
   

   

   

עבודות תשתית
לקראת שינויים בהסדרי התנועה

ניסן תשע"ט, אפריל 2019

הכניסה לעיר



שינויים בהסדרי התנועה בכניסה לעיר - נושאים להצגה

 

אפריל 2019ההסדר המערכתיהכניסה לעיר 

 

   

הכניסה לעיר - רקע וחזון-

המרכז התחבורתי -

שלביות הביצוע-

עבודות במרחב 2019-

עבודות תשתית והכנה-

הסדר מערכתי קיץ 2019-

סוגיות ופתרונות-

עדכונים שוטפים-

מענה אנושי-



רקע - החזון: רובע העסקים החדש של ירושלים והמרכז התחבורתי המשולב הגדול בישראל   

 

אפריל 2019ההסדר המערכתיהכניסה לעיר 

 

הכניסה לעיר - רקע וחזון

המרכז התחבורתי 

שלביות הביצוע

עבודות במרחב 2019

עבודות תשתית והכנה

הסדר מערכתי קיץ 2019

סוגיות ופתרונות

עדכונים שוטפים

מענה אנושי



רקע - החזון: רובע העסקים החדש של ירושלים   

 

אפריל 2019ההסדר המערכתיהכניסה לעיר 

 

הכניסה לעיר - רקע וחזון

המרכז התחבורתי 

שלביות הביצוע

עבודות במרחב 2019

עבודות תשתית והכנה

הסדר מערכתי קיץ 2019

סוגיות ופתרונות

עדכונים שוטפים

מענה אנושי



רקע - החזון: רובע העסקים החדש של ירושלים   

 

אפריל 2019ההסדר המערכתיהכניסה לעיר 

 

הכניסה לעיר - מצב מתוכנןהכניסה לעיר - מצב קיים

הכניסה לעיר - רקע וחזון

המרכז התחבורתי 

שלביות הביצוע

עבודות במרחב 2019

עבודות תשתית והכנה

הסדר מערכתי קיץ 2019

סוגיות ופתרונות

עדכונים שוטפים

מענה אנושי



רקע - החזון: המרכז התחבורתי המשולב הגדול בישראל   

 

אפריל 2019ההסדר המערכתיהכניסה לעיר 

 

הכניסה לעיר - רקע וחזון

המרכז התחבורתי 

שלביות הביצוע

עבודות במרחב 2019

עבודות תשתית והכנה

הסדר מערכתי קיץ 2019

סוגיות ופתרונות

עדכונים שוטפים

מענה אנושי



רקע - החזון: המרכז התחבורתי המשולב הגדול בישראל   

 

אפריל 2019ההסדר המערכתיהכניסה לעיר 

 

הכניסה לעיר - רקע וחזון

המרכז התחבורתי 

שלביות הביצוע

עבודות במרחב 2019

עבודות תשתית והכנה

הסדר מערכתי קיץ 2019

סוגיות ופתרונות

עדכונים שוטפים

מענה אנושי



רקע - המרכז התחבורתי: חניון שז"ר והפרדה מפלסית   

 

אפריל 2019ההסדר המערכתיהכניסה לעיר 

 

הכניסה לעיר - רקע וחזון

המרכז התחבורתי 

שלביות הביצוע

עבודות במרחב 2019

עבודות תשתית והכנה

הסדר מערכתי קיץ 2019

סוגיות ופתרונות

עדכונים שוטפים

מענה אנושי



רקע - שלביות הביצוע   

 

אפריל 2019ההסדר המערכתיהכניסה לעיר 

 

הכניסה לעיר - רקע וחזון

המרכז התחבורתי 

שלביות הביצוע

עבודות במרחב 2019

עבודות תשתית והכנה

הסדר מערכתי קיץ 2019

סוגיות ופתרונות

עדכונים שוטפים

מענה אנושי

https://docs.google.com/file/d/1myhha6v3ok6vDQv_r9XenKliMihbr2IQ/preview


   
תמצית העבודות:

הוספת נתיב תחבורה ציבורית 
ירמיהו ויצמן

הפיכת שז"ר לתחבורה 
ציבורית בלבד

כביש חסום

עבודות בכביש ללא חסימה

 תנועת תחבורה ציבורית

 זרימת רכבים פרטים במרחב
 בכניסה לעיר

סגור לתנועת רכבים

2019 2020 2021 2022 2023

הכניסה לעיר - רקע וחזון

המרכז התחבורתי 

שלביות הביצוע

עבודות במרחב 2019

עבודות תשתית והכנה

הסדר מערכתי קיץ 2019

סוגיות ופתרונות

עדכונים שוטפים

מענה אנושי



הסדר מערכתי 2019 - עבודות תשתית והכנה   

 

אפריל 2019ההסדר המערכתיהכניסה לעיר 

 

ביצוע עבודות תשתית כהכנה למעבר שז"ר לתנועת תח"צ בלבד:

עבודות להעתקת תשתיות:

חשמל-

 מים-

ביוב-

ניקוז-

 פרטנר, סלקום-

העבודות יימשכו 15 לילות בין החודשים מאי ויוני

ובזמן המבצע בחודש יולי כ-5-6 ימים כ24 שעות עבודה.

