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 שלב ג' במערך התחבורה החדש בירושלים –קווי הרכבת הקלה )אדום, ירוק וכחול( 

 

 הרכבת הקלה פרוזדורישלושת  – רקע

 140-150לבין וכיום הוא משמש  2012הקו האדום של הרכבת הקלה בירושלים פעיל מסחרית מאז שנת 

דרך קרית ות הארכות של הקו לנווה יעקב, בי"ח הדסה עין כרם אלף נסיעות נוסע ביום. בימים אלה מתבצע

, תהווה את השלמת שלב ב' של מערך 2020בשנת להסתיים  , הצפויההראשון  וגבעת רם. הארכת הקוהיובל 

 התחבורה החדש בירושלים.

ם שני קווים מרכזיילקידום שלב ג' של המערך, הכולל צוות תכנית אב לתחבורה  במקביל, פועל כיום

יתפרסו  ,נוספים אשר ינועו על ציר צפון דרום משני צידיו של מרכז העיר. שני הקווים הללו, הירוק והכחול

 .מידי יוםכחצי מיליון תושבים  וישרתו מסילה ק"מ של 60על פני  יחד עם האדום

ור באז עוברהקו הירוק מחבר את גילה ותלפיות בדרום עם הגבעה הצרפתית והר הצופים בצפון כשהוא 

. הצפי הקו האדום הקיים ותחנת האוטובוסים העירונית ,בממשק עם קו הרכבת המהיר עירהכניסה ל

הקו הכחול מחבר את גילה ומלחה בדרום עם  באופן מלא. 2024-הדרומי ו בחלק 2023לתפעול הקו הוא 

באופן מלא.  2026-הדרומי ו בחלק 2025. הצפי לתפעול הקו הוא העיר חוצה את מרכזרמות בצפון כשהוא 

 אורך כל אחד מהקווים הוא כעשרים ק"מ.

 

 עה, המושבה הגרמנית ורסקובקלתושבי גוננים, קטמון הישנה,  מערך הרכבות הקלותאת להנגיש  על מנת

אזור מתחם התחנה הראשונה בין  של הקו הכחול נת שלוחהנ, מתוכתושבי ירושלים לאזורים אלושאר ואת 

)תכנית המתאר המחוזית לרכבת הקלה(  29שינוי  1 על פי תמ"מ. דרך צומת אורנים ועד לצומת פת

. בהסתמך על תוואי מסילת הברזל הישנהקו רכבת קלה המיועד לעבור במסומן  ,2002מאושרת משנת ה

בהכנת תוואי לרק"ל במקביל לרחוב הרכבת בין צומת אורנים  2005תכנית זו, החל צוות התכנון בשנת 

 לתיאטרון החאן. 

רכות תחבורה ציבורית רבות קיבולת משתלבת במדיניות הארצית והעירונית לפיתוח מערכות קידום מע

ותמ"מ  1/29והתכניות המחוזיות תמ"מ  35מ"א כפי שהוגדר בתכניות המתאר הארציות ת ,הסעת המונים

ת להגביר את הצפיפות בערים ולחזקן וליצור נגישו ,יעל את השימוש בקרקעיל . מטרת התכניות היא1/30

 טובה בשטחים העירוניים.  

הגדירה את מערכת הסעת המונים כמערכת מסילתית ונועדה לקבוע את הקווים המיועדים  1/29תמ"מ 

מטרת החיבור היא לתת שירות טוב יותר  לתכנון בתב"ע ולשמור על תוואים אלו מבחינה סטטוטורית.

 יוקם במלחה. לשכונות שהוזכרו לעיל ולאפשר גם חיבור תפעולי לרק"ל לדיפו ש

חלק מהשכונות הללו נמצאות בתנופת פיתוח מואצת; גוננים, למשל, צפויה לשלש את אוכלוסייתה בתוך 

ללא  ,שנים. גידול זה לא יוכל להישען על מערכת התחבורה הפרטית והציבורית הפעיל במרחב כיום 15

 שינוי משמעותי במערך התחבורה.
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 29שינוי מס'  -מחוז ירושלים  - 1מתאר מחוזית מס'  תכנית 1
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 הדו"חומקורות מטרות 

מטרת חלופות רבות לתוואי החיבור הזה הן באזור עמק רפאים והן באזור גוננים.  נבדקו התכנית במסגרת

וואי הרכבת הקלה במרחב עבור ת לחיבור זהשנבחנו נות דו"ח זה היא לפרט ככל הניתן את החלופות השו

בצורה מפורטת ככל האפשר את  יציג זה מסמך כלומר בין מתחם התחנה לצומת אורנים. עמק רפאים

 החלופה המוצעת בתב"ע ואחרות שנבדקו על ידי צוותי התכנון.

