה ,כולל מיסוד עמדות הורדה ואיסוף וחניון חנה וסע.
 .3חיבור נת"צ/מת"צ ממחלף הראל ועד למרכזית ירושלים – בבדיקה ראשונית ,במסגרת תכנון יצירת מת"צ משער הגיא.
 .4כבישים :חמד-חוצבים ,חיבור כביש  1לדרך שורק ,וחיבור מוצא לכביש 16
 .5רכבל המחבר את מחלף הראל (ו/או חמד) לאזור תחנה מרכזית ומסוף , 4/9
וכן אפשרות להדסה עין-כרם .אושר עקרונית לבצע בדיקת יישימות מקיפה.
 החומרים יאוגדו לדו"ח סופי כולל המלצות ליישום ושלביות ביצוע.
הדמיית חנה וסע מחלף חמד

29

רקע תכנוני  -דמוגרפיה במרחב

סך התושבים במבשרת ציון וביתר יישובי
הפרוזדור כיום הוא כ 60-אלף ,ומתוכם כ30-
אלף

במבשרת

ציון

וכ17-

אלף

במועצות

המקומיות אבו גוש וקריית יערים.
עד לשנת  2040צפויים כל יישובי המרחב לגדול
לכ 80-אלף תושבים ,כאשר מבשרת ציון
ממשיכה להוות כמחצית מן התושבים.

התפלגות דמוגרפית כיום ותחזית לשנת 2040

רקע תכנוני  -סיכום קשרים תחבורתיים
 .1הקשר לירושלים :הקשר העיקרי החיצוני למבשרת ציון וליישובי הפרוזדור הוא לכיוון ירושלים.
קשר זה כולל נסיעות לעבודה ,אך בראייה תכנונית ניתן לקחת בחשבון גם תנועה עוברת על כביש .1
 .2הקשרים הפנימיים :בשעת שיא בוקר מבוצע במבשרת ציון מספר רב של נסיעות פנימיות בשל
מוסדות החינוך.
 .3קשר אזורי :מבשרת ציון מהווה מוקד אזורי לחינוך ולשירותים נוספים .מגמות הפיתוח החזויות
למבשרת יעצימו קשר זה.
 .4קשרים כלל ארציים :הקשר החלש ביותר מבחינה תחבורתית הוא לכלל הארץ .קשר זה מתרכז

בתנועה מערבה על כביש  ,1בעיקר לתל אביב.

מטרות ויעדים
מטרת על
יצירת מגוון פרויקטים ,אשר שילובם ייתן מענה הולם לרמות הפיתוח החזויות של היישוב הן

ברמה המקומית והן כמוקד אזורי.

מטרות משנה
 )1שיפור החיבורים הפנימיים ,האזוריים ועם ירושלים (בעקבות תת"ל .)16

 )2שיפור השירות בתחבורה ציבורית.
 )3השתלבות במערך הסעת המונים של ירושלים באופן שיאפשר הגדלת שיעור המשתמשים.
 (4קידום סביבה עירונית בריאה.
 (5הסדרה של מערך התנועה בתוך היישוב וקידום תשתיות לתנועה לא ממונעת ועידודה.

חלופות הסעת המונים שנבדקו
על בסיס ההבנה כי המרחב מהווה "שער כניסה לירושלים" ומשלב בתוכו מפגש בין תנועה
מקומית לתנועה ארצית שיעדן המשותף הוא ירושלים ,נבחנו מספר מערכות להסעת המונים:

נת"צ/מת"צ

רק"ל

נת"צ+רכבל

החלופות שנבדקו  -נת"צ/מת"צ
מדובר

באמצעי

זול

באופן

יחסי

לשיפור

תשתיות תח"צ .חסרונו הגדול של אמצעי זה

הוא בהתבססות על מערך הדרכים הקיים
(והמתוכנן).

מתוך

מספר

חלופות

תוואי,

המלצת צוות תכנית האב היא לבחון תשתית זו
ממחלף הראל ועד לתחנה המרכזית .תשתית זו
תיתן

מענה

גם

לנסיעות

המגיעות

למבשרת ציון ויישובי פרוזדור ירושלים.