מתווה העבודות :

עבודות לילה  הכוללות חציבה- 20:00-01:00 

עבודות לילה  לא כולל חציבה - 01:00-05:00

נתיבים יוצרו וייסגרו לסירוגין בתיאום עם משטרת ישראל

שוטרים ופקחים יכווינו  את התנועה כנדרש

הכניסה לעיר - רקע וחזון

המרכז התחבורתי 

שלביות הביצוע

עבודות במרחב 2019

עבודות תשתית והכנה

הסדר מערכתי קיץ 2019

סוגיות ופתרונות

עדכונים שוטפים

מענה אנושי



הסדר מערכתי 2019 - עבודות תשתית והכנה   

 

אפריל 2019ההסדר המערכתיהכניסה לעיר 

 

הכניסה לעיר - רקע וחזון

המרכז התחבורתי 

שלביות הביצוע

עבודות במרחב 2019

עבודות תשתית והכנה

הסדר מערכתי קיץ 2019

סוגיות ופתרונות

עדכונים שוטפים

מענה אנושי

במסגרת עבודות ההכנה יתבצעו  עבודות בכביש במשך כ-15 לילות. העבודות יעשו ב-4 מוקדים שונים, 
כאשר בכל פעם יסגר לתנועה  נתיב אחד בלבד. 

חציה (העברת תשתיות דרך הכביש)



הפעלת ההסדר המערכתי - יולי 2019

 

   

אפריל 2019ההסדר המערכתיהכניסה לעיר 

 

עם השלמת עבודות התשתית יופעל ההסדר המערכתי המלא בשדרות שז"ר
תנועת האוטובוסים תמשיך כסדרה בשדרות שז"ר שייחסמו לתנועת רכבים פרטיים

-

-

הכניסה לעיר - רקע וחזון

המרכז התחבורתי 

שלביות הביצוע

עבודות במרחב 2019

עבודות תשתית והכנה

הסדר מערכתי קיץ 2019

סוגיות ופתרונות

עדכונים שוטפים

מענה אנושי



בניין הדואר /הורד  וסע רכבת ישראל  - 
גישה, עצירה, יציאה

-

-

סוגיות ופתרונות   

 

אפריל 2019ההסדר המערכתיהכניסה לעיר 

 

הכניסה לעיר - רקע וחזון

המרכז התחבורתי 

שלביות הביצוע

עבודות במרחב 2019

עבודות תשתית והכנה

הסדר מערכתי קיץ 2019

סוגיות ופתרונות

עדכונים שוטפים

מענה אנושי

הורד וסע



עדכונים שוטפים   

 

אפריל 2019 ההסדר המערכתיהכניסה לעיר 

 

המשך הפעלת מוקד ווטסאפ והודעות  לאורך כל שעות היממה-

תדרוך, מסרים וליווי - מוקדי 106 + 110 -

-Moovit ו WAZE עדכון

הודעות פוש - אפליקציית ירושלמי-

הודעה בפייסבוק וטוויטר עירייה + עדכונים -

תחבורה ציבורית - עדכונים במידת הצורך-

 תיאום ושת"פ עם משטרת התנועה-

הכניסה לעיר - רקע וחזון

המרכז התחבורתי 

שלביות הביצוע

עבודות במרחב 2019

עבודות תשתית והכנה

הסדר מערכתי קיץ 2019

סוגיות ופתרונות

עדכונים שוטפים

מענה אנושי



מענה אנושי   

 

אפריל  2019ההסדר המערכתיהכניסה לעיר 

 

הכניסה לעיר - רקע וחזון

המרכז התחבורתי 

שלביות הביצוע

עבודות במרחב 2019

עבודות תשתית והכנה

הסדר מערכתי קיץ 2019

סוגיות ופתרונות

עדכונים שוטפים

מענה אנושי

טלפון תפקיד/חברה שם

050-6212168 מנהל קשרי קהילה 'הכניסה לעיר' חברת 

מוריה

חנן שלאין

מוקד פניות תושבים 'הכניסה לעיר'  054-8848323 מוקד פניות 
(וואטסאפ או 

סמס)

053-9635167 יסכה קשרי קהילה

054-5555650 אסטרטגיה והסברה, 'הכניסה לעיר', 

חברת מוריה

רוני בורג (מטעם 
חברת רן וולף)

054-2321501 מנהל פרויקט 'הכניסה לעיר' רן וולף

רן וולף רוני בורג  חנן שלאין יסכה מוקד פניות 
(וואטסאפ או סמס)

שם

מנהל פרויקט 'הכניסה 

לעיר'

אסטרטגיה והסברה, 

'הכניסה לעיר', חברת 

מוריה

קשרי קהילה מוקד פניות תושבים  קשרי קהילה

'הכניסה לעיר' 24 

שעות ביממה

חברה 

054-2321501 054-5555650 0506212168 053-9635167 054-8848323 טלפון



   

   

   

תודה רבה וחג שמח!




