
סטטוס רבעוני
2020סיכום שנת 

חטיבת 

תחבורה ציבורית

חטיבת

הנדסה

חטיבת

כספים ומשאבים

חטיבת תכנון  

אסטרטגי ומודלים



חטיבת הנדסה
J-Net:

הנבחרהזכייןמולפיננסיתסגירההסתיימה•

בהנטקה2אינפראלעבודותאלהבימיםנכנסהזכיין•

בכלבעיצומןנמצאות1אינפראהציבוריהסקטורעבודות•

נורדאומקטעמלבדהרשתמקטעי

כחולקו:

•PQהשנהאפרילבחודשפורסם

החברותמיטבאתשכללמכווןכנסבוצעאוקטוברבחודש•

בעולם

מפורטתכנוןבשלבינמצאיםהקומקטעימרבית•

במסגרתע"לתבתכנוןבהליךמתקדמתהסגולההשלוחה•

הכחולהקו

מוקדםתכנוןבשלבינמצאיםהסגולהקומקטעי•



חטיבת הנדסה
קו צהוב :

o הסתיים הליך התנגדויות-מקטע מערבי  ,

אושר בוועדה

o סיום תכנון ראשוני-מקטע מזרחי

קו חום:

oסיום תכנון ראשוני  : מקטע צפוני



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

 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 

 קירות  , גשרים3הקמת :עבודה עיקרייםמוקדי

ומולטיטבולרביצוע תעלות ניקוז , תומכי מסילה

הסתיים: סטטוס

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

9  

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

100%
(הסתיים)
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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

 קברים,עתיקותבשל איתור ( חודשים5-כ)עיכוב

ועיכוב חברת חשמל

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

 4 

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

84 

גאנוקלרמוןמקטע 
מ"ק0.6: אורך

 ח"מלש75-כ(: אומדן ביצוע)עלות

מוריה באמצעות מאיר סבג: חברה מבצעת,

מרום תובל

תאריך צפוי לסיום העבודות :Q1, 2021 

 הקמת קירות תמך עבור  :עבודה עיקרייםמוקדי

הקמת גשר  , בניית חדר מיישרים, הגשר
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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

עבודות בעיצומן: סטטוס

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

3  

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

3  
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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 :Q1, 2021 

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 

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

9  

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

4  
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2  

0

אחוזי ביצוע  
מסך הפרויקט

6  

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: 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  :מוקדי עבודה עיקריים

מפלסית בצומת

מקטע פת דרום
מ  "ק0.5-כ: אורך

 ח  "מלש46-כ(: אומדן ביצוע)עלות

ארז דרור  באמצעות מוריה : חברה מבצעת

2000איילון 

תאריך צפוי לסיום העבודות:Q4, 2021 

עיכוב בלוחות הזמנים בשל עבודות :סטטוס

וחברת חשמלחברת פרטנר

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

6  

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט
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אחוזי ביצוע  
מסך הפרויקט

   

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

68 

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

יוניובמוריה באמצעות יונה : חברה מבצעת ,

אריק בלוך

 צפוי לסיום העבודותתאריך:Q3, 2022 

תשתיות  העתקת : מוקדי עבודה עיקריים

.ביוב וניקוז, מים, חשמל

בביצוע תשתיות וקירות בצד צפוני: סטטוס
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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 

בביצוע מתקם: סטטוס

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

46 

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

 3 
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מקטע גבעת מרדכי
מ"ק0.5: אורך

 ח"מלש34-כ(: אומדן ביצוע)עלות

מוריה באמצעות אושרי  : חברה מבצעת

ת.פ.ח,סיידוף

 הקמת קירות תמך  :עבודה עיקרייםמוקדי

הקמת גשר  , בניית חדר מיישרים, עבור הגשר

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 

בביצוע: סטטוס

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

48 

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט
    

(הסתיים)
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חפירה ודיפון- 2דפו 

 ממזרח  לורךסמוך לרחוב נתנאל דפו הקמת

.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 דפו הקמת

.גמזוןלרחוב ראובן 

 ח  "מלש104-כ(: אומדן ביצוע)עלות

מרום תובלמוריה באמצעות : חברה מבצעת

תאריך צפוי לסיום העבודות :Q4, 2021 

 חציבה/חפירה:עבודה עיקרייםמוקדי  ,

עוגנים ובניית קירות דיפון, כלונסאות

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

86 

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט
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אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