מחוץ

צירי נת"צ שנבחנו והציר הנבחר

החלופות שנבדקו  -רכבת קלה
במסגרת עבודה זו נבחנו  6חלופות מסילתיות שונות .לבסוף ,לצורך בחינת השוואת החלופות נבחרה חלופה
מסילתית ממחלף הראל למחלף  ,4/9לאור הקושי הרב להביא קו מסילתי נוסף לאזור התחנה המרכזית.
חלופה זו דורשת הוצאות משמעותיות על תשתיות אזרחיות בדגש על הטופוגרפיה האזורית.

תוואי הרק"ל שנבחנו והתוואי הנבחר

החלופות שנבדקו  -נת"צ+רכבל
עבור הרכבל נבחנו  4תוואים שונים .לטובת הבחינה המשווה בין חלופות נבחרו שני קווים ,הראשון מהראל
למרכזית י-ם ולמסוף  4/9וקו נוסף להדסה .כבר בשלב מוקדם היה ברור כי לאור ריבוי המעברים לא ניתן
יהיה להסתמך על אמצעי הרכבל בלבד וכי מדובר באמצעי תוספתי לנת"צ.

קווי רכבל 2 ,חלופות לבחינה

החלופות שנבדקו  -השוואת חלופות
הטבלה הבאה מפרטת את הציונים השונים שזכתה להם כל חלופה בהתאם לקריטריונים השונים.

הערה :בשל אי הודאות באשר למאפיינים שונים של שימוש ברכבל נערכו שני אומדנים שונים

שיפור מערך הדרכים
ללא תלות בחלופה נמצאו שלושה פרויקטים הקשורים בכבישים ,אשר נמצאו כחשובים:

•

כביש חמד חוצבים

•

חיבור מחדש של כביש  1לדרך שורק לכוון מבשרת

•

חיבור אזור מוצא לכביש  16לכוון ירושלים

המשותף לשלושת הפרויקטים הללו הוא יכולתם להקטין תנועות באזור מחלף הראל ,המהווה נקודת כשל
תנועתי פוטנציאלית

חיבור לדרך שורק מכביש 1
חיבור לכביש  16מזרחה
6

כביש חמד-
חוצבים

מרכזי תחבורה ציבורית  -חמד
מחלף חמד  -מרכז תחבורה ציבורית בין עירונית
• לאור התצורה החדשה של מחלף הראל ,והסרבול בגישה מכוון ירושלים,
לא ניתן להחזירו להיות נקודת ממשק לתח"צ בין עירונית ,שהיא בעיקרה

קווים מ/אל ירושלים.
• יש למסד את מחלף חמד כמרכז אזורי לתחבורה הציבורית הבין-עירונית.
• בתוך כך יש להסדיר את המחלף ,לרבות שדרוג עמדות העלאה וההורדה,
עמדות הורדה ואיסוף מרכב פרטי וחניון חנה וסע.

מרכזי תחבורה ציבורית  -הראל
מחלף הראל  -מרכז תחבורה ציבורית מקומי ואזורי
•

הסדרי התנועה "הזמניים" הקיימים במחלף הראל נמצאו כמתפקדים טוב יותר מאלה שתוכננו
במסגרת תת"ל ותכנית המע"ר החדש; זאת בפרט עבור תחבורה ציבורית.

•

במקום מסוף מבונה שתוכנן במקור ,נמצא כי תתקבל רמת שרות טובה יותר באם יתוכננו
ממשקי מעבר בין קווי האוטובוס במפלס הרחוב
שטח שמור לתחנת
רק"ל עתידית

תחנת אוטובוס

כיוון
צפון
כיוון
מזרח

פתיחת פנייה
שמאלה מדרום

אבתשתיות
סטטוס
לתחבורה מעלה אדומים
תכנית
סטטוס :ועדת היגוי המקצועית של הצוות אישרה את התכנית
 התכנית קודמה כחלק מהרחבת תכנית האב התחבורתי של ירושלים ליישוביי המטרופולין.
 בהיותה חלק מתכנית האב התחבורתית לירושלים ,הרי שהתכנית חרגה מעבר לגבולות העיר מעלה אדומים

