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השבתת הרכבת הקלה במקטע  -'שלב ב
הר הרצל–התחנה המרכזית 

22/6/22-חלופי החל מצ"תחשירות 

הרב צבי יהודה

גשר המיתרים



ל"רקמפלגמתוכנןיהודהצבי/הרצלבצומת•
:JNetהברשתשיאפשר

הקייםהאדוםהקותפעולהמשך•

הירוקלפרוזדורשאולגבעתשלוחתחיבור•

הירוקלפרוזדורהאדוםהפרוזדורביןחיבור•
25ולדיפו

בחודשיםמתקייםהמפלגלהנחתהמבצע•
שלביםבשני,2022אוגוסט-אפריל

(בן דור)צבי יהודה /המפלג בצומת הרצל–רקע 
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אמצע יוני  –התקדמות העבודות 
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אמצע יוני–התקדמות העבודות 
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אמורותיהודהצביהרב/הרצלבצומתמפלגלהנחתהעבודות•

שלביםלשניתחלקותמהעבודות.שבועות17למשךלהמשך

:עוקבים

מעקףיהודהצביהרברחובחסימת:25/4/22-מהחל–'אשלב•

המאירי'ושדמשהקריתהרחובותדרךהאוטובוסלקווי

:אוגוסטסוףועד22/6/22-מלחודשיהחלתוכנן–'בשלב•

מרכזיתהתחנהשביןבקטעהקלההרכבתפעילותהשבתת1.

קוויםהארכתבאמצעותחלופיאוטובוסיםשירותהרצללהר

המרכזיתלתחנהנוףויפההרצלמהר

דרךצ"לתחמעקףיהודהצביהרברחובחסימתהמשך2.

והמאירימשהקריתהרחובות

משמעויות תחבורה ציבורית-מבצע בן דור 



מתחנתיוארכו20,21,23,24,27,29קווים•
לעירהכניסהאלנוףיפה/הרצלהר

ובחזרה

יופעלו במתכונת  ( 27למעט )כל הקווים •
סיבובית מהשכונות ובחזרה

ביטוחממסוףסיבוביכקויופעל27קו•
לאור)ובחזרהכרםעיןלהדסהלאומי
(כרםעיןבהדסהתשתיתמגבלת

דניהלכיכרדרוםבכיווןייכנס23קו•
(הכרםבית'רחדרך)

יוכלוהעירמערבמדרוםהנוסעיםבנוסף•
17,19,517כגון,סדיריםבקוויםלנסוע

העירלמרכז

28,150,א10,26/26:יוארכושלאקווים•
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עיקרי שירות האוטובוסים החלופי
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עיקרי שירות  
האוטובוסים החלופי



