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 הקו הירוק 

 צומת שד' הרצל ורח' הרב צבי יהודה חיבור קו ירוק לקו אדום ב

 

להצגת מסלולי התחבורה הציבורית בעת   עם תושבי קריית משהסיכום מפגש 

 השבתת הרכבת הקלה במקטע שבין התחנה המרכזית להר הרצל 

 ZOOMבאמצעות אפליקציית   15/06/22- שהתקיימה ב

 

 

 :משתתפים

 אורבני מתכנן  -רן דור: קהילתי מיתריםמינהל 

 ביץ, ראובן שקדוצוות תכנית אב לתחבורה: אודי הור

 שפיר: יורם דושינסקי, יצחק וודג'ה, תמיר מלכה, אדיר רמז, יעל רמות 

 תושבים  40 -כ

 

 רקע

ביוני צפויה הפסקה זמנית של שירות הרכבת בין התחנה    22  -את המפגש וציינה כי החל מה  ראובן פתח

את  באזור קרית משה ו של הזכיין  את העבודותהמרכזית לתחנת הר הרצל. מטרת המפגש היא להציג 

ואת    יציג יורם מטעם הזכייןאת החלק הראשון    קווי האוטובוסים אשר יתנו את השירות החלופי.

 י יציג אודי מיחידת התח"צ. החלק השנ

 ולאפשר הצגה רציפה.   ביקש מהתושבים לכתוב את השאלות בצ'טראובן 

. השינוי תוזמן לזמני חופשות במטרה למזער את הפגיעה  2022אוגוסט  עד סוף  שינוי זה מתוכנן להיערך  

 בציבור הנוסעים. 

 

 

 



 

 

 עיקרי השינוי 

 עבודות הזכיין: -חלק א'

של השבתת הרכבת  שמטרתן הקמת מפלג רכבתי שיחבר בין הקו האדום,   פתח והציג את האירוע   יורם

- . המפלג הוא מרכיב חיוני ברשת ה כולל תמונות מהעבודות בשטח  הקו הירוק ושלוחת גבעת שאול

Jnetבקרית הממשלה, אשר יקלוט את הרכבות החדשות,    25  . והוא יאפשר בין היתר את חיבור דיפו

 אל הקו האדום. 

 )בשונה מהמצב הקיים( על שטח המסילה ותחנת קרית משהו בתקופה זו יתפרסהעבודות  ▪

למצב סופי, זאת בשל החיבור    מ' במסגרת העבודות  30-התחנה בקרית משה זזה דרומה בכ  ▪

 . 25המסילתי לכיוון דפו 

 יישמר מעבר של הולכי רגל על רחוב הרצל בין שטח העבודות לקירות של מגרשי הבתים. ▪

בזרוע הדרומית,    –בצומת קרית משה  לצד השני של רח' הרצל תתאפשר    הולכי הרגל    חציית   ▪

 ם. או מתחת לגשר המיתרי

מכיוון שהעבודות להזזת התחנה דרומה יכללו    משה יבוטל   צפוני בצומת קריתחצייה המעבר ה  ▪

 את אזור מעבר החציה הצפוני. 

 בתחילת אוגוסט ישנו שבוע של הצרת נתיבים בין רח' רבין לקרית משה.  ▪

 והסדרי התנועה חוזרים לקדמותם. השכונה בסיום המבצע המצב ברחובות  ▪

 שינוי מסלולי התח"צ:

של   מפורטת  מצגת  הציג  לתחנה  אודי  הרצל  הר  בין  במקטע  הרכבת  השבתת  בעת  הקווים  מסלולי 

 המרכזית. 

,  27,  24,  23,  21,  20קווים    –מתווה השירות שנבחר הוא הארכת הקווים המזינים מדרום מערב העיר

במטרה    29 זאת,  הקלה.  הרכבת  שירות  את  זמנית  להחליף  מנת  על  ובחזרה,  המרכזית  התחנה  אל 

נוספי כוללים הוספת  להימנע מביצוע מעברים  ם בחלופות אחרות שנבחנו. הסדרי התנועה הזמניים 

קווים   זה.  שירות  לטובת  ציבורית  תחבורה  ו 28/28א,  26/26,  10נתיבי  לתחנה    150-א  יוארכו  לא 

 המרכזית.  

 .הנדסית ותנועתיתצוין שנבחנה האפשרות לנסיעה על המסילה וזה בלתי אפשרי מבחינה  

חנת הר הרצל ימשיכו לתפקד בזמן ההשבתה, עם שינויים בהסדרי  רציפי האוטובוסים בתוך מתחם ת

הקיים   למצב  ביחס  האוטובוסים  של  העצירה  ובתחנות  והיציאה    –התנועה  הכניסה  יתאפשרו 

מהמתחם מ/לכיוון צפון; הרציף המערבי ישמש את הקווים לכיוון התחנה המרכזית והרציף המזרחי  

 את הקווים לכיוון השכונות. 