 8 

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:Q2, 2022 

עבודות ברחוב שזר מתקדמות: סטטוס  ,

בעדכון תכנון בשל מציאת  7עבודות בכביש 

קברים

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
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שרי ישראל  -ירמיהו מקטע 
מ  "ק0.6-כ: אורך

 ח"מלש109-כ(: אומדן ביצוע)עלות

יואב כהןמוריה באמצעות : חברה מבצעת ,

וקסמן גוברין

 בחודש אפריל  נבחר קבלן : עדכניסטטוס

 סיום מתוכנןתאריך:Q3, 2022 

קיימים עיכובים בביצוע בשל , בביצוע: סטטוס

הפרעות מצד גורמים בשטח

שרגאימקטע 
מ "ק1-כ: אורך

 ח"מלש95-כ(: אומדן ביצוע)עלות

 בוכניקברק מוריה באמצעות : מבצעתחברה

 נבחר קבלן בחודש אפריל  : עדכניסטטוס

תאריך סיום מתוכנן:Q2, 2022 

העתקת תשתיות  :מוקדי עבודה עיקריים

תאורהניקוז , ביוב, מים, חשמל

בביצוע:סטטוס

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

   

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט
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בר אילןמקטע 
מ  "ק0.8-כ: אורך

 ח"מלש202-כ(: אומדן ביצוע)עלות

יואב כהןמוריה באמצעות : חברה מבצעת ,

וקסמן גוברין

 בחודש אפריל  נבחר קבלן : עדכניסטטוס

 סיום מתוכנןתאריך:Q4, 2023 

קיימים עיכובים , בתחילת ביצוע: סטטוס

בשטחבביצוע בשל הפרעות מצד גורמים 

סיטרייפו דו מקטע 
מ  "ק0.5-כ: אורך

 ח"מלש16-כ(: אומדן ביצוע)עלות

צארוםמוריה באמצעות יניב : חברה מבצעת  ,

בן עמרם ניהול והנדסה דן 

 בביצוע : עדכניסטטוס

 מתוכנןתאריך סיום:Q1, 2021

 הפיכת רחוב יפו לדו :עבודה עיקרייםמוקדי

שילוט ותמרור  , עבור תחבורה ציבוריתסיטרי

פיתוח נופי ועוד, ברחובות יפו אגריפס

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

   

אחוזי ביצוע 
מסך הפרויקט

  



 נורדאו:במכרזמסילתיים מקטעים

 מקטעים מסילתיים לאחר עבודות איפרא :

נווה יעקב1.

הנטקה2.

הנרייטה סאלד3.

צומת אורה4.

הדסה-אורה 5.

גבעת מרדכי6.

2,3רם 7.



צ"תחתשתיות סטטוס 
ציבוריתתחבורה נתיבי /מסלולי:

בבדיקת היתכנות-מאיר גרשון צ"נת

תכנון סופי–רחוב הצבי צ"נת

בוצע-גולדה מאיר צ"נת

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

בביצוע-ירמיהו צ"מת

בביצוע-צ שפע חיים "נת

גמר ביצוע-בגין מקטע א צ "נת

סיום תכנון מפורט–' ז+ ' בגין מקטע בצ"נת

 מפלסיותהפרדות:

 בביצוע-אשר וינר

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

אושרה לתוקףע"תב-ל "הארכת מנהרת צה

 סיום תכנון מפורט למכרז השלד  , חפירה ודיפון בביצוע–מחלף בייט

תכנון מפורט למכרז בייט מזרח ומערב, 22ומנהרה 



צ"תחתשתיות סטטוס 
חניוני חנה וסע:

 של החניון בביצועודיפוחפירה -בייט

 סיום בדיקת היתכנות-חניון חנה וסע מעלה צופים

 הופקד בוועדה מחוזית-חניון חנה וסע הדסה עין כרם

מסופי אוטובוסים:

 תכנון מוקדם  -( קבוע)הרטוםחניון אוטובוסים

 תכנון מוקדם  -לעטרות חניון אוטובוסים כניסה

 סיום בדיקת היתכנות-נחל אוג

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

 בתכנון מוקדם-בנבנישתי

 בתכנון מוקדם-( דרך חברון)300מחסום

בתכנון מוקדם-פסגת זאב י"גט



חטיבת 
כספים ומשאבים



2020תקציב מול ביצוע 
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83%
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3%