 התכנית ,שהתבססה על מידע רב וסימולציות תחבורתיות מעלה הצעות לקידום מספר פרויקטים שונים:
 .1גבעת התחמושת :העבודה הזינה ושינתה באופן ניכר עבודות אחרות המקודמות בצוות:
•

מתח"מ גבעת התחמושת ,מתוכנן כעת ע"י הצוות ,בראש ובראשונה עבור השירות המאסיבי המגיע ממעלה אדומים

•

"הקו התכלת" של הרכבת הקלה שונה כך שיכלול תחנה בגבעת התחמושת ,בראש ובראשונה לטובת מעלה אדומים

 .2מת"צ רציף מתוך מעלה אדומים עד למתח"מ גבעת התחמושת .הפרויקט נועד לתת עדיפות גדולה לקווי התח"צ ,אשר
יתממשקו בעתיד עם  4קווי רכבת קלה  .המת"צ ינוע על ציר מנהרות נעמי שמר ושד' האוניברסיטה ,וייושם רק לאחר פתיחת
פרויקט מנהרות הגבעה הצרפתית.
הדמיית חנה וסע מעלה צופים

 .3חניון חנה וסע מעלה צופים :הקמת חניון חנה וסע עם כ 1000-מקומות חניה ,המתחבר ישירות למחלף הזיתים ,וכן רגלית
לקווי הרכבת הקלה בהר הצופים .החניון נמצא בשלבים של בחינת חלופה ראשונית.
 .4כבישים נלווים :רמפה "חסרה" לירושלים במחלף אדומים ,הרחבת  ,437כביש טבעת מזרחי בירושלים ,כביש טבעתי צפוני
במעלה אדומים ועוד
 החומרים יאוגדו לדו"ח סופי כולל המלצות ליישום ושלביות ביצוע.

תשתיות
סטטוס
דמוגרפיה  -מצב קיים
תכנוני -
רקע
פריסת האוכלוסייה במעלה אדומים

 על פי הלמ"ס בשנת  ,2018אוכלוסיית
מעלה אדומים מנתה  38,193נפש .קצב
גידול

האוכלוסייה

בעיר

ב15-

השנים

האחרונות מתחלק לשתי תקופות.
 בין השנים  )30,200( 2005ו)35,633( 2010-
עמד קצב גידול האוכלוסייה על כ3% -
לשנה .לעומת זאת ,משנת  2010ועד לשנת
 2018קצב הגידול של אוכלוסיית העיר צנח
לכ 0.8 -אחוז בשנה והוא תוצר של הגבלות
הבניה.

תשתיות
סטטוס
דמוגרפיה  -תחזית אוכלוסייה
תכנוני -
רקע
 על פי התחזיות צפויים להיות בעיר מעלה
אדומים כ,000 -

תושבים (

9,

יחידות דיור) בשנת  .2040ביחס למצב
הקיים מדובר בעלייה של כ-

.9

 גידול זה אינו הומוגני במרחב ,אלה מתרכז
בשכונות החדשות כמו הרחבת "נופי סלע
מזרח וצפון"" ,כלי שיר דרום" ,מגורים באזור
"מחנה ישי" ,פינוי "שטחי אש" ו"גבעת
המייסדים".

אוכלוסיית מעלה אדומים בשנת  2040לפי שכונה

ניתוח ומסקנות SWOT -
ממשקי הבית במעלה אדומים ישנו רכב אחד

חולשות
()Weaknesses

) למעלה מ-
ויותר.
" בעלי מסלולים לא יעילים.
) קווי "
 )3ואקום בקווים פנים עירוניים.
 )4חוסר ביציאה מערבית ישירות לכביש .
) העדר ציר חיבור בין עירוני נוסף מעבר לכביש מס' .