ה מהרכבת הקלה בתחנה המרכזית תתבצע ברציף הצפוני כאשר הרציף הדרומי יבוטל  העליה והיריד

 לתקופה זו. 

 



 

 

 :קרית משה השפעות במרחב 

תוקם סככה נוספת מדרום לתחנת גשר המיתרים עבור הקווים שמוארכים בתקופה זו )קווים   ▪

20,21,23,24,27,29 ) 

דרום   ▪ לכיוון  נוספת  זמנית  קרית משה,  תוקם תחנה  לצומת  ממול לתחנה שנמצאת  מדרום 

בסמוך למלונות. תחנה זו תאפשר נגישות טובה יותר לרח' קרית משה עם ביטול תחנת הרכבת  

 הקלה. 

עצירת קווי השירות לכיוון דרום תהיה בתחנה בתחילת רחוב איש שלום,  באזור ככר האפט,   ▪

 ניה לרח' פרבשטיין. ולא בתחנה לפני הפ 

ייסע לכיוון    23על מנת לספק שירות מהתחנה מרכזית לכיכר דניה ומכיכר דניה להר הרצל, קו   ▪

דרום  בלבד דרך רחוב בית הכרם )שמאלה משד' הרצל לרח' בית הכרם, ימינה לשד' הרצל  

 צפונה בכיכר דניה ושמאלה לכיוון איש שלום בכיכר האפט(.

ש איש  לתחנת  דרום  בכיוון  שהנסיעה  היא  בקו  המשמעות  ביחס    23לום  ארוכה  יותר  מעט 

 לקווים האחרים. 

 

 

 

 שאלות תושבים: 

 

 האם בסיום העבודות יש עוד עבודה על רחוב הרב צבי יהודה? :  שאלה

, רק  בשלב העתקת התשתיותשל חברת מוריה בתוך רחוב הרב צבי יהודה הן העבודות תשובה יורם: 

המסילות. בצומת הרצל/צבי יהודה העבודות הן כבר להנחת  לאחר שיסתיימו יחלו העבודות להנחת  

 המסילות. 

 רחל: התחנה באיש שלום לא נוחה.

זה מובן, אבל הבעיות התנועתיות שעשויות להיווצר כתוצאה מעצירה בתחנה     תשובה אודי:

הראשונה, הן מאוד משמעותיות. לכן, באיזון בין הצרכים הוחלט לעצור בתחנה שברחוב איש שלום/  

 פרבשטיין. 

 שאלה: מתי השינויים מתרחשים והיכן זה יעודכן? 

והמידע יעודכן במערכות המידע של משרד התחבורה   22.6.22-השינוי מתבצע בתשובה אודי: 

 וכן פרסום בעיתונות.   וביישומים. בנוסף, יהיה מערך הסברה ודיול רחב בתחנות עיקריות

 לקרית משה?  שאלה: האם אפשר לפתוח את הפניה ישר מבית הדפוס

אין כוונה לשנות את הסדרי התנועה באזור הזה במסגרת השינויים האלו. אנחנו     תשובה אודי:

   נכנסים לתקופה של קיץ עם פחות עומסים. זו אחת הסיבות שהשינוי הזה מתבצע בחודשי הקיץ.



 

 

 שאלה: האם ניתן יהיה לבצע נסיעה מאיש שלום לכיוון הרצל באמצעות רכבים פרטיים? 

ברחוב איש שלום לכיוון  נתיב התחבורה הציבורית כל התנועות יתאפשרו לרכב פרטי.   תשובה אודי:

 דרום יתווסף על חשבון המפרדה ולא במקום נתיב הרכב הפרטי.  

 ע יועבר לכולם?איך המיד האם אפשר להקליט את המפגש ולהעביר לכלל הציבור? שאלה חיים:

 כמו כן, למה לא בונים את הכל במקביל? 

 הקלטה אבל יימסר סיכום ומצגות של המפגש. מסיבה טכנית, אין  תשובה ראובן: 

 , יש איזון בין ההשפעה התנועתית ושמירה על שגרת החיים לבין קידום העבודות.  לגבי משך העבודות

בנוסף אליו פרסום, דיול   חשוב להדגיש שהמפגש הוא עוד אמצעי למסור את המידע, אבל יש אודי:

 וכו'. 

 שאלה: כיצד ניתן להגיע מרחוב ק. משה לביה"ח שערי צדק?  

  29, 27, 24, 23,  21, 20, או לנסוע בקווים מתחנת גשר המיתרים 39לנסוע עם קו  תשובה אודי:

. ניתן לבצע מעברים גם באזור יפה  מתחנות גשר המיתרים או מול המלונות עד אזור תחנת יפה נוף

 נוף. 

 הדרך הקצרה ביותר להגיע לרחוב יפו /המלך ג'ורג' מרח' ק. משה?שאלה: מהי 

עובר בתוך קרית משה ומאפשר הגעה לרח' יפו/ המלך ג'ורג'. ניתן גם לנסוע עם   74קו תשובה אודי: 

לכיוון התחנה המרכזית מהתחנה שממול המלונות. אחת הסיבות שהיה לנו  כל הקווים המוארכים 

 על שירות בתוך רח' קרית משה, זה השלב הנוכחי שבו הרכבת הקלה מושבתת.חשוב לשמור 

. בעצם מהכניסה לקרית משה ועד המשך הרב צבי  74מדוע בוטלה תחנה אחת של קו שאלה: 

 ?יהודה, אין אף תחנה וזו דרך ארוכה מאוד, במיוחד לילדים

- ב  65ולקו  26.6.22- ב 74תתווסף תחנה ברח' קרית משה לקו  אני שמח לבשר לכם ש תשובה אודי:

 . היא תוקם במהלך השבוע הבא. 1.7.22

 ?שעות של רכבת הקלה? גם בשעות הבוקר המוקדם ובערבהשירות בכל  האם יהיהשאלה: 

 לוחות הזמנים יהיו דומים למצב הקיים. ללא שינוי משמעותי.: אודי תשובה

 ובמידת הצורך לבצע התאמות נקודתיות. אלו דברים שנוכל לעקוב אחריהם לאחר השינוי ראובן: 

ורוצה לחזור לגבעת שאול צריך לנסוע ישר עד צומת  1מי שיוצא היום מאיזור רובע שאלה: 

זאת בין היתר  האוניברסיטה ומשם דרך הרצל ופרבשטיין. סיבוב ענק בשביל דרך של חמש דקות. 

   ?ישאר האם זה המצב ש בגלל שאסרו פניה שמאלה מרח' קרית משה לרח' גת.  

, מאז הפעלת ההסדר בקרית  אני רואה שיש איסור פניה שמאלה מקרית משה לרח' גתתשובה יורם:  

 משה לפני חודש וחצי.  

 אני גם לא מכיר את זה, ונבדוק את זה מול תכנית אב לתחבורה. רן: 

 נבדוק את הנושא. ראובן: 

בקווים   התחנות  של  המרחקים  רחל:  גבעת    91-ו  33שאלה  משמעותיים. לכיוון  מהשכונה  שאול 

 . מבקשים לבדוק את האפשרות להוסיף תחנה



 

 

אודי: מוכר  תשובה  לאנג'ל  בסמוך  הדפוס  בית  רחוב  בתחילת  תחנה  בהוספת  את    ,הצורך  נבדוק 

 הסטטוס מול העירייה. 

האם מתוכנן פתרון לעומס בשדרות המאירי לדרום ובעיקר בכניסה לרחוב מצומת העילוי?  שאלה:  

 . ר כתוצאה מהפניית התנועה של רחוב צבי יהודה מתחילת המבצעהעומס שם נוצ

אודי: חוזר   תשובה  המצב  כחודשיים  בעוד  פוחתים.  העומסים  בה  הקיץ  לתקופת  נכנסים  אנחנו 

 לקדמותו. 

  -( שבעצם לא צריכים לעבור שם  65  74ש אוטובוסים שנכנסים לרחוב קרית משה )חוץ מ  שאלה: י

 ? איך מונעים זאת

אנחנו הנחנו את המפעילים לא לעבור שם בנסיעות תפעוליות, אבל אין חוק שמחייב   תשובה אודי:

 זאת. אנחנו ממשיכים לעקוב אחר הנושא מול המפעילים. 

 ? 50למה לא מתגברים את קו  שאלה:

הארכת הקווים מצריכה תוספת משמעותית של נהגים ואוטובוסים ולכן יש קושי לתגבר   תשובה אודי:

 . 50בכלל הקווים ובפרט בקו   את השירות

איך דואגים שרכבים שנוסעים בלילה ברחוב קרית משה יראו את פסי ההאטה? אין תאורה   שאלה:

 . ואין פסים זוהרים וכל פעם הרכבים ניזוקים

 זה ייבדק מול נציגי הביצוע מטעם הזכיין. תשובה יורם: 

 

 

 סיכום

 מודה לנוכחים על המפגש ראובן .1

 באחריות ראובן   -בדיקת הסדר התנועה שמונע פניה שמאלה מרח' קרית משה לרח' גת .2

קווים   .3 עבור  הדפוס  בית  לרח'  בסמוך  תחנה  הוספת  סטטוס  באחריות    -91-ו  33בדיקת 

 ראובן/אודי

עדכון: מבדיקת הנושא עולה כי מתוכננת תחנה באזור זה, והצפי להצבתה הינו במהלך החודשים  

 הקרובים.

 נציגי הביצוע של חברת שפירבאחריות יורם אל מול   -ודש של פסי ההאטהסימון מח .4

 

 רשם: ראובן שקד

 

 העתקים: 

 אסי אברהמי, סמנכ"ל תחבורה ציבורית, תכנית אב לתחבורה ירושלים 

 נוכחים 

 