2020התפלגות ביצוע 

ארגוני

חטיבת הנדסה

חטיבת תחצ

חטיבת תכנון אסטרטגי ומודלים

ביצוע
2020

תקציב
2020

חטיבה

33,174,818 34,891,345 ארגוני

318,574,604 273,543,445
חטיבת 
הנדסה

19,910,209 22,979,122
חטיבת

תחבורה ציבורית

10,682,056 16,518,635
חטיבת תכנון  

אסטרטגי מודלים

382,341,687 347,932,547
סכום  
כולל



היקף חשבונות
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חטיבת 
תכנון אסטרטגי  

ומודלים



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"רשתוכיולקידודהשלמת"

צ"נת/צ"מתמידולשיפור-היברידיתחבורהמודל

שינוייםלתיעודהיתרבין;מודל"גרסאות"-בשימושמיסוד

מודלהרצת"ח"דוהבניית"

במודלש"יוהטמעתשיפור

תחום מודלים-סטטוס תכנון אסטרטגי ומודלים 



תחום תכנון-סטטוס תכנון אסטרטגי ומודלים סטטוס תשתיות
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

29

הדמיית חנה וסע מחלף חמד

קווי רכבל לבחינה

התכניתאתאישרההצוותשלהמקצועיתהיגויועדת:סטטוס

המטרופוליןליישובייירושליםשלהתחבורתיהאבתכניתמהרחבתכחלקקודמההתכנית

שוניםפרויקטיםמספרלקידוםהצעותמעלהתחבורתיותוסימולציותרבמידעעלשהתבססה,התכנית:

רכבעבורהןעדיפותהאתומראה,הראלבמחלףבפועלהקיימתהתנועההסדריתצורתאתמבססתהעבודה:הראלמחלף1.

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

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

.וסעחנהוחניוןואיסוףהורדהעמדותמיסודכולל,השפלהעבראלמעברנקודתלהוותלהמשיךצריךחמדמחלף

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

16לכבישמוצאוחיבור,שורקלדרך1כבישחיבור,חוצבים-חמד:כבישים4.

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

.מקיפהיישימותבדיקתלבצעעקרוניתאושר.כרם-עיןלהדסהאפשרותוכן

ביצועושלביותליישוםהמלצותכוללסופיח"לדויאוגדוהחומרים.



יישוביוביתרציוןבמבשרתהתושביםסך

30-כומתוכם,אלף60-כהואכיוםהפרוזדור

במועצותאלף17-וכציוןבמבשרתאלף

.יעריםוקרייתגושאבוהמקומיות

לגדולהמרחביישוביכלצפויים2040לשנתעד

ציוןמבשרתכאשר,תושביםאלף80-לכ

.התושביםמןכמחציתלהוותממשיכה

2040התפלגות דמוגרפית כיום ותחזית לשנת 

דמוגרפיה במרחב-רקע תכנוני 



.ירושליםלכיווןהואהפרוזדורוליישוביציוןלמבשרתהחיצוניהעיקריהקשר:לירושליםהקשר1.

.1כבישעלעוברתתנועהגםבחשבוןלקחתניתןתכנוניתבראייהאך,לעבודהנסיעותכוללזהקשר

בשלפנימיותנסיעותשלרבמספרציוןבמבשרתמבוצעבוקרשיאבשעת:הפנימייםהקשרים.2

.החינוךמוסדות

החזויותהפיתוחמגמות.נוספיםולשירותיםלחינוךאזורימוקדמהווהציוןמבשרת:אזוריקשר.3

.זהקשריעצימולמבשרת

מתרכזזהקשר.הארץלכללהואתחבורתיתמבחינהביותרהחלשהקשר:ארצייםכללקשרים.4

.אביבלתלבעיקר,1כבישעלמערבהבתנועה

סיכום קשרים תחבורתיים-רקע תכנוני 



מטרות ויעדים

עלמטרת

הןהיישובשלהחזויותהפיתוחלרמותהולםמענהייתןשילובםאשר,פרויקטיםמגווןיצירת

.אזוריכמוקדוהןהמקומיתברמה

משנהמטרות

.(16ל"תתבעקבות)ירושליםועםהאזוריים,הפנימייםהחיבוריםשיפור(1

.ציבוריתבתחבורההשירותשיפור(2

.המשתמשיםשיעורהגדלתשיאפשרבאופןירושליםשלהמוניםהסעתבמערךהשתלבות(3

.בריאהעירוניתסביבהקידום4)