:הרצלשדרות•

:צפוןלכיוון•

ר"לשזבייטבין•

:דרוםלכיוון•

משהלקרייתר"שזבין•

לפרבשטייןמשהקרייתבין•

צדקלשעריהרצלביןיפורחוב•

להרצלהשישיהנשיאביןר"שז'שד•

עלנתיבהוספת)לדרוםשלוםאיש•
(המפרדהחשבון

תחבורה ציבוריתנתיבי 



תחנת הר הרצל

לקווים המגיעים  הורדה בלבד 

משכונות דרום מערב העיר 

ומהדסה עין כרם

הרכבת הקלה  איסוף של רציף 
לכיוון התחנה המרכזית

איסוף של קווים לכיוון משכונות  

עין  ולהדסה דרום מערב העיר 

כרם
הקלהשל הרכבת הורדה רציף 

איסוף לכיוון התחנה  

המרכזית 

20 ,24 ,27 ,29

איסוף לכיוון שכונות  

דרום מערב העיר  

והדסה עין כרם

20 ,23 ,24 ,27 ,29

רכבת  

מושבתת



הולנדבככרהסדר תנועה זמני –תחנת הר הרצל 



תחנת הר הרצל

ישמשו לאיסוף הנוסעים לכיוון התחנה  2-ו1תחנות 

29, 27, 24, 20באמצעות קווים המרכזית

ישמשו לאיסוף הנוסעים לשכונות דרום 4-ו3תחנות 

,  23, 20מערב העיר ולהדסה עין כרם באמצעות קווים 

(ללא שינוי במסלולם לכיוון דרום)29, 27, 24

עקב ריבוי תנועת האוטובוסים הצפויה  ! תשומת לב
יש להקפיד על מעבר בטוח במעבר החציה



תחנת יפה נוף

בית ספר זיו

תחנה המשמשת את כל הקווים החלופיים לכיוון  

( 20,21,23,24,27,29)התחנה המרכזית  –

ס זיו"סככה אמצעית בצמוד לבי

המגיעים  27-ו21התחנה משמשת את הקווים 

מהתחנה המרכזית וממשיכים לכיוון דרום מערב  

העיר ולהדסה עין כרם

( זמנית)תחנה חדשה  ברחוב יפה נוף פינת –

לכיוון הר 20,23,24,29לקווים -רחוב מגדים 

הרצל ומשם במסלולם הרגיל לכיוון שכונות דרום 

מערב העיר

תחנת הרכבת הקלה מושבתת



הכרםביתבמקטעלצפוןסטריות-חדיישארוהרצל'שד•

מככרלולאהיבצע(23קו)דרוםלכיווןהשירותמןחלק•

מנתעלובחזרההרצל'ושדהכרםביתרחובדרך,האפט

המרכזיתמהתחנהקשר)דניהככרלתחנתמענהלתת

(הרצללהרדניהומכיכר,דניהלכיכר

:זהשירותעבורזמניותאוטובוסתחנותהסדרת•

חלופיתתחנה,לדרוםהכרםבית–האפטככרצומת1.

החלוץלתחנת

למפרץבצמודנוספתתחנה–לצפוןדניהככר/הרצל'שד2.

(הקיימת5980תחנההרחבת)הקיים

תחנת ככר דניה

תחנת יפה  
נוף

תחנת  
החלוץ

תחנת ככר  
דניה

תחנה

זמנית

מתוכנן לדרום23קו 
מתוכנן לצפון23קו 

תחנה 
זמנית



תחנת ככר דניה

תחנת אוטובוס המשמשת את הקווים  

ממשיכה  )החלופיים לכיוון התחנה המרכזית 

(לשמש גם את יתר הקווים המצויים בתחנה

הנוסע לכיוון  23עבור קו ( זמנית)תחנה חדשה

הר הרצל

תחנת הרכבת הקלה מושבתת



האפטככר –תחנת החלוץ 

תחנה המשמשת את הקווים החלופיים לכיוון הר  

הרצל

תחנה המשמשת את הקווים החלופיים לכיוון  

תחנה מרכזית

הנוסע לכיוון  23עבור קו ( זמנית)תחנה חדשה

הר הרצל דרך כיכר דניה

תחנת הרכבת הקלה מושבתת



משהקריתתחנת 

תחנת הרכבת הקלה מושבתת

תחנות המשמשות את הקווים החלופיים לכיוון  

–התחנה  המרכזית  ' המיתרים ובשדגשר מול 

הרצל פינת יצחק רבין

תחנות המשמשות את הקווים החלופיים לכיוון הר 

–הרצל  הרצל פינת קריית ' בגשר המיתרים ובשד

משה

הרצל המשמשת את  ' תחנה בקריית משה פינת שד

לכיוון הר נוף74-ו65קווים 

הרצל  ' תחנה בפינת הרחובות קריית משה ושד

לכיוון התחנה המרכזית74המשמשת את קו 



מעברי הולכי רגל לחציית  

:שדרות הרצל באזור העבודות

מתחת לגשר  -מצפון •

ר"המיתרים לכיוון שז
–משה קריתבצומת -מדרום •

מעבר חציה דרומי בלבד

משהקריתתחנת 



הרצלמהרהמגיעיםהחלופייםלקוויםהורדהתחנת
(הקלההרכבתלתחנתסמוך,יפוברחוב)

לכיווןהחלופייםהקוויםשלהאוטובוסלתחנתגישהשביל
הרצלהר

התחנה המרכזית 

הסמוך לתחנת  )רציף תחנת רכבת קלה לכיוון חיל האוויר 
( נבון מושבת –

הרכבת לכיוון חיל האוויר מתחילה ומסיימת את 
(הסמוך לתחנה המרכזית)מסלולה מרציף זה 

עבור הקווים  ( מול בנייני האומה)ר"שזבשדרות תחנה 
החלופיים להר הרצל


