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:מטרות המפגש

הצגת תכניות הרכבת הקלה ברחוב הרב צבי יהודה ועוד. 1

הצגת הסדרי התנועה הסופיים לעת הפעלת הרכבת הקלה. 2

השכונותבתוך והליכתיותשל הנגשה פרוייקטיםהצגת . 3

ביצוע העבודותהצגת אופן . 4
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כללימבט
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מערך הסעת המונים ירושלים 4



תכנון

הרכבת הקלה תכניות 

כנפי , ימין אבות, יהודההרב צבי ברחובות 

נשרים 
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:עקרונות התכנון

כיווןמרכזי ושמירה על שני נתיבי נסיעה לכל ל"רקמסלול 1.

ונטיעה המשכית של עצים חדשיםמדרכות רחבות ככל הניתן 2.

ושמירה על גישה לכלי רכב , הניתןעל נתיבי חניה ככל שמירה 3.

.לחניה קיימת במגרשים הפרטיים

בעיקר באזור  )שניתן נתיב אופניים רציף היכן שילוב 4.

(התעסוקה

השירות  תכנון מחזית לחזית וביטול דרכי –התעסוקה באזור 5.

ל"לרקבין קווי אוטובוסים משקים מ6.
  .6



תשריט–9700ע"תב 7



חלוקת האזור לשכונות מגורים ולאזור תעסוקה 8



מפת סביבת הפרויקט וחלוקה לאזורים

תחנת טרמינל
הר נוף

אזורי תעסוקה ומסחר אזורי מגורים
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מרכז הרב
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עיוורים
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:עקרונות תכנון

מרכזי ושמירה על שני נתיבי נסיעה לכל כיווןל"רקמסלול . 1

מדרכות רחבות ככל הניתן ונטיעות המשכיות. 2

שמירה על נתיבי חניה ככל הניתן. 3

שילוב נתיב אופניים רציף היכן שניתן. 4
תכנון מחזית לחזית וביטול דרכי השירות–באזור התעסוקה . 5

ל"לרקממשקים בין קווי אוטובוסים .6

  .

11



פיתוח המדרכות על פי קו זכות הדרך–משה קרית, חתכים טיפוסיים באזור המגורים
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תחנת העילוי: גינון ונטיעות באיי תנועה רחבים לאורך קו המסילה-נטיעות בתחנות 
13



אדריכלי מפורטתכנון 

הרב צבי יהודה/ צומת רחוב העילוי –הדמיה 14



דגל ראובן' ביטול פניה שמאלה מרח. תחנת העילוי, 1תחנה -קטע מזרחי 

מרכז הרב

בית חינוך 

עוורים

תחנת העילוי
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,  רחוב הרב צבי יהודה-מצב סופי -תכנית פיתוח 
דגל ראובן
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,  רחוב הרב צבי יהודה-1אינפראשלב –תכנית פיתוח 

דגל ראובן



הנטקהדוגמא למצב סופי ברחוב –תכנית פיתוח 
1אינפראשלב 
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19

דגל ראובן, רחוב הרב צבי יהודה-תכנית פיתוח 
קירות
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דגל ראובן, רחוב הרב צבי יהודה-תכנית פיתוח 
קירות



דגל ראובן, רחוב הרב צבי יהודה-תכנית פיתוח 
אזורים מגוננים בשטח שבין מבני המגורים לדרך

24



26

דגל ראובן, רחוב הרב צבי יהודה-תכנית פיתוח 
גינה ציבורית מעל למקלט תת קרקעי קיים



27

דגל ראובן, רחוב הרב צבי יהודה-תכנית פיתוח 
חתך-גינת המקלט 
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העילוי, ימין אבות–תכנית פיתוח 
שלב סופי תנוחה וחתכים



29

העילוי, ימין אבות–תכנית פיתוח 
קירות פיתוח חדשים והסדרת כניסות לחצרות הבניינים



30

העילוי, ימין אבות–תכנית פיתוח 
1אינפראשלב 



ימין אבות

פ"שצ פ"שצ
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בעל השאילתות, העילוי, ימין אבות–גבול תכנית פיתוח 
על רקע תצלום אוויר
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פרבשטייןצומת , בעל השאילתות, ימין אבות–תכנית פיתוח 
שלב סופי
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פרבשטייןצומת , בעל השאילתות, ימין אבות–תכנית פיתוח 
1אינפראשלב 



נדרשת הסדרת מדרכה והתאמה 

להפרשי גבהים בין מדרכות
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פרבשטייןצומת , בעל השאילתות, ימין אבות–תכנית פיתוח 
מצב קיים



במקום גינון קיים-בעל השאילתות ' גינון מוצע על המדרכה בצומת רח

פרבשטייןצומת , בעל השאילתות, ימין אבות–תכנית פיתוח 
מצב קיים
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36

כנפי נשרים, ימין אבות–תכנית פיתוח 
בעל השאילתות' שיקום גינה בפינת רח



כנפי נשרים, ימין אבות–תכנית פיתוח 
שפרה ואליעזר הלוי' שיקום גני משחקים רח
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38