 

 החלופות שיוצגו הן:

 בתב"ע התכנון המוצע  -  ברחוב עמק רפאיםמעבר הרכבת הקלה  .1

 תוואי חד מסילתי – ברחוב הרכבתמעבר הרכבת הקלה  .2

 רחוב הרכבתבשל הרכבת הקלה  תת קרקעימעבר  .3

  דרומיבר במרחב עמק רפאים והישענות על חיבור ביטול המע – עוקף גינות העיר .4

 שעל פיהן ייבחנו החלופות )בסוגריים מופיעים כותבי הפרק(:להלן הפרמטרים 

 דא"ל הנדסה( -יפי הררי ואתל קומרן  ,צוות תכנית אב לתחבורה - איריס ערד) מופע פיזי .1

, ברברה אהרונסון, אורור ניסן ארי כהן אדריכלים - אבי לינדנבאוםו)ארי כהן  שימורואדריכלות  .2

 (שלמה אהרונסון אדריכלים –ושני איזנקוט 

 )ד"ר אסנת ארנון, טופ סביבה(סביבה  .3

 -, אלסנדרו פיאצהמת"י - לתחבורה וחיים פלאי צוות תכנית אב -)דני גבעון תחבורה ותנועה .4

Systra ) 

, צוות תכנית אב לתחבורהדני גבעון, ודא"ל הנדסה  -)יפי הררי ואתל קומרן  תפעול ורמת שירות .5

 (Systra -אלסנדרו פיאצה

 צוות תכנית אב לתחבורה( - )איריס ערד לוח זמנים לתכנון ולביצוע .6

 וות תכנית אב לתחבורהצ -זהר זולר, אריאל פיפרנו  – עריכה .7

 :המסמך לא יתייחס לחלופות הבאות

שביל  אתה יהגבמציעה ל  חלופה זו – ומעבר רכבת בגובה הקרקעטיילת מוגבהת בפארק המסילה  .1

ויצירת מעבר עילי מטרים )המינימום המחוייב כדי להעביר רק"ל במנהרה(  8ההליכה לגובה של 

שבילי ההליכה, שדרת העצים וכו'. קונסטרוקציה כזו מ' לפחות )כדי להכיל את  10-בעל חתך של כ

תשנה באופן מוחלט את המראה והאופי של הפארק ותביא לפגיעה נופית ואסתטית ברחוב 

בעקבות החלטת ראש העיר שלא לפגוע המחודש בשל עמודי התמיכה הרבים לאורך הרחוב. 

תוספת העלויות בגין תצורת שמעבר לכך, לא סביר  בפארק, מובן שאין מקום להתייחס לחלופה זו.

 מעלות פרויקט הרכבת הקלה(. 90%פארק שכזו תמומן ע"י משרד התחבורה )המממן מעל 

ראשית, תב"ע לרכבת קלה עוסקת בתכנון צירי תנועה ולא בחלופות של  – וטובוסים חשמלייםא .2

. על כן, קובעת אם הרכבים שיסעו עליו יהיו היברידייםצורות מינוע, כפי שתב"ע לכביש אינה 

משמעות מעבר לאוטובוסים חשמליים משמעותו גניזת הקו הכחול במלואו והתאמת הדרך לרכב 
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כמו כן, שלוחת עמק רפאים נועדה בין השאר לייצר חיבור עם הדיפו של הרכבות הקלות חשמלי. 

 במלחה. 

גם  והיא הוגדרה כךנקבעה הטכנולוגיה למערכת הסעת המונים מסילתית  1/29תמ"מ כמו כן, ב

 במטרות התכנית:

 

ולוגיות צוות תכנית אב לתחבורה בוחן מזה כשני עשורים את ההתקדמויות הטכנ יש לציין כי

בנושא אוטובוסים חשמליים. רכבים אלה, על אף מחירם הנמוך והיכולת להפעיל אותם בתוך זמן 

מה שישאיר  ,ה(קלשני קרונות רכבת ב 500נוסעים )לעומת  150-קצר, אינם יכולים להכיל יותר מ

מסוגלים להתמודד  רכבים אלהטרם הוכח כי  את העומס לאורך הכביש ובצמתים במצבו הנוכחי.

יביא לתועלת אפסית למרחב האורבני ללא  ברכבים אלההשימוש  .הקיימים בעיר עם השיפועים

למעשה, מדובר בשמירה על המצב הקיים בדיוק והשינוי  .מדרחובים, החלפת תשתיות וכן הלאה

לכן, המדיניות העירונית היא . (שקיים גם ברכבת הקלה)היחיד שמושג הוא שיפור באיכות האוויר 

  להעדיף את השימוש ברכבת הקלה בצירי התנועה הראשיים.

עם זאת, בהינתן ההתקדמות הטכנולוגית בתחום, צוות תכנית אב לתחבורה ממשיך לעקוב מקרוב 

אוטובוסים החשמליים במערכת העתידית ולהכניס אחר ההתפתחויות בנושא ומקווה לשלב את ה

 אותה לשימוש לאורך צירים שלא תופעל בהם רק"ל.

לחלופה זו אמנם יתרונות אורבניים רבים מובהקים, אולם  – מיתון התנועה ברחוב ללא רכבת קלה .3

ללא כל בשורה לעיר. כמו כן, היא תחייב  ברור כי היא מכילה חסרונות בלבד בתחום התחבורתי

העברת כל קווי האוטובוס העוברים היום דרך הרחוב לצירים סמוכים מקבילים, מה שיהווה  את

 עומס משמעותי ולא סביר.