.ועידודהממונעתלאלתנועהתשתיותוקידוםהיישובבתוךהתנועהמערךשלהסדרה5)



חלופות הסעת המונים שנבדקו

ומשלב בתוכו מפגש בין תנועה " שער כניסה לירושלים"על בסיס ההבנה כי המרחב מהווה 

:נבחנו מספר מערכות להסעת המונים, מקומית לתנועה ארצית שיעדן המשותף הוא ירושלים

רכבל+צ"נת ל"רק צ"מת/צ"נת



צ"מת/צ"נת-החלופות שנבדקו 

לשיפוריחסיבאופןזולבאמצעימדובר

זהאמצעישלהגדולחסרונו.צ"תחתשתיות

הקייםהדרכיםמערךעלבהתבססותהוא

,תוואיחלופותמספרמתוך.(והמתוכנן)

זותשתיתלבחוןהיאהאבתכניתצוותהמלצת

זותשתית.המרכזיתלתחנהועדהראלממחלף

מחוץהמגיעותלנסיעותגםמענהתיתן

.ירושליםפרוזדורויישוביציוןלמבשרת

שנבחנו והציר הנבחרצ"נתצירי 



רכבת קלה-החלופות שנבדקו 

חלופהנבחרההחלופותהשוואתבחינתלצורך,לבסוף.שונותמסילתיותחלופות6נבחנוזועבודהבמסגרת

.המרכזיתהתחנהלאזורנוסףמסילתיקולהביאהרבהקושילאור,4/9למחלףהראלממחלףמסילתית

.האזוריתהטופוגרפיהעלבדגשאזרחיותתשתיותעלמשמעותיותהוצאותדורשתזוחלופה

שנבחנו והתוואי הנבחרל"הרקתוואי 



רכבל+צ"נת-החלופות שנבדקו 

הראשון מהראל  , לטובת הבחינה המשווה בין חלופות נבחרו שני קווים. תוואים שונים4עבור הרכבל נבחנו 

כבר בשלב מוקדם היה ברור כי לאור ריבוי המעברים לא ניתן  . וקו נוסף להדסה4/9ם ולמסוף -למרכזית י

.צ"לנתיהיה להסתמך על אמצעי הרכבל בלבד וכי מדובר באמצעי תוספתי 

חלופות לבחינה2, קווי רכבל



השוואת חלופות-החלופות שנבדקו 

.הטבלה הבאה מפרטת את הציונים השונים שזכתה להם כל חלופה בהתאם לקריטריונים השונים

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



שיפור מערך הדרכים

:כחשוביםנמצאואשר,בכבישיםהקשוריםפרויקטיםשלושהנמצאובחלופהתלותללא

חוצביםחמדכביש•

מבשרתלכווןשורקלדרך1כביששלמחדשחיבור•

ירושליםלכוון16לכבישמוצאאזורחיבור•

כשלנקודתהמהווה,הראלמחלףבאזורתנועותלהקטיןיכולתםהואהללוהפרויקטיםלשלושתהמשותף

פוטנציאליתתנועתי

 

6

-כביש חמד
חוצבים מזרחה16חיבור לכביש 

1חיבור לדרך שורק מכביש 



חמד-מרכזי תחבורה ציבורית 

עירוניתביןציבוריתתחבורהמרכז-חמדמחלף

,ירושליםמכווןבגישהוהסרבול,הראלמחלףשלהחדשההתצורהלאור•

בעיקרהשהיא,עירוניתביןצ"לתחממשקנקודתלהיותלהחזירוניתןלא

.ירושליםאל/מקווים

.עירונית-הביןהציבוריתלתחבורהאזוריכמרכזחמדמחלףאתלמסדיש•

,וההורדההעלאהעמדותשדרוגלרבות,המחלףאתלהסדירישכךבתוך•

.וסעחנהוחניוןפרטימרכבואיסוףהורדהעמדות



הראל-מרכזי תחבורה ציבורית 

ואזורימקומיציבוריתתחבורהמרכז-הראלמחלף

שתוכננומאלהיותרטובכמתפקדיםנמצאוהראלבמחלףהקיימים"הזמניים"התנועההסדרי•

.ציבוריתתחבורהעבורבפרטזאת;החדשר"המעותכניתל"תתבמסגרת

יתוכננובאםיותרטובהשרותרמתתתקבלכינמצא,במקורשתוכנןמבונהמסוףבמקום•

הרחובבמפלסהאוטובוסקוויביןמעברממשקי

כיוון  
צפון

כיוון  
מזרח

פתיחת פנייה 
שמאלה מדרום

תחנת אוטובוס שטח שמור לתחנת  
עתידיתל"רק



תכנית אב לתחבורה מעלה אדומיםסטטוס תשתיות

הדמיית חנה וסע מעלה צופים

התכניתאתאישרההצוותשלהמקצועיתהיגויועדת:סטטוס

המטרופוליןליישובייירושליםשלהתחבורתיהאבתכניתמהרחבתכחלקקודמההתכנית.