כנפי נשרים, ימין אבות–תכנית פיתוח 
שפרה ואליעזר הלוי' שיקום גני משחקים רח



גן משחקים בקצה רחוב שיפרה

מעבר קיים להולכי רגל לרחוב  

ימין אבות

מעבר קיים להולכי רגל בין רחוב שפרה לרחוב אליעזר הלוי

קיר קיים בקצה רחוב שפרה

קיר קיים בקצה רחוב שפרה מדרגות קיימות בין הגינה לרחוב  

ימין אבות
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אליעזר הלויגן משחקים בקצה רחוב 

מעבר קיים להולכי רגל בין רחוב שפרה  

לרחוב אליעזר הלוי

מבט מהמדרכה ברחוב ימין אבותמדרגות בתחום הדרך מיועדות להריסה

הקטנת שטח הגינה על פי זכות הדרך
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מעבר קיים להולכי רגל בין רחוב  

שפרה לרחוב אליעזר הלוי

חצר פרטית קיימת בתחום הציבורי חצר פרטית בתחום הדרך הקיימת  

(פ"שצייעוד )

הסדרת מעבר הולכי רגל בין שתי הגינות  

.  הריסת קיר חצר קיים בתחום הציבורי

בניית קיר גדר חדש בגבול המגרש
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צומת עקיבא אזולאי, ארה'נג, כנפי נשרים–תכנית פיתוח 
שלב סופי תנוחה וחתכים



כנפי נשרים

ל'מאפיית אנג

פ"שצ

פ"שצ

ארה'נג
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כנפי נשרים, ימין אבות–תכנית פיתוח 
ארה'נגשיקום גינה בפינת 

כנפי נשרים
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כנפי נשרים, ימין אבות–תכנית פיתוח 
ארה'נגציבורית בפינת רחובות כנפי נשרים וישראל שיקום גינה



45

אזור התעסוקה, כנפי נשרים–תכנית פיתוח 
צומת עקיבא אזולאי–הדמיה 
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תחנת המלמד, כנפי נשרים–תכנית פיתוח 
(טרמינוס)תחנה אחרונה לשלוחה –שלב סופי 



מדרגות ומעלית, תחנת מיישרים

בקצה רחוב האופה
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הסדרי תנועה סופיים
העילוי  , בן ציון, ברחובות דגל ראובן

ובצמתים
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דגל ראובן' ביטול פניה שמאלה ביציאה מרח

סטרי-העילוי לרחוב חד' שינוי רח

הסדרי תנועה חדשים  
סטרית ברחוב  -תנועה חד, ציון-בן' כיוון נסיעה ברחשינוי 

העילוי
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חדשיםהסדרי תנועה 
העילויסטרית ברחוב -תנועה חד, ציון-בן' כיוון נסיעה ברחשינוי 
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לוחות זמנים

אופן ביצוע העבודות
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:הקמת רכבת קלה

(1אינפרא)שלב העתקת התשתיות ושינוי גאומטרי –' שלב א. 1

(2אינפרא)הקמת המסילה ומערכותיה –' שלב ב. 2
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לוחות זמנים

2019מרץ –תחילת עבודות •

2022מרץ שנת –( 1אינפרא)תאריך משוער לסיום עבודות שלב ראשון •

2024תחילת שנת –תאריך משוער להפעלת קו הרכבת •
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שלבי ביצוע העבודות

שנים3-משך זמן ביצוע של כ-שלב ראשון –1אינפרא•

עקיבא אזולאי-כיכר המלמד 1.

פרבשטיין–צומת בן דור 2.

עקיבא אזולאי–פרבשטיין3.

משך זמן ביצוע של כשנה–הנחת מסילה ותפעול הרכבת –2אינפרא•

י הזכיין"ייקבע סופית ע–עבודה על כלל המקטע במקביל 
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השכונותבתוך ולהליכתיותלהנגשה פרויקטים 

61



.גבעת שאול, תכנית אב לשבילי אופניים באזור קריית משה

הסדרת מעבר  

לאופניים

קריית משה  

צפון

הסדרת מעבר  

לאופניים

קריית משה דרום

שבילי אופניים קיימים  

ומתוכננים בצמוד לתוואי  

ל"הרק

62



המשכיות שבילי האופנים-גבעת שאול , קריית משה

ל"רקנגישות מונגשת לתחנת 

1

2

3

מפה כללית

כנפי נשרים
ימין אבות
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הנגשה-גבעת שאול , קריית משה

2
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גבעת שאול  , קריית משה

סירקיסדניאל ' רח-לשכונהל"רקהנגשת תחנת -3

ציון-החלפת כיוונים ברחוב בן

3

סירקיסדניאל 

ציון-בן' רח
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הנגשה-דרום -קריית משה

הסדרת צומת למעבר בטוח. 1

(פרויקט שכונתי ) הסדרת שדרת קריית משה עם שביל אופניים . 2

רמפות . 3

1

3

2
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!ההקשבה  על תודה 
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