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נושאים עיקריים
 הצגת חברת ההקמה

 הצגת הפרויקט - הארכת התוואי האדום והקמת התוואי הירוק
 הצגת מטרות העבודות ושלבי הביצוע

 קשרי קהילה לשירותכם



מי אנחנו?



הארכה של7  ק"מ

הקמה של 12 תחנות

מועד תחילת השלב השני של העבודות להנחת המסילות– 
אוקטובר 2020

מועד הפעלה משוער–יוני 2023
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התוואי האדום

הארכות התוואי
צפון: פסגת זאב - נווה יעקב

דרום: הר הרצל - הדסה עין כרם

מרכז
בית העיר

הכרם

הארכה צפונית
פסגת זאב-נווה יעקב

הארכה דרומית
הר הרצל - הדסה עין כרם

נתונים כלליים

הארכה של
7  ק"מ

הקמה של
12 תחנות

עבודה ב-2 מקטעים
צפוני/דרומי

 העבודות כוללות:

 הארכת התוואי האדום
הארכת הקו בחלק הצפוני:

מתחנת חיל האויר בפסגת זאב עד נווה יעקב
הארכת הקו בחלק הדרומי:

מתחנת הר הרצל ועד בי"ח הדסה עין כרם

● העבודות בתהליך ביצוע
● מועד הפעלה משוער - יולי 2023
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גילה/ג.שאול - קמפוס הר הצופים
התוואי הירוק

 העבודות כוללות:

20 ק"מ
של מסילות

41 תחנות
חדשות

 התוואי הירוק
התוואי הירוק הינו קו הרכבת הקלה השני שיוקם בירושלים 

ויימתח משכונת גילה בדרומה של העיר לגבעה הצרפתית 
שבצפונה, כולל שלוחות לגבעת שאול ולמלחה.

מטרתו של התוואי היא יצירת רצף תחבורתי מתקדם ונוח 
שיחבר בין מוקדי עניין מרכזיים בעיר וייצר גישה נוחה ומהירה 

אל מוסדות ציבור, מרכזי תעסוקה ואטרקציות תיירותיות דוגמת 
קריית הממשלה, שלושת בתי החולים המרכזיים, קניון מלחה,

גן החיות העירוני ואצטדיוני הספורט
• צפי מועד תחילת העבודות - רבעון ראשון 2022

• צפי הפעלה משוער - רבעון שלישי 2025

נתונים כלליים



מפגש מסילות בין התוואי האדום הקיים לתוואי הירוק 
עבודות בצומת הרב צבי יהודה / שדרות הרצל

מטרת העבודות הינה לאפשר את מפגש 
 ,JNET-התוואי האדום והירוק של רשת ה

 בצומת הרב צבי יהודה/שד' הרצל,
 ולחבר את שלוחת הרכבת הקלה
לאזור התעשייה בגבעת שאול.

מפגשמפגש
מסילותמסילות
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שלב 1 - עבודות מקדימות להכשרת מעקף זמני - הרב צבי יהודה/שדרות הרצל

 משך זמן הביצוע לשלב זה - כחודשיים

הסדרי תנועה ועבודה:
סיום עבודות להכשרת מעקף זמני אליו תוסט התנועה 	 

בשלב הבא
הוספת נתיב נסיעה ברחוב קריית משה לכיוון מערב	 
העבודות ברח' קריית משה ובשד' המאירי יבוצעו בימים 	 

א'-ה', בין השעות
 07:00-23:00 , ובימי ו', עד השעה 14:00 .	 

מידע אודות עבודות לילה יימסר בנפרד
העבודות במעקף יבוצעו בימים א'-ה',  במשך כל שעות 	 

היממה, ובימי ו' עד השעה 14:00
 לא תתאפשר חניית כלי רכב ברח' קריית משה,	 

בקטע שבין שד' הרצל לשד' המאירי
העבודות לא תשפענה על הסדרי התנועה בשד' הרצל	 

קריית משה

שדרות הרצל

שד׳ שז״ר

הרב צבי יהודה

שד׳ המאירי

פוליאקוב

פיק

דגל ראובן

גשר
גבעתהמיתרים

שאול

קרייתשד׳ רבין
משה
גת

יבוצעו שינויים 
בהסדרי התנועה 
והחנייה. מידע 
אודות שינויים 

אלה יימסר 
בנפרד שדרות הרצל

יבוצעו שינויים 
בהסדרי התנועה. 