אדומיםמעלההעירלגבולותמעברחרגהשהתכניתהרי,לירושליםהתחבורתיתהאבמתכניתחלקבהיותה

שוניםפרויקטיםמספרלקידוםהצעותמעלהתחבורתיותוסימולציותרבמידעעלשהתבססה,התכנית:

:בצוותהמקודמותאחרותעבודותניכרבאופןושינתההזינההעבודה:התחמושתגבעת1.

אדומיםממעלההמגיעהמאסיביהשירותעבורובראשונהבראש,הצוותי"עכעתמתוכנן,התחמושתגבעתמ"מתח•

אדומיםמעלהלטובתובראשונהבראש,התחמושתבגבעתתחנהשיכלולכךשונההקלההרכבתשל"התכלתהקו"•

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

פתיחתלאחררקוייושם,האוניברסיטה'ושדשמרנעמימנהרותצירעלינועצ"המת.קלהרכבתקווי4עםבעתידיתממשקו

.הצרפתיתהגבעהמנהרותפרויקט

רגליתוכן,הזיתיםלמחלףישירותהמתחבר,חניהמקומות1000-כעםוסעחנהחניוןהקמת:צופיםמעלהוסעחנהחניון3.

.ראשוניתחלופהבחינתשלבשלביםנמצאהחניון.הצופיםבהרהקלההרכבתלקווי

צפוניטבעתיכביש,בירושליםמזרחיטבעתכביש,437הרחבת,אדומיםבמחלףלירושלים"חסרה"רמפה:נלוויםכבישים4.

ועודאדומיםבמעלה

ביצועושלביותליישוםהמלצותכוללסופיח"לדויאוגדוהחומרים.



מצב קיים-דמוגרפיה -רקע תכנוני סטטוס תשתיות

אוכלוסיית,2018בשנתס"הלמפיעל

קצב.נפש38,193מנתהאדומיםמעלה

השנים15-בבעירהאוכלוסייהגידול

.תקופותלשתימתחלקהאחרונות

(35,633)2010-ו(30,200)2005השניםבין

3%-כעלהאוכלוסייהגידולקצבעמד

לשנתועד2010משנת,זאתלעומת.לשנה

צנחהעיראוכלוסייתשלהגידולקצב2018

הגבלותשלתוצרוהואבשנהאחוז0.8-לכ

.הבניה

פריסת האוכלוסייה במעלה אדומים



תחזית אוכלוסייה-דמוגרפיה -רקע תכנוני סטטוס תשתיות

 על פי התחזיות צפויים להיות בעיר מעלה

   ,9 )תושבים 000,  -כאדומים 

ביחס למצב .2040בשנת ( יחידות דיור

.  9-הקיים מדובר בעלייה של כ

אלה מתרכז  , גידול זה אינו הומוגני במרחב

נופי סלע  "בשכונות החדשות כמו הרחבת 

מגורים באזור  , "כלי שיר דרום", "מזרח וצפון

גבעת "ו" שטחי אש"פינוי , "מחנה ישי"

". המייסדים

לפי שכונה2040אוכלוסיית מעלה אדומים בשנת 



SWOT-ניתוח ומסקנות 

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

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

רשת הדרכים במעלה אדומים הינה בעלת היררכיה ברורה  (  
.ומוסדרת

צפיפות בניה גבוהה יוצרת ריכוזי ביקושים וכתוצאה מכך  (  
.מאפשרת מתן שרות יעיל באמצעות תחבורה ציבורית

-צ כאמצעי הגעה משמעותי של כ"היקף השימוש בתח( 3
.תושבי מעלה אדומים המועסקים בירושלים  6
:  רשת שבילי הליכה ואופניים ייחודית ברמה העולמית( 4