החלופות המובאת להלן בדו"ח זה הינה בחינה ראשונית ולא מפורטת. אין  חוות הדעת עליובהר, כי 

/או את עיריית ירושלים. באמור ובמה שלא אמור בדו"ח זה בכדי לחייב את הצוות ו/או מי מיועציו ו

אלא  יודגש, כי כל אחת מהחלופות הנוספות )למעט זו המוצעת בתב"ע( טרם נבחנה באופן מעמיק

 בוצעו לגביהן רק בדיקות היתכנות ראשוניות. ט.ל.ח

צוות תכנית אב לתחבורה מודה לצוות התכנון ונציגי ותושבי מינהל קהילתי גינות העיר על המעורבות 

 העירוני. בתהליך התכנון
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 מעבר הרכבת הקלה בעמק רפאים –חלופה א' 

עוברת דרך רחוב עמק רפאים של הקו הכחול,  התכניתחלופת עמק רפאים, אשר מוגשת כחלק מ כללי:

 תוך צמצום נתיבי התנועה הפרטית.  בתוואי ישירק"מ  1.2לאורך 

תחנת בין תחנת החאן ושר כא אורנים,תחנת רחל אמנו ותחנת החאן, תחנת : שלוש תחנותהתוואי כולל 

לצמצם את הפגיעה להשאיר נתיב נסיעה ותנוע הרכבת לסירוגין לאורך מסילה אחת )כדי רחל אמנו 

שתי  שלהיא תשוב לתצורה המלאה  אורניםבמבנים ובעצים הסמוכים( ובין תחנת רחל אמנו לתחנת 

 מסילות. 

, שם מוצעת רחל אמנורחוב י עד אזור של רכב פרט וחד נתיבית תנועה חד סטרית לאורך הרחוב תתאפשר

 מדרחוב בו תתאפשר רק תנועת הרק"ל. תחנת הרכבת הקלה  ו

 :משתי סיבות עיקריותה את השירות העירוני הטוב ביותר חלופה זאת מציע

 לצד רבה ופנאי תרבות רותית, פעילות בילוי,י, תימסחרית פעילות מרכזאשר , רפאים עמק רחוב .1

 ולכן הוא המיקום הטבעי לשמש ציר תנועה. בעיר משמעותי כהמשי מוקד הינו, מגורים

משמש את כלל  מהווה ציר לתנועה לא ממונעת )אופניים, ריצה, הליכה וכו'(הפארק המסילה  .2

לכן הרחוב מתאים פחות לשמש כציר של תחבורה זהו מרחב בעל דגש "טבעי" יותר ותושבי העיר. 

 ציבורית.

ד שבו מיכלולים ומבנים לשימור של המושבה הגרמנית ההיסטורית. רחוב עמק רפאים מהווה רחוב מיוח

הרחוב מתאפיין בפעילות מסחרית מגוונת )בתי קפה, מסעדות, חנויות מסחר קמעוני קטנות ועוד ופעילות 

 בילוי תיירות ופנאי.

 : הקלה ברחובנקבעו מספר עקרונות לתכנון של מעבר הרכבת עמק רפאים לאור יחודו של רחוב 

 הציבורי המרחב גשדרו 

דמנות לשיפור איכות הרחוב הקיים באופנים מעבר הרכבת הקלה ברחוב עמק רפאים מאפשר הז

 הבאים:

 צמצום תנועה עוברת( פרטי רכב פני על הציבורית והתחבורה הרגל הולך העדפת( 

 צמצום זיהומי רעש ואוויר 

  (מ 3-רחבות )כ מדרכותיצירת' 

  הרחוב לאורך רבים  עצים של תוספת י"ע מוצלות מדרכותיצירת 
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  . המשמעות היא:קטנים הרחוב בחתך ני הרחוב והשינוייםיבחלופה זו נשמרים מאפי

 מ'( 13-גם לאזורים הצרים של הרחוב )ברוחב כ החלופה מתאימה 

 הפקעות מינימום 

 גדרות של העתקות מינימום 

 לשימור במבנים פגיעה אלל 

 שניתן ככל בוגרים עצים שמירת 

  על תפקידו המרכזי במבנה השלד העירוניו אופי הרחובשמירה על  

 

 

 רפאים עמק במקטע תחנות 3
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 פיזימופע 

 , ברחוב יופיעו שלושה סוגי חתכים:כאמורחתכים: 

 

 פרטי רכב של סטרית חד ותנועה אחת מסילה: צפוני חתך 4

 

 

 רכב תנועת ללא, מסילות שתי: מרכזי חתך 5
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 רכב של סטרית חד ותנועה מסילות שתי: דרומי חתך 6

 

הרחוב בעוד  לכיוון חלקו המרכזי שלכפי שניתן לראות, תנועת כלי הרכב הפרטיים תהפוך לחד סטרית 

עם רכבת קלה )כפי שנעשה לאורך  כיכר עירוניתאו  בחלק המרכזי תורחב המדרכה והשטח יהפוך למדרחוב

מרביתה  תנועת האוטובוסים העמוסה הפועלת כיום לאורך עמק רפאים תבוטל כליל כאשררחוב יפו(. 

  תוחלף על ידי הרכבת הקלה.

 בהמשך. ויפורט והסדרי האוטובוסים עקרונות התנועה
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  פי תת מקטעים.של המסילה לאורך הרחוב על  פיזילהלן המופע ה

 תחנת החאן 7
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 כרמיה - קינג לותר מרטין 8
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דידס - יהודית בית 9
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 הצפירה -המליץ 10
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 יונתן - מלל 11
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 אסא - יונתן 12
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 אורנים צומת - אסא 13
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 צומת אורנים 14
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 רחל אמנו במבט מצפון ומדרום:תחנת להלן הדמיות אזור הדמיות: 

 ק רפאים )מבט דרומה(עמ -הדמיית צומת רחל אמנו צילום ו 15
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 עמק רפאים )מבט צפונה( -הדמיית צומת רחל אמנו צילום ו 16
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 אדריכלות ושימור

 בזמןשל המושבה הגרמנית  פיתוחהבעיקר מתקופת  ,רחוב עמק רפאים מאופיין במבנים ומכלולים לשימור

 חוב הבאים: המנדט הבריטי. התכנית נוגעת למרכיבי הר

 התכנית או לא.ובין אינה מבקשת הריסה של אף מבנה או חלק ממבנה, בין אם לשימור  התכנית מבנים:

 מציעה העתקת מבנה עזר של הרכבת ההיסטורית, בתחום משתלת ראובני לצידו של רחוב הרכבת.