מידע אודות 
שינויים אלה 
יימסר בנפרד

ום
אד

 ה
קו

 ה
אי

תוו

שד׳ ויצמן
תחנת אוטובוס

תחנת רכבת קלה

רכב פרטי

שטח עבודה

שטח עבודה - באחריות חברת מוריה

מעבר הולכי רגל

איסור חניה

רכבת קלה-קו אדום

נתיב תחבורה ציבורית

צ
 כביש מעקף חלופי
מידע אודות פתיחת 

המעקף ושינויים 
בהסדרי התנועה 

יימסר בנפרד



שלב 2 - עבודות תשתית במרחב צומת הרב צבי יהודה/שדרות הרצל
משך זמן העבודות הצפוי לשלב זה - כ-8 שבועות

 הסדרי תנועה ועבודה
• הנסיעה בשדרות הרצל תוסט למעקף זמני שיעקוף את 

אזור העבודות
• לא תתאפשר כניסת ויציאת רכבים לרח' הרב צבי יהודה, 

דרך שד' הרצל. יש לנסוע בדרכים חלופיות
• יבוטלו זמנית החניות בשדרות המאירי, בקטע שבין רחוב 

קריית משה לבין רחוב הרב צבי יהודה, בשני צדדי השדרה.
• יוסדרו מקומות חנייה חלופיים ברחוב הרב צבי יהודה 

בקטע שבין רחוב דגל ראובן לשדרות המאירי
• הנסיעה מביטוח לאומי לשד' הרצל )גשר המיתרים( דרך 

רחוב אברהם שפירא תותר לתחבורה ציבורית בלבד
• העבודות יבוצעו בימים א'-ה', במשך כל שעות היממה 

ובימי ו', עד השעה 14:00
• קווי האוטובוס יוסטו מרחוב צבי יהודה לרחוב קרית משה 

ושדרות המאירי, מידע נוסף יימסר בהמשך.
• לתחבורה הציבורית בלבד תאפשר הפניה ימינה משדרות 
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שלב 3 - עבודות ליצירת מפגש המסילות

במהלך תקופה זו, תבוצע הפסקת פעילות חלקית
בשירותי הרכבת הקלה, במקטע שבין התחנה

המרכזית להר הרצל ויינתן מענה לנוסעים
באמצעות קווי התחבורה הציבורית באוטובוסים

 • יתווסף נתיב תחבורה ציבורית לאורך שד' הרצל,
לשני כיווני הנסיעה

• המעקף בשדרות הרצל וחסימת הגישה לרחוב הרב צבי 
יהודה יימשכו כמו בשלב 2

• יופעל שירות אוטובוסים חלופי בין הר הרצל לתחנה 
המרכזית. מידע נוסף יימסר בהמשך

 • הנסיעה בשד' ויצמן לכיוון מערב )גשר המיתרים(, 
תימשך כמו בשלב 2

• העבודות יבוצעו בימים א'-ה', במשך כל שעות היממה 
ובימי ו', עד השעה 14:00
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סיום העבודות בצומת הרב צבי יהודה/שד' הרצל
פתיחה מחדש של התוואי האדום הקיים במלואו

סגירת המעקף ופירוקו

 ביצוע עבודות פיתוח במרחב הצומת

החזרת הסדר התנועה לקדמותו בשדרות המאירי

החזרת התנועה לשדרות הרצל



הסדרי עבודה

מידע אודות 
שינויים בקווי 

 האוטובוס
יימסר בנפרד

מידע אודות 
עבודות לילה 

נוספות ושינויים 
בהסדרי התנועה 

יימסר בנפרד

הגישה לבתי 
המגורים, עסקים 

ומוסדות תתאפשר 
בכל שלבי העבודות

מעבר הולכי רגל 
יתאפשר בכל 
שלבי העבודות



קשרי קהילה - אנחנו כאן בשבילכם ולמענכם

• נציגי חברת קבלן ההקמה זמינים בשטח למענה אישי ופתרון בעיות מידי
 jerusalem@bncr.co.il | 072-2211599 טל׳

• עדכונים שוטפים 
עדכונים אודות שינויים בהסדרי התנועה ועבודות לילה, יועברו בשוטף בפלטפורמות 

שונות – מנשרים, תפוצת דוא"ל, פייסבוק, ווטסאפ, ובאתר - www.j-lrt.co.il וכו‘.



תודה על ההקשבה