.נתיב הקרונית

ממשקי הבית במעלה אדומים ישנו רכב אחד     -למעלה מ(  
.ויותר
.בעלי מסלולים לא יעילים"    "קווי (  
.ואקום בקווים פנים עירוניים( 3
. חוסר ביציאה מערבית ישירות לכביש ( 4
. ' העדר ציר חיבור בין עירוני נוסף מעבר לכביש מס(  

SWOT

חוזקות
(Strengths)

חולשות  
(Weaknesses)

הזדמנויות
(Opportunities)

איומים
(Threats)



בחינה ובחירת חלופה-מתודולוגיה 

.  גובשו מספר חלופות תכנוניות, במסגרת תכנית האב למעלה אדומים

בכל אחת מהחלופות מרכיבים תחבורתיים שונים אשר מטרתם לתת מענה לביקוש התחבורתי 
.  ההולך וגובר הן בתחבורה הציבורית והן בתחבורה הפרטית

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

 

 

3



מטרת על-מטרות ויעדים 

-בתתחבורתיתמערכתיצירתהיא,אדומיםמעלהשלהאבתכניתמטרת

הכלכליות,האורבניותהפיתוחתכניותלמימושכמנוףהמשמשתקיימא

מבקרים/והמועסקיםתושביהשלניידותםשיפורתוך,העירשלוהחברתיות

.בה

אליההנכנסיםולאלוהעירלתושביטובהניידותאספקת.

הציבוריתהתחבורהלטובתהפיצולרמתשלגידולוהמשך.

וגדלהההולכתלאוכלוסייהיעיליםתחבורתייםפתרונותמתן.

השוניםבאמצעיםמהעירוביציאהבכניסהנסיעהבזמנישיפור.



במסגרת התכנית גיבש צוות התכנון יחד עם צוות תכנית אב לתחבורה  

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

רכבל+ צ "מת ל"רק צ"מת בסיס

חלופות והשוואתן



פיצול-חלופות והשוואתן 
עירוניותפניםנסיעותפיצול

(עליה)לשיפורמביאיםהתרחישיםכלל•
צ"בתחבשימוש

נסמכתעדייןהממונעתהעירוניתהתנועה•
פרטירכבעלבעיקר

העירוניתהפיצולברמתמשמעותיהבדלאין•
המוצעותהחלופות3בין

חוץנסיעותפיצול
(עליה)לשיפורמביאיםהתרחישיםכלל•

צ"בתחבשימוש
מביאים,רכבלבליאועם,צ"נתתרחישי•

ביותרהמשמעותילשיפור
גבוהההחוץבנסיעותצ"תחלטובתהפיצול•

התרחישיםבכלל50%מ



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

צ"תרחיש מת

ל"רקתרחיש 

תרחיש רכבל

צ"לתחבכלל התרחישים ישנה עדיפות •
מכלל השכונות בנסיעה למרכז העיר 

ירושלים
השונות משפרות את  צ"התחחלופות •

, הממשלהלקריתצ"התחמעמדו של 
.הדסה עין כרם וגבעת התחמושת

בתרחיש הרכבל•



חלופות והשוואתן

יעדמדד
חלופת  
בסיס

חלופת  
צ"מת

חלופת  
ל"רק

חלופת  
רכבל

הגברת השימוש בתחבורה ציבורית  
הגברת השימוש בתחבורה ציבורית  

תגבור וייעול שרות האוטובוסים  
(  תדירות והעדפה)