צע וב. העבודה תשל הרחובוהצר הצפוני  בחלקוכמה גדרות בעלות ערך שימורי יועתקו, בעיקר  גדרות:

 .ועל פי הנחיות מחלקת השימור של עיריית ירושלים כפי שניקבע בתקנון התכנית בליווי אדריכל שימור

. מנע מעקירת עציםיולה לשמור עד כמה שניתן על אופי הרחוב הקיים נעשה מאמץבתכנון המוצע  עצים:

של  העצים הנדיריםדי סקר על י שאינם מוכרזים לשימור עציםכמה עשרות מיועדים לעקירה  בפועל

הם בעלי מעטים העצים הללו  ךמתו .(לעיל 7-14בתמונות  מסומן בעיגול אדוםלשימור כל עץ )החלה"ט 

יש לציין כי ברחוב . בשל התחנה המתוכננתשייעקרו  העצים שמדרום לרחוב מסריק כמו ,ערכית משמעות

בשלב התכנון המפורט יערך  ם להליכה.אשר יאפשרו רחוב מוצל ונעי רביםחדשים בוגרים עצים  ישתלו

 .סקר עצים מפורט על פי הנחיות התב"ע 

שנועדו לאפשר בתחום הדרך בשתי מסעדות הפועלות ברחוב הוקמו בעבר פרגולות זמניות  סגירות חורף:

הללו והפכו לחלק בלתי שופצו המבנים הזמניים  בימי החורף. ברבות השניםהוצאה של שולחנות לחצר 

החזרת מבקשת את פירוק התוספות הללו ו התכניתאת המבנה ההיסטורי.  מכסותתוך שהן  קנפרד מהעס

 .ושימור מראה הרחוב המבנים למצבם המקורי

 סגירות חורף לפירוק במסריק וחנניה 17
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 דוגמאות מהעולם

בססת על רכבת קלה. מערכת ערים רבות בעולם למערכת הסעת המונים המתעוברות בעשורים האחרונים 

זאת נותנת מענה טוב לביקושי התחבורה הציבורית ומשפרת את מופע הרחוב ואת המרחבים הציבוריים. 

 אשר מצליחה להשתלב בנוף ההיסטורי בצורה טובה, קלהרכבת מקובל מאוד לראות ת וסטורייה בעריםגם 

יות גבוהות. שילוב רכבת קלה ברחובות איכויות אסטתיות, סביבתיות ועירונ בעלרחוב  ומאפשרת עיצוב

 ון תנועת כלי הרכב שהייתה במקום.הולכי הרגל על חשב יכולה ליצור הזדמנות להעדפת םייסטוריה

 הוכנסה לשימוש רכבת קלה ובגרמניה בדוגמאות המובאות כאן, ניתן לראות שבאזורים היסטוריים בצרפת

הרכבת יכולה לפעול בקלות גם  שכונות והפרוורים.כדי לחבר את מרכזי הערים ההיסטוריות עם קצוות ה

 משולב מעברבאזורים צפופים יחסית, בהן תנועת רכב הפכה את המעבר לבלתי נעים. ברבים מן המקרים 

  .מדרחובב םההיסטוריי רחובותבהרכבת 

 

 ור האחרוןהצלחת הקו הביאה להוספת קווים נוספים בעש (:2007) ניס, צרפת 18
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 (2012) אורליאן, צרפת 19

 )בדוק?( בשיפוע במרכז העיר דו כיוונית, -(: מסילה אחת 2011) אונג'ה, צרפת 20
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 (: במרכז ההיסטורי של העיר2014) בזונסון, צרפת 19

 

 גרמניה: במרכז ההיסטורי של העיר ברמן, 20
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 יבהסב

ההשפעות הסביבתיות של התכנית למעבר רכבת קלה ברחוב עמק רפאים ניתנות לבחינה על פי ההשפעה 

 הישירה והעקיפה של התכנית. 

 :של מעבר הרכבת בעמק רפאים השפעות ישירות

 את מפלסי הרעש בהשוואה למצב הקיים. התכנית תפחית משמעותית – רעש 

 חנת הנוסעים ברח' עמק רפאים ויהיה צורך לטפל בו מפגע רעש מסויים צפוי מת – תחנת נוסעים

 בדגש על תכנון נכון של מערכות הכריזה.

 משמעותית את זיהום האוויר הנוצר מתנועה מנועית ברחוב עמק  יתתפח התכנית - זיהום אוויר

 .רפאים

 העובר במצלול רעידות ורעשמפגעי  פוטנציאל ליצירת צפוי  – עובר במצלול קרקערעידות ורעש ה 

 .אשר ניתן לפתרון קרקע

 בהשוואה גבוליות לא צפויה חריגה מהסף המותר. רמות חשיפה  - קרינה אלקטרומגנטית

 לקריטריון אך בתוך טווח המותר.

 צפויים מפגעים רבים וקשיים בשלב ההקמה –מפגעים בשלב ההקמה לאוכלוסיה. 