) רשת הדרכים במעלה אדומים הינה בעלת היררכיה ברורה
ומוסדרת.
) צפיפות בניה גבוהה יוצרת ריכוזי ביקושים וכתוצאה מכך
מאפשרת מתן שרות יעיל באמצעות תחבורה ציבורית.
 )3היקף השימוש בתח"צ כאמצעי הגעה משמעותי של כ-
 6תושבי מעלה אדומים המועסקים בירושלים.
 )4רשת שבילי הליכה ואופניים ייחודית ברמה העולמית:
נתיב הקרונית.

חוזקות
)(Strengths

SWOT
הזדמנויות
)(Opportunities

) תשתית קיימת לשימוש באמצעים לא מוטוריים.
) הגדלת היקף התעסוקה של תושבי העיר ,בעיר עצמה.

) האופי הטופוגרפי של הסביבה בה נמצאת מעלה אדומים
מקשה על ניידות של תושבי העיר בין השכונות.
) השיפועים החדים הקיימים בעיר מקשים על תנועה
באמצעים לא מוטורים.

איומים
)(Threats

מתודולוגיה  -בחינה ובחירת חלופה
במסגרת תכנית האב למעלה אדומים ,גובשו מספר חלופות תכנוניות.
בכל אחת מהחלופות מרכיבים תחבורתיים שונים אשר מטרתם לתת מענה לביקוש התחבורתי
ההולך וגובר הן בתחבורה הציבורית והן בתחבורה הפרטית.

3

עיקר המתודולוגיה לבחינת החלופות השונות הוא בחינת מדדים כמותיים כגון:
זמני נסיעה ,מהירות ברשת הדרכים ,פיצול נסיעות ,עולים ויורדים בתחנות ועוד.

מטרות ויעדים  -מטרת על
מטרת תכנית האב של מעלה אדומים ,היא יצירת מערכת תחבורתית בת-
קיימא המשמשת כמנוף למימוש תכניות הפיתוח האורבניות ,הכלכליות
והחברתיות של העיר ,תוך שיפור ניידותם של תושביה והמועסקים/מבקרים
בה.

 אספקת ניידות טובה לתושבי העיר ולאלו הנכנסים אליה.
 המשך גידולו של רמת הפיצול לטובת התחבורה הציבורית.
 מתן פתרונות תחבורתיים יעילים לאוכלוסייה ההולכת וגדלה.
 שיפור בזמני נסיעה בכניסה וביציאה מהעיר באמצעים השונים.

חלופות והשוואתן
במסגרת התכנית גיבש צוות התכנון יחד עם צוות תכנית אב לתחבורה

ירושלים ארבע חלופות תכנוניות :בסיס ,מת"צ ,רק"ל ורכבל.

בסיס

מת"צ

רק"ל

מת"צ  +רכבל

חלופות והשוואתן  -פיצול
פיצול נסיעות חוץ
• כלל התרחישים מביאים לשיפור (עליה)
בשימוש בתח"צ
• תרחישי נת"צ ,עם או בלי רכבל ,מביאים
לשיפור המשמעותי ביותר
• הפיצול לטובת תח"צ בנסיעות החוץ גבוהה
מ 50%בכלל התרחישים

פיצול נסיעות פנים עירוניות
• כלל התרחישים מביאים לשיפור (עליה)
בשימוש בתח"צ
• התנועה העירונית הממונעת עדיין נסמכת
בעיקר על רכב פרטי
• אין הבדל משמעותי ברמת הפיצול העירונית
בין  3החלופות המוצעות

חלופות והשוואתן  -השוואת זמני נסיעה – רכב פרטי  /תח"צ
תרחיש רק"ל

תרחיש בסיס

•
•
•
תרחיש רכבל

בכלל התרחישים ישנה עדיפות לתח"צ
מכלל השכונות בנסיעה למרכז העיר
ירושלים
חלופות התח"צ השונות משפרות את
מעמדו של התח"צ לקרית הממשלה,
הדסה עין כרם וגבעת התחמושת.
בתרחיש הרכבל
תרחיש מת"צ

חלופות והשוואתן
יעד

מדד

חלופת חלופת חלופת חלופת
בסיס מת"צ רק"ל רכבל

תגבור וייעול שרות האוטובוסים
(תדירות והעדפה)