1423

המתחרה  צ"תחשרות 
(זמנים)הפרטי ברכב 

1324

רשת תחבורה ציבורית מקומית המחברת בין  
חלקי העיר ברמת שירות גבוהה

פיתוח שירות תחבורה ציבורית בין  
.  חלקי העיר בהתאם לביקושים

(מספר קווים ותדירותם)
3434

שיפור הקשר לאזור התעסוקה מישור  
אדומים לעובדים ומשתמשים אחרים מחוץ  

למעלה אדומים

הגדלת מספר ותדירות קווי השירות 
.  ת.לאבתחבורה ציבורית 

(מספר קווים)אדומים מישור 
4444

1423(צ"נתמ "ק)יצירת תשתית העדפה צ"התחשיפור שירות 

10191318ציון סופי



המינועברמתלעלייהמענהלתתמנתעל.תחבורתיגודששלמצבכיוםמתקייםירושליםבמטרופולין

בדרכיםפיזיותתשתיותושיפורבתוספתהקשוריםפרויקטיםקידוםעלהוחלט,האוכלוסיהוגידול

.מעגליםבשניאדומיםמעלהלעירהרלוונטיות

:רשימת הפרויקטים מעגל חיצוני

כבישים-החלופה הנבחרת 

437שדרוג כביש /הרחבה

"(מרקם חיים)"זעים -א–כביש עזריה 

המשך ציר אשר וינר בירושלים וחיבור  
לציר טבעת מזרחי

מנהור צומת הגבעה הצרפתית  
(בביצוע)בירושלים 

והפרדה מפלסית  45שדרוג ציר 
לרבות מחסום חדש, קלנדיה

במורדות  " מעלה הצופים"חנה וסע 
המזרחיים של ההר

חנה וסע נחל צופים ליד הגבעה 
(בביצוע)הצרפתית בירושלים 

הר  )בציר מנהרות נעמי שמר צ"נת
בירושלים( הצופים

כביש טבעת מזרחי בירושלים

:רשימת הפרויקטים מעגל פנימי

,  רמפת יציאה לירושלים במחלף אדומים
צ"נתכולל 

הכניסות הצפוניות על כביש 2מחלוף 
1' מס

כביש טבעת צפוני מעלה אדומים

כביש חיבור שכונת מצפה נבו למזרח



פרויקטים תחבורתיים בתשתיות  
2040במעגל החיצוני לשנת 

כבישים-החלופה הנבחרת 

פרויקטים תחבורתיים בתשתיות  
2040במעגל הפנימי לשנת 



העדפהתשתיתתוספתהכוללתחדשהצ"תחמערכתהתכנוןצוותהגדיר,התכניתבמסגרת

יתר.יעדיםותוספתחדשיםמסלוליםגםכמווקיימותחדשותמשכונותקווים,עירוניתוביןעירונית

שתוכלכךגדלהצ"התחמערכתשלהקיבולתלכךובהתאםהקיימיםלקוויםתדירויותנוספו,כןעל

.עירוניותביןובנסיעותעירוניותפניםבנסיעותהיעדבשנתהצפוייםהביקושיםאתלשרת

:כוללהמתוכנןצ"התחשירות

.קווים עירוניים המקשרים בין מוקדי הביקוש העירוניים ושכונותיה השונות(  

.המחברים למוקדי ביקוש מרכזיים בירושלים-_12יוממיםקווים ( 2

ונעים על גבי תשתית ההעדפה למסוף גבעת , היוצאים מתוך השכונות השונות בעיר- _17קווי( 3

.שם מתחברים למערכת הסעת ההמונים של ירושלים, התחמושת

שירות התחבורה הציבורית-החלופה הנבחרת 



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

תכנית האב כוללת הנחיות מפורטות לגבי מתקני . צ"תשתית ענפה אשר תשרת את מערכת התח

להלן מפת פריסת התשתיות והפירוט בנוגע . צ המוצעת"התשתית הנדרשים עבור מערכת התח

.לשטחי המתקנים הנדרשים

תשתיות תחבורה ציבורית

תשתית תחבורה ציבורית



סטטוס תשתיות

עדכון חלופות בהתאם לגרסת תכנית מתאר חדשה  : סטטוס

ליישובייירושליםשלהתחבורתיהאבתכניתמהרחבתכחלקקודמההתכנית

.המטרופולין

כאשר משרד השיכון והעירייה עדכנו תכנית מתאר, התכנית הייתה לקראת סיום:

(כולל מגורים)תוך תכנון עירוב שימושים , הגדלה משמעותית של מער צפוני1.

ל"צתאאומץ היקף תעסוקה מתון שהמליץ –הגדלה משמעותית של תעסוקה 2.

10צומצם פיתוח מעבר לכביש 3.

5עירוב שימושים לאורך ציר 4.

לרבות היקף התעסוקה הנרחב יצר אתגר בעדכון המודל, תכנית המתאר החדשה  ,

אשר ערך מספר חודשים והסתיים לאחרונה

לעומת גרסה קודמת, היקף נמוך יותר של נסיעות לירושלים1.

זאת ללא יישום מערכות הסעת המונים; כ תפקוד סביר של רשת דרכים"סה2.