 

  :על סביבת הפרויקט השפעות עקיפות

יש צורך בהסטות תנועה  - (באזורים סמוכים לתכנית ש וזיהום אויררעיצירת מפגעי הסטות תנועה )

 )כמפורט בפרק התכנון התנועתי(.ההקמה ובשלב הקבע רחובות סמוכים בשלב ל
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 תפעול ורמת שירות

מ' אווירי מכל תחנה.  350של  רדיוס( המוצגים בתמונה שלהלן מייצגים Catchment areaרדיוסי השירות )

למושבה הגרמנית  ראוית הקלה בעמק רפאים עם תחנה אחת בצומת רחל אמנו נותנת כיסוי מעבר הרכב

 ולחלק מקטמון הישנה. 

השיא  תפעל הרכבת בשעות  ת הקמת מערך כל רשת הקווים בעירהמתאימה לשלביותכנית התפעול על פי 

ת מתחנת החאן וצפונה . כך בכל מקרה תהיה התדירודק' בעמק רפאים 8-וחברון דק' בדרך  4בתדירות של 

 דק' בממוצע. 3

חשוב לציין כי התדירות )כמו גם מסלולי הקווים( תושפע ותהיה כפופה לשינויים בעקבות הביקושים 

 והצרכים של ציבור הנוסעים.

 

 רדיוסי שירות בעמק רפאים ודרך חברון 21
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  רכבת קלה ברחוב עמק רפאיםתכנון תנועתי ל

והן מוגשות  התכניתאינן חלק מן תב"ע, עקרונות התנועה והסדרי התנועה הליך כמקובל בציין כי ים וננקד

 כהצעה בלבד. הסדרי התנועה מוגשים ומשרד התחבורה כנספח הכפוף לשינויים על ידי הרשות המקומית

של תושבי  על מנת להראות ישימות של התכנית הכוללת וניתן יהיה להתאימן בעתיד לצרכים המשתנים

 האזור והתנועה העוברת.

לכל אורכו. הרחוב משמש כציר עיקרי של ( )בשני נתיביםסטרי -כיום רחוב עמק רפאים הוא רחוב דו

בהיבט . אליוניצבים מתחברים הסמוכים והרחובות השכונות המושבה הגרמנית והמושבה היוונית כאשר 

תאפשרת תנועה אל הרחוב או ממנו מו מק רפאיםעהרחובות הסמוכים על פי רוב על רחוב התנועתי נשענים 

, ולהיפך העירוצפון של הרחוב הוא תנועה עוברת מדרום העיר הנוסעת לכיוון מרכז  מרכזי. מאפיין אליהם

 קרן היסוד ודוד המלך.תנועה זו ממשיכה אל רחובות 

 

רחוב מקומי יום הן כיתן להגדיר את תפקוד רחוב עמק רפאים כננחיות משרד התחבורה הגדרות בהעל פי ה

 והן כרחוב עורקי.

 עיון בספירות תנועה לאורך רחוב עמק רפאים מלמד על הערכים  הבאים:

 תנועה עוברת(: 70%) בוקרבשעת שיא 

 כלי רכב בשעה 700 - מערב -לכיוון דרום 

 כלי רכב בשעה 840 - מזרח -לכיוון צפון 

  תנועה עוברת(: 50%) אחה"צבשעת שיא 

 כלי רכב בשעה 650 - רבמע -לכיוון דרום 

 כלי רכב בשעה 550 - מזרח -לכיוון צפון 
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)שעת שיא בוקר( מראה  2030לשנת  ללא רכבת בציר עמק רפאים הצבה של המערכת התנועתית הבסיסית

 המינוע באזור והביקושים הצפויים לגדול באזוררמת בדומים. על אף הגידול הצפוי  תנועה  תחזית של נפחי

ת ברחוב בולת להעברת יותר תנועה ממה שכבר עובריאין לרחוב קזאת משום ש אינם גדלים. ועההתנ נפחי

  כיום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רפאים עמק ברחוב בוקר שיא לשעת חזויות תנועה הצבות 22
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בחינה נוספת נערכה במודל התחבורתי של תכנית אב לתחבורה לאיתור מוצא ויעד של כלי הרכב העוברים 

תנועה תנועה העוברת ברחוב בשעות השיא. היקף ה ( מראה את(Link of Interestברחוב עמק רפאים 

רחוב העוברת דרך  אשיעדה אינו רחוב עמק רפאים או רחובות המושבה הסמוכים אלעוברת היא כזו 

מהתנועה העוברת ברחוב עמק רפאים היא תנועה  70%-כבשעות הבוקר,  מטרה להגיע ליעד רחוק יותר.ב

ועה היא תנועה עוברת לאזור גוננים, תלפיות מהתנ 50% -בשעת אחה"צ כו שיעדה מרכז העיר וצפונה

 והלאה.

 

 

 תנועה עוברת בעמק רפאים בשעת שיא בוקר 23
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 הכנסת רכבת לרחוב עמק רפאים:

הכנסת רכבת קלה אל חתך הרחוב הקיים מחייבת ארגון מחדש של מרכיבי חתך הרוחב. כיום חתכי הרחוב 

 פועל ברוחב משתנה ע"פ מקטעים:כוללים דרך בשימוש ב

 מטר 15.0 -12.0זכות דרך  :צפוני מקטע 

 מטר 20.0 -15.0זכות דרך  :מרכזי מקטע 

 מטר 20.0זכות דרך  :מקטע דרומי 

 

 

 

 צפון -תיאור מצב קיים  24
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 מרכז -תיאור מצב קיים  25

 

 דרום –תיאור מצב קיים  26
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שדרה לרחובות  כעמודאילוץ נוסף הוא מערך התנועה הקיים ברחוב ובסביבתו. רחוב עמק רפאים משמש 