1

4

2

3

שרות תח"צ המתחרה
ברכב הפרטי (זמנים)

1

3

2

4

רשת תחבורה ציבורית מקומית המחברת בין
חלקי העיר ברמת שירות גבוהה

פיתוח שירות תחבורה ציבורית בין
חלקי העיר בהתאם לביקושים.
(מספר קווים ותדירותם)

3

שיפור הקשר לאזור התעסוקה מישור
אדומים לעובדים ומשתמשים אחרים מחוץ
למעלה אדומים
שיפור שירות התח"צ

הגברת השימוש בתחבורה ציבורית
הגברת השימוש בתחבורה ציבורית

4

3

4

הגדלת מספר ותדירות קווי השירות
בתחבורה ציבורית לא.ת.
מישור אדומים (מספר קווים)

4

4

4

4

יצירת תשתית העדפה (ק"מ נת"צ)

1

4

2

3

10

19

13

18

ציון סופי

החלופה הנבחרת  -כבישים
במטרופולין ירושלים מתקיים כיום מצב של גודש תחבורתי .על מנת לתת מענה לעלייה ברמת המינוע
וגידול האוכלוסיה ,הוחלט על קידום פרויקטים הקשורים בתוספת ושיפור תשתיות פיזיות בדרכים
הרלוונטיות לעיר מעלה אדומים בשני מעגלים.
רשימת הפרויקטים מעגל חיצוני:
הרחבה/שדרוג כביש 437
כביש עזריה – א-זעים ("מרקם חיים")
כביש טבעת מזרחי בירושלים
המשך ציר אשר וינר בירושלים וחיבור
לציר טבעת מזרחי
נת"צ בציר מנהרות נעמי שמר (הר
הצופים) בירושלים

שדרוג ציר  45והפרדה מפלסית
קלנדיה ,לרבות מחסום חדש
חנה וסע "מעלה הצופים" במורדות
המזרחיים של ההר
חנה וסע נחל צופים ליד הגבעה
הצרפתית בירושלים (בביצוע)
מנהור צומת הגבעה הצרפתית
בירושלים (בביצוע)

רשימת הפרויקטים מעגל פנימי:
רמפת יציאה לירושלים במחלף אדומים,
כולל נת"צ
מחלוף  2הכניסות הצפוניות על כביש
מס' 1
כביש טבעת צפוני מעלה אדומים
כביש חיבור שכונת מצפה נבו למזרח

החלופה הנבחרת  -כבישים
פרויקטים תחבורתיים בתשתיות
במעגל החיצוני לשנת 2040

פרויקטים תחבורתיים בתשתיות
במעגל הפנימי לשנת 2040

החלופה הנבחרת  -שירות התחבורה הציבורית
במסגרת התכנית ,הגדיר צוות התכנון מערכת תח"צ חדשה הכוללת תוספת תשתית העדפה
עירונית ובין עירונית ,קווים משכונות חדשות וקיימות כמו גם מסלולים חדשים ותוספת יעדים .יתר
על כן ,נוספו תדירויות לקווים הקיימים ובהתאם לכך הקיבולת של מערכת התח"צ גדלה כך שתוכל
לשרת את הביקושים הצפויים בשנת היעד בנסיעות פנים עירוניות ובנסיעות בין עירוניות.
שירות התח"צ המתוכנן כולל:
) קווים עירוניים המקשרים בין מוקדי הביקוש העירוניים ושכונותיה השונות.
 )2קווים יוממים _ - 12המחברים למוקדי ביקוש מרכזיים בירושלים.
 )3קווי _ - 17היוצאים מתוך השכונות השונות בעיר ,ונעים על גבי תשתית ההעדפה למסוף גבעת

התחמושת ,שם מתחברים למערכת הסעת ההמונים של ירושלים.

תשתיות תחבורה ציבורית
על מנת להבטיח שירות יעיל ומיטבי עבור תושבי מעלה אדומים באמצעות תח"צ ,נדרש מערכת

תשתית ענפה אשר תשרת את מערכת התח"צ .תכנית האב כוללת הנחיות מפורטות לגבי מתקני
התשתית הנדרשים עבור מערכת התח"צ המוצעת .להלן מפת פריסת התשתיות והפירוט בנוגע
לשטחי המתקנים הנדרשים.

תשתית תחבורה ציבורית

תשתיות
סטטוס
שמש
אב בית
תכנית
סטטוס :עדכון חלופות בהתאם לגרסת תכנית מתאר חדשה
 התכנית קודמה כחלק מהרחבת תכנית האב התחבורתי של ירושלים ליישוביי

המטרופולין.
 התכנית הייתה לקראת סיום ,כאשר משרד השיכון והעירייה עדכנו תכנית מתאר:
 .1הגדלה משמעותית של מער צפוני ,תוך תכנון עירוב שימושים (כולל מגורים)
 .2הגדלה משמעותית של תעסוקה – אומץ היקף תעסוקה מתון שהמליץ צתא"ל
 .3צומצם פיתוח מעבר לכביש 10
 .4עירוב שימושים לאורך ציר 5
 תכנית המתאר החדשה ,לרבות היקף התעסוקה הנרחב יצר אתגר בעדכון המודל,
אשר ערך מספר חודשים והסתיים לאחרונה
 .1היקף נמוך יותר של נסיעות לירושלים ,לעומת גרסה קודמת
 .2סה"כ תפקוד סביר של רשת דרכים; זאת ללא יישום מערכות הסעת המונים
 בתחילת  2021סיום בחינת רשת הסעת המונים ,לרבות חיבור עם ירושלים

אבתשתיות
סטטוס
תחבורתית ליהודה ושומרון
תכנית
סטטוס :התגבשה חלופה הממתינה לאישור שרת התחבורה
 התכנית בהובלת קמ"ט תחבורה איו"ש
 בוצעו סקרים נרחבים בכל המרחב
 נבחנו תכניות פיתוח בכל המרחב
 נבחנו תכניות לפיתוח תשתיות תחבורה בכל המרחב
 נבחנה תכנית אב לתחבורה שקידם האיחוד האירופאי לרשות הפלסטינית
 הוכן מודל תחזיות תחבורתי ,הכולל חיזוי תנועות אוכלוסיה פלסטינית
 התקיימו מספר סבבי פגישות עם ראשי מועצות
 תכנית האב כוללת רשימה של פרויקטים לקידום עד שנת 204

ומתוכה גובשה המלצה לתכנית חומש ,כאשר יתר הפרויקטים תועדפו
בהתאם לחשיבותם לחומשים הבאים.
 התכנית שמה דגש על פיתוח תשתיות תח"צ ,בטווחי זמן שונים
 התכנית תשולב עם התכנית האסטרטגית לדרכים בישראל אשר גובשה

לאחרונה

מפת צירי העדפה לבדיקה

חטיבת
תחבורה ציבורית

תשתיות
סטטוס
ציבורית
תחבורה
סטטוס


קידום תשתיות לתחבורה ציבורית:



העברת הפעילות בחניוני הכניסה לעיר למסוף ביטוח לאומי



ליווי תכנון הסדרי תנועה תומכי תח"צ בעבודות רק"ל בדגש על ציר בר אילן



הכנת תכנית אסטרטגית למסופים וחניונים לשנת יעד  2040לכל מרחב מטרופולין ירושלים



הכנת תכנון מחדש למספר מסופי תחבורה ציבורית בעיר בית שמש



הכנת פרוגרמות למסופים וחניונים ברחבי המטרופולין



הכנת מכרז לחב' ניהול לחניון 4/9



אוטובוסים חשמליים:



הכנת תכנית לפריסת עמדות טעינה לאוטובוסים חשמליים בעיר ירושלים



תיאום ביצוע הניסוי של חב' אגד באוטובוס מפרקי חשמלי בעיר ירושלים

תשתיות
סטטוס
ציבורית  -המשך
תחבורה
סטטוס


מכרזים להפעלת תחבורה ציבורית במטרופולין ירושלים



השירות העירוני בירושלים:
o

במהלך שנת  2020נערך עדכון מערך הקווים באשכול "ירושלים מרכז" ואשכול "ירושלים צפון" בהתאם
לסוגיות שעלו מתהליך שיתוף במנהלים הקהילתיים וכן בשל שינויים בהסדרי התנועה.