 לרבות חיבור עם ירושלים, סיום בחינת רשת הסעת המונים2021בתחילת

תכנית אב בית שמש



סטטוס תשתיות

התגבשה חלופה הממתינה לאישור שרת התחבורה  : סטטוס

ש"איוט תחבורה "התכנית בהובלת קמ

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

פלסטיניתאוכלוסיההכולל חיזוי תנועות , הוכן מודל תחזיות תחבורתי

  התקיימו מספר סבבי פגישות עם ראשי מועצות

 204תכנית האב כוללת רשימה של פרויקטים לקידום עד שנת 

כאשר יתר הפרויקטים תועדפו , ומתוכה גובשה המלצה לתכנית חומש

.בהתאם לחשיבותם לחומשים הבאים

 בטווחי זמן שונים, צ"תחהתכנית שמה דגש על פיתוח תשתיות

 התכנית תשולב עם התכנית האסטרטגית לדרכים בישראל אשר גובשה

לאחרונה

תכנית אב תחבורתית ליהודה ושומרון
מפת צירי העדפה לבדיקה



חטיבת 
תחבורה ציבורית



סטטוס תחבורה ציבוריתסטטוס תשתיות
קידום תשתיות לתחבורה ציבורית  :

העברת הפעילות בחניוני הכניסה לעיר למסוף ביטוח לאומי

 בדגש על ציר בר אילןל"רקבעבודות צ"תחליווי תכנון הסדרי תנועה תומכי

 לכל מרחב מטרופולין ירושלים2040הכנת תכנית אסטרטגית למסופים וחניונים לשנת יעד

הכנת תכנון מחדש למספר מסופי תחבורה ציבורית בעיר בית שמש

הכנת פרוגרמות למסופים וחניונים ברחבי המטרופולין

4/9ניהול לחניון ' הכנת מכרז לחב

אוטובוסים חשמליים:

הכנת תכנית לפריסת עמדות טעינה לאוטובוסים חשמליים בעיר ירושלים

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



סטטוס תשתיות

מכרזים להפעלת תחבורה ציבורית במטרופולין ירושלים

השירות העירוני בירושלים :

o בהתאם " ירושלים צפון"ואשכול " ירושלים מרכז"נערך עדכון מערך הקווים באשכול 2020במהלך שנת

.לסוגיות שעלו מתהליך שיתוף במנהלים הקהילתיים וכן בשל שינויים בהסדרי התנועה

o 42021וצפי לתחילת יישום ברבעון 2021, 1בסוף רבעון " ירושלים מרכז"צפי תחילת בחירת זוכה לאשכול   .

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

שירות התחבורה הציבורית בבית שמש ופרוזדור ירושלים:

o בהתאם " פרוזדור ירושלים"ואשכול " בית שמש"נערך עדכון מערך הקווים באשכול 2020במהלך שנת

.בדגש על מתן מענה לשכונות מתאכלסות, לבינוי החדש בעיר בבית שמש

o נבחרו זוכים להפעלת אשכול פרוזדור ירושלים ואשכול בית שמש2020, 4ברבעון

o 2021, 2הערכות ליישום שני האשכולות במהלך רבעון

המשך-סטטוס תחבורה ציבורית 



סטטוס תשתיות

מערך קווי אוטובוס במזרח ירושלים:

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

:אשר כלל

o הצפת צרכים וסוגיות לתכנון, תיקי שכונות עם ניתוח המצב הקיים9הכנת

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

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

o צ"התחהצגת התכנית במשרד התחבורה על מנת לקדם קבלת החלטות לתקצוב ולפעולה מול מפעילי

 2020התחיל בחודש נובמבר -(פגישות בשכונות מזרח ירושלים6-8)תהליך התייעצות במנהלים הקהילתיים

2021ויימשך עד ינואר 

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

 ציבוריתיצירת הליך מתואם להעברת חוות דעת על תשתיות חדשות בנושא תחבורה

המשך-סטטוס תחבורה ציבורית 



סטטוס תשתיות

תכנון מערך קווי התחבורה הציבורית:

o וזאת כבסיס לתכנון עתידיים הכנת תיקי עיר ומרחב במרכזים ניתוח מצב קיים וכן תחזיות לבינוי חדש וצרכים

של קווי אוטובוס בשירות התחבורה הציבורית  2040ארוך טווח עד לשנת יעד 

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

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

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

ביצוע שינויים בקווי התחבורה הציבורית:

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

o  שינויים במערך הקווים בכניסה לעיר ירושלים לצורך מעבר למסוף ביטוח לאומי

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

oהערכות להשבתות רכבת עתידיות לצורך התקנת מפלגים חדשים של הרכבת הקלה

o בקווים בינעירוניים ופרבריים בציר בר אילן בשל עבודות רכבת קלה2021הערכות לשינויים הנדרשים במהלך
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תודה 