וגישה אליהם או מהם מחייבת שמירת חיבור תנועתי אל הרחוב. כל שינוי בהסדרי התנועה  ,הסמוכים לו

 הסמוכים.ברחוב עמק רפאים דורש בחינת השפעה על הרחובות 

 

בתכנון מוקדם נשקלו  .תנועההנתיבי צמצום מספר מחייבת הכנסת רכבת לאור מגבלות רוחב הרחוב 

 חלופות שונות כדי לאפשר הכנסת הרכבת:

 

ים בין בחלופה זו נדרש להסדיר חיבורים חלופי :ביטול מלא של נתיבי התנועה בקטע הצפוני .1

ם אל מחוץ למרחב. פתרון זה הצריך שינויים ם וגם לקשריפנימיי הרחובות הניצבים גם לקשרים

דרסטיים במערך התנועתי ופתרונות שחלקם קשים ליישום כמו הפיכת רחובות צרים לרחובות 

ללא מוצא והסדרת אפשרות תמרון בקצה הרחוב וויסות התנועה הדו סטרית, גם אם מדובר 

רות לתושבים ברחובות יחלופה זו ניפסלה על הסף מאחר ופגעה קשות בש בקטעי נסיעה קצרים.

 הסמוכים לעמק רפאים.

הנתיב תוכנן כנתיב תנועה  אחד:צמצום נתיבי התנועה והפיכת עמק רפאים לחד סטרי בכיוון  .2

המשכי מצפון לדרום או הפוך מדרום לצפון. כדי להגיע לפתרון זה נבחנה חלופה בה לאורך מאות 

ו נבחנה בהיבט התפעולי ונמצא כי חלופה ז .מטרים תשמש מסילה אחת תנועת רכבת דו סטרית

 ת ורמת שירות טובה לרכבת בתוואי.תאפשר ויסו

 חלופות עיקריות מוצגות בשרטוט הבא באופן תמציתי. לכל חלופה כזו הותאם מערך התנועה ההיקפי.
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 עיקריות חתכי תת חלופות 27
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 חלופה תנועתית מוצעת .3

צע מאפשר תנועה סטרי. ההסדר המו-הסדר התנועה לאורך רחוב עמק רפאים כולל נתיב תנועה יחיד חד

לא ניתן יהיה לחצות ברכב את עמק  עם רחוב מסריק.עמק רפאים מת ומצפון אל מרכז הרחוב עד לצ

 רפאים מקצה לקצה.

מקטע בין רחובות המת עם רחוב רחל אמנו. ובאופן דומה תתאפשר תנועה מדרום אל מרכז הרחוב עד לצ

. באופן זה , בו תמוקם תחנת הרכבת הקלהבללא מעבר לתנועת רכ -כמדרחוב מסריק ורחל אמנו יתוכנן 

של אנשים הבאים אל השכונה והעסקים צפויה להצטמצם תנועה עוברת שאינה של תושבי המקום או 

 נפחי התנועה ברחוב. בתחומה ויפחתו

הרחוב יתוכנן במאפיינים של רחוב באזור מיתון תנועה בדומה לרחובות במרכז העיר ירושלים. ברחוב 

הירות כלי הרכב יורדת ומצד שני הרחוב מזמין תנועת הולכי רגל ע"י הרחבת המדרכות, ממותן תנועה מ

 ריצוף חלקים נרחבים והסדרת מפלסים ברחוב בהתאמה לתנועת הולכי רגל.

נתיבי התנועה יתוכננו ברוחב צר יחסית כדי להאט את מהירות התנועה ע"פ כללים לתכנון ברחובות במיתון 

רך היות ואין אפשרות לעקיפת הרכב )בדומה לרחוב נעת עצירה של רכב בצד הדתנועה. הצרה כזו גם מו

 הלל(.

 

 

 קטע תנוחה מתכנית הרחוב 28

 

 חתך בקטע הצר של הכביש )צפוני( 29
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 השפעת התכנית על רחובות סמוכים

ועתית לכל הרחובות הניצבים לעמק רפאים. התכנית נצמדה תכנית התנועה המוצעת שומרת על נגישות תנ

מנע יבמידת האפשר להסדרים הקיימים ברחובות הסמוכים כדי להמעיט בשינויים לתושבי המקום ולה

או משינוי בהרגלי הנסיעה. במספר מקרים משתנה כיוון התנועה או שרחובות משתנים לרחובות ללא מוצא 

 .השרחובות ללא מוצא נפתחים לתנוע

 (לאחר הפעלת רק"ל ברחוב)התרשים הבא מציג את נפחי התנועה החזויים ברחוב עמק רפאים ובסביבתו 

לאורך ציר עמק רפאים  ת הרכב. התחזית מראה כי הרק"ל בעמק רפאים מצמצת את תנוע2030בשנת 

יועזר ואנטיגונוס. לכמות מזערית. כך גם לאורך הרחובות רחל אמנו, פייר קניג, יהודה, מעגלי יבנה, יוסי בן 

 התנועה זורמת גם בדור ודורשיו ובדוד המלך לכיוון קרן היסוד.

י, אך בכל מקרה פחות מהמצב העומס ברחוב הרכבת נותר כפי שהוא היום. בדרך חברון ישנו עומס יחס

אורך רחוב הרצוג מצומת פת א להי מערבבצד  תהניכר ת הרכבתנוע כיום לאור החזרת הפניה לרח' רמז.

