
קו ירוק שלוחת גבעת שאולל"רק
שלביות ביצוע ולוחות זמנים  

27.3.2019מפגש תושבים 
שאולגבעת | קריית משה 

טולקובסקי אדריכלים| כהן 

2019פברואר 

1



:מטרות המפגש

הצגת תכניות סופיות של הרכבת הקלה לשלוחת גבעת שאול1.

הזמניםהצגת לוחות 2.

הסדרי התנועה הזמניים המוצעים לשלב עבודה ראשוןהצגת 3.
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3מערך הסעת המונים ירושלים



:הקמת רכבת קלה

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

(2אינפרא)הקמת המסילה ומערכותיה –' שלב ב. 2
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6חלוקת האזור לשכונות מגורים ולאזור תעסוקה



הרב צבי יהודה/ צומת רחוב העילוי –הדמיה  7
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המגוריםבאיזורגינות ציבוריות 4טיפול והסדרת 

מיוחדפ"בשצהסדרת גינה חדשה –11הרב צבי יהודה 1.

שיקום גינה קיימת–פינת רחוב בעל השאילתות 2.

הסדרת הגינות–רחובות שפרה ואליעזר הלוי 3.

שיקום גינה קיימת-( ארה'נגפינת )12-14כנפי נשרים 4.
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ברחוב הרב צבי יהודה  פ"שצהסדרת 
גינה ציבורית מעל למקלט תת קרקעי קיים
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הרב צבי יהודה  פ"שצ
חתכים
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הצעה לשיקום גינה קיימת בפינת רחוב בעל השאילתות
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שפרה ואליעזר הלוי' גני משחקים רחשיקום 
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כנפי נשרים, ימין אבות–תכנית פיתוח 
ארה'נגציבורית בפינת רחובות כנפי נשרים וישראל שיקום גינה
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תחנה אחרונה לשלוחה  –סופי שלב 

(טרמינוס)



שינויים בהסדרי התנועה
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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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ביצוע העבודותאופן 

ולוחות זמנים

18



לוחות זמנים

2019מאי / אפריל–כניסת קבלן לשטח •

2019יוני –מועד צפוי לתחילת עבודות בקריית משה •

2022במהלך שנת –( 1אינפרא)תאריך משוער לסיום עבודות שלב ראשון •
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שלבי ביצוע העבודות

שנים                                          3-משך זמן לביצוע של כ-שלב העתקת התשתיות ופיתוח הרחוב •

('מוריה לפיתוח ירושלים'י חברת "מבוצע ע)

:צוותים3–עובדים במקביל ב •

1צוות –עקיבא אזולאי -כיכר המלמד 1.

2צוות –פרבשטיין–עקיבא אזולאי 2.

3צוות –( בן דור)צומת הרצל –פרבשטיין3.

משך זמן ביצוע של כשנה–שלב הנחת מסילה ותפעול הרכבת •
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שלבי ביצוע העבודות  
צוותי עבודה במקביל3
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כנפי נשרים7ימין אבות 

1' צוות קבלן מס 2' צוות קבלן מס 3' צוות קבלן מס



אופן ביצוע העבודות
עקרונות
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אופן ביצוע העבודות

:כללי1.

ולפעמים במקביל בשתי  )השניהעבודה בדופן אחת ולאחר מכן עבודה בדופן 

( הדפנות כנדרש

קירותעבודות מסיביות של קידוחי כלונסאות לבניית 2.

המשטרה והנחיות  י חוק ואישורי "עפעבודה , עבודות לילה מצומצמות בצמתים3.

המחלקה לאיכות הסביבה של עירית ירושלים



שלבי ביצוע העבודות
עקרונות
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העבודתלתקופת נילוויםהסדרי תנועה 

נתיבי נסיעה לכל כיוון במשך כל זמן העבודות12.

כיכר דגל ראובן נשאר לאורך העבודות שלב ראשון2.

מסחר וחניות פרטיות, למגוריםגישה בכל עת להולכי הרגל -הולכי רגל 3.

שינוי מינורי במיקומי התחנות אוטובוס במהלך שלבי הביצוע-תחבורה ציבורית 4.

אין צפי לשינוי הקווים העוברים בתוואי עקב העבודות

היכן שניתן בשלבים הראשונים–חניות לאורך הרחוב 5.



!ההקשבה  על תודה 

24