o

צפי תחילת בחירת זוכה לאשכול "ירושלים מרכז" בסוף רבעון  2021 , 1וצפי לתחילת יישום ברבעון .2021 4

o

צפי פרסום מחודש של מכרז לאשכול "ירושלים צפון"  21.12.2020וצפי לתחילת יישום ברבעון .2022 ,1

שירות התחבורה הציבורית בבית שמש ופרוזדור ירושלים:
o

במהלך שנת  2020נערך עדכון מערך הקווים באשכול "בית שמש" ואשכול "פרוזדור ירושלים" בהתאם
לבינוי החדש בעיר בבית שמש ,בדגש על מתן מענה לשכונות מתאכלסות.

o

ברבעון  2020 , 4נבחרו זוכים להפעלת אשכול פרוזדור ירושלים ואשכול בית שמש

o

הערכות ליישום שני האשכולות במהלך רבעון 2021 , 2

תשתיות
סטטוס
ציבורית  -המשך
תחבורה
סטטוס


מערך קווי אוטובוס במזרח ירושלים:



הכנת תכנית למערך קווי אוטובוס בשירות התחבורה הציבורית במזרח ירושלים -הסתיים שלב התכנון הראשון
אשר כלל:

o

הכנת  9תיקי שכונות עם ניתוח המצב הקיים ,הצפת צרכים וסוגיות לתכנון

o

תכנון מערך קווים עקרוני חדש אשר כולל טיוב קווים קיימים ותוספת של כ 10-קווי אוטובוס חדשים בדגש על

שיפור השירות בתוך השכונות וביניהן ויצירת קישוריות למוקדי ביקוש במערב העיר (קשרי מזרח-מערב).
o

הצגת התכנית במשרד התחבורה על מנת לקדם קבלת החלטות לתקצוב ולפעולה מול מפעילי התח"צ



תהליך התייעצות במנהלים הקהילתיים ( 6-8פגישות בשכונות מזרח ירושלים) -התחיל בחודש נובמבר 2020
ויימשך עד ינואר 2021



טיוב בסיס נתונים הקמה והנגשה של תחנות אוטובוס במזרח ירושלים -הסתיים



יצירת הליך מתואם להעברת חוות דעת על תשתיות חדשות בנושא תחבורה ציבורית

תשתיות
סטטוס
ציבורית  -המשך
תחבורה
סטטוס


תכנון מערך קווי התחבורה הציבורית:

o

הכנת תיקי עיר ומרחב במרכזים ניתוח מצב קיים וכן תחזיות לבינוי חדש וצרכים עתידיים וזאת כבסיס לתכנון
ארוך טווח עד לשנת יעד  2040של קווי אוטובוס בשירות התחבורה הציבורית

o

סיום תכנון עקרוני של רשתות תחבורה ציבורית לכל מטרופולין ירושלים לשנים 2025,2030,2035,2040

o

תכנון הערכות התח"צ להשבתת הרכבת הקלה בזמן עבודות להתקנת מפלג בצומת בן-דור

o

תכנון שינויים במסלולי קווי האוטובוס בכניסה לעיר ירושלים להסדר תנועה חדש" -הישרים"



ביצוע שינויים בקווי התחבורה הציבורית:

o

שינויים בקווי מעלה אדומים וקווי אשכול בנימין  -הסטת הקווים מציר בר אילן

o

שינויים במערך הקווים בכניסה לעיר ירושלים לצורך מעבר למסוף ביטוח לאומי

o

הערכות לשינויים בתחבורה הציבורית להסדר "הישרים ברח' יפו" בכניסה לעיר ירושלים

o

הערכות להשבתות רכבת עתידיות לצורך התקנת מפלגים חדשים של הרכבת הקלה

o

הערכות לשינויים הנדרשים במהלך  2021בקווים בינעירוניים ופרבריים בציר בר אילן בשל עבודות רכבת קלה

תודה