עזה ולדרך  –המודל מראה כי מרבית התנועה העוברת בעמק רפאים כיום תוסט לרחובות הרצוג  .ונהוצפ

 חברון.

  

 

 

 

 לרחוב עמק רפאים וסביבתו עם הקו הכחול של הרכבת הקלה 2030תחזית תנועה לשנת  30
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בקעה שכונת אילו מרבית התנועה ברחוב עמק רפאים הייתה תנועה שמוצאה או יעדה היה לשם הבהרה, 

וב לתנועה עוברת אכן או המושבות, ובפרט תנועה מתאטרון החאן לצומת אורנים עצמה, אזי סגירת הרח

עמק  ובעל רחהנוסעת התנועה הגדול של  הרובהייתה עלולה להעמיס על הרחובות הסובבים לו. אולם 

)לדוגמה: תנועה  אזור, אשר מוצאה ויעדה רחוקים כברת דרך מהרפאים כיום )ובעתיד( הינה תנועה עוברת

ירת האופציה לתנועה עוברת בעמק רפאים כן סג-או מהר הצופים לגוננים וכד'(. על ,ממרכז העיר לתלפיות

דרך או הרצוג רחוב  יחסי )כגוןמרוחקים באופן הם , גם אם רבי קיבולת ראשיים םתסיט את התנועה לצירי

ודאי לא לרחובות מקומיים צרים, מעוטי קיבולת ובעלי מהירות נסיעה נמוכה ביותר, כגון ווב, חברון(

של, רכב הנוסע מצפון העיר לדרומה יעדיף לעבור בציר ראשי למ. םושכמות , הילדסהיימרנון-יהושע בן

 מקביל ולא להיכנס לסמטאות המושבה הגרמנית.

 

סטטוטורי קיים ברחובות המושבה המצב את הלוקחת בחשבון גם  התכניתתכנית התנועה המלווה את 

זכות הדרך . מימוש מגבילים מעבר רכבברחובות שכיום  דרך ויצירת חיבורים חדשים המאפשר סלילת

יאפשר גמישות בקביעת  התקפות כיום, תכניותזכויות הדרך המאושרות ב, שייעשה על פי ברחובות אלו

 הסדר התנועה שיסוכם מול עיריית ירושלים במהלך התכנון המפורט.

 

 

 כיום ממומשת שאינה דרך זכות קיימת בהם דידס וינדהם והמשך חנניה רחובות 31

 



 
 

37 
 

תחליף את כל קווי האוטובוסים ברחוב בכך ש ה עצמה צפויה להוריד עומסי תנועהכמובן שגם הרכבת הקל

המקומית אל או  ( מנהגי הרכב הפרטי. הדבר נכון עבור חלק מהתנועה15%-כ) חלקאליה  צפויה למשוךו

נות התנועה העוברת, שכן מערכת הסעת ההמונים תשרת כמעט את כל השכומאזור עמק רפאים ומ

 הראשיות ואת כל מרכזי התעסוקה, הלימודים, הקניות והבילויים הראשיים בעיר.

 ירידהעם הפרויקט אל מול תרחיש ללא הפרויקט, נמצאה דווקא  פי בדיקת תחזיות במודל תחבורתי-לע

למעט רחוב הרכבת, בו עלתה התנועה בשני הכוונים  כבים ברחובות הסמוכים לעמק רפאים,קלה בכמות הר

 של כשתי מכוניות לדקה(. זניחה כלי רכב נוספים לשעת שיא )תוספת  150-ל 100קף של בין בהי

 

 טעינה פריקה והסדרי 

ן המפורט ויקבעו במהלך התכנלשרות החנויות ובעלי העסקים והמסעדות שברחוב טעינה ופריקה  הסדרי

כפי שנעשה ועה לרחוב. במקביל לסיכום על הסדר התנבהתייעצות עם בעלי העסקים והמינהל הקהילתי 

 הסדרים אלה יקבעו על פי הנחיות העיריה ומשרד התחבורה.ברחוב יפו, 

 תוך שימוש בין השאר בכלים הבאים: טעינהופריקה לקיימת גמישות בתכנון ההסדרים 

  תוך הסדרת שטחים יעודיים ברחוב עמק רפאים ללא הפרעה לתנועת הרכבת. פריקה וטעינה

 יעודיות לנושא זה.אפשרי גם בקביעת שעות 

  ברחובות ניצבים לרחוב עמק רפאים. יוסדרו מקומות לטעינה ופריקה למניעת פריקה וטעינה

 הפרעה לתנועה.

  עות שבהן הרכבת אינה פועלת.בשברחוב עצמו פריקה וטעינה 
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 תחבורה ציבורית משלימה במרחב עמק רפאים

 מערך קווי האוטובוסים הקייםעקרונות תכנון 

קווי אוטובוס ראשיים וקו יחודי אחד הפועל  4כיום רחוב עמק רפאים וסביבתו הקרובה משורת באמצעות 

 בשעות הבוקר ואחה"צ בלבד. הקווים הפועלים ברחוב באופן סדיר הם: 

דרך קטמון וגבעת רם. עובר ברחוב עמק רפאים במקטע שבין צומת  תחנה מרכזית-קניון מלחה -14קו 

נסיעות בשעה בכל כיוון נסיעה למשך מרבית שעות  3אימנו בשני כיווני הנסיעה. לקו אורנים לרח' רחל 

 היום. 

ד המלך, רחוב הנביאים והשוק. עובר ברחוב עמק רפאים במקטע דרך רח' דו גשר המיתרים -מלחה -18קו 

סיעה למשך נסיעות בשעה בכל כיוון נ 5-6שבין רח' רחל אימנו לדרך בית לחם בשני כיווני הנסיעה. לקו 

 מרבית שעות היום.

עובר ברחוב עמק רפאים  וגבעת התחמושת. דרך מרכז העיר, רח' יחזקאלהר הצופים -א.ת. תלפיות -34קו 

נסיעות בשעה בכל כיוון נסיעה  4-5במקטע שבין צומת אורנים לדרך בית לחם בשני כיווני הנסיעה. לקו 

 למשך מרבית שעות היום.

בתר. עובר ברחוב עמק רפאים מרכז העיר, רח' יחזקאל וגבעת המ דרךית הגבעה הצרפת -מלחה -77קו 

נסיעות בשעה בכל כיוון נסיעה  5-6במקטע שבין צומת אורנים לדרך בית לחם בשני כיווני הנסיעה. לקו 

 למשך מרבית שעות היום.

התעשייה ארבעת הקווים מקשרים בין אזור המושבה הגרמנית ורחוב עמק רפאים אל מרכז העיר, אזור 

 תלפיות, התחנה המרכזית, גבעת רם, קניון מלחה ושכונת קטמונים. 

נסיעות בשעה בשעת  16-התדירות המשותפת של ארבעת הקווים ברחוב עמק רפאים גבוהה ועומדת על כ

בבוקר. עם זאת, התדירות ברחוב משמשת קווים החולפים בו בדרכם אל מרכז  8:00-ל 7:00השיא שבין 

צירים חלופיים ולא כולה נועדה לצרכי הביקוש של תושבי המושבה הגרמנית. כלומר, העיר בשל העדר 

 התדירות הקיימת ברחוב כיום מהווה שירות עודף למול הביקוש מהשכונה עצמה. 

נוסף על כך, מכיוון שאף אחד מהקווים אינו מתחיל את מסלולו באזור ובשל מסלולי הקווים הארוכים, 

. עקב כך נוצרים מצבים בהם י הגעה קבועים בין הקווים השוניםר על מרווחהאוטובוסים מתקשים לשמו

מספר אוטובוסים מגיעים יחדיו אל התחנות ברחוב, אלו פוגעים באמינות ולמעשה מפחיתים את התדירות 

 בפועל עבור הנוסע.
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 תדירויות אוטובוסים בשעת בוקר ומיקומי תחנות 32

 ת להקמת הקו הכחול של הרכבת הקלהינויים במסלולי קווי האוטובוס בזמן העבודוש

שירות התחבורה הציבורית במושבה הגרמנית ימשיך לפעול למשך כל שלבי הביצוע של הקמת הקו הכחול 

בעמק רפאים. במידת הצורך תנועת האוטובוסים תופנה לרחובות סמוכים וכל זאת של הרכבת הקלה 

 התנועה אשר יאושרו לכל שלב עבודות.  בהתאם להסדרי

יש לציין כי מאחר ומדובר באוטובוסים הנוסעים על גבי רשת הדרכים, מתאפשרת גמישות בהפעלתם 

העתידית של הקווים. על כן, המסלולים, הן בשלבי הביניים והן בשלב הסופי, יקבעו סופית רק בסמוך 

ים וכן בהתאם לביקושים המעודכנים שיהיו באותה למועד ביצוע העבודות בהתאם להסדרי התנועה הסופי

 העת. 

במידה והסדרי התנועה יגבילו את תנועת כלי הרכב והאוטובוסים לכיוון אחד בלבד קיימות מספר חלופות 

לתנועת האוטובוסים בכיוון ההפוך. בכל מקרה כזה, שירות התחבורה הציבורית יינתן בכיוון אשר יתאפשר 

ילו בכיוון הנגדי התנועה תוסט לאחד מהרחובות הסמוכים. כל זאת תוך הקפדה דרך רחוב עמק רפאים וא

על שמירת קשרי התחבורה הציבורית הקיימים כיום בשכונה. במקרה של סגירת התנועה ברחוב עמק 

רפאים לכל אורכו בכיוון הנסיעה ממרכז העיר דרומה, תיבחן האפשרות להסטת נסיעות האוטובוס באופן 

( ובקטמון הישנה )קווים 7חבורה הציבורית הסמוכים הקיימים כיום בדרך בית לחם )קו זמני לצירי הת

14,13.) 

במקרה של סגירת התנועה ברחוב עמק רפאים לכל אורכו בכיוון הנסיעה למרכז העיר צפונה, תיבחן 

ן בקטמולצירי התחבורה הציבורית הסמוכים הקיימים האפשרות להסטת נסיעות האוטובוס באופן זמני 

 הישנה תוך בחינת העבירות ברחובות אחרים בשכונה. 
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בכל הסדר תנועה זמני ייבחן הצורך בתגבור קווים מקומיים נוספים לצורך כיסוי פערי שירות נקודתיים 

 אשר ייתכן ויווצרו, כל זאת על פי בחינה ממוקודת בזמן התכנון המפורט.

ת משרד התחבורה ובאישורו ובתאום מראש עם השינויים במסלולי תחבורה ציבורית יערכו על פי הנחיו

 המינהל הקהילתי ויידוע מראש של תושבי השכונה. 

 ד הפעלת הקו הכחול של הרכבת הקלהבמוע שינויים במסלולי קווי האוטובוס

ן שירות האוטובוסים לרכבת המטרה העיקרית של השינויים במסלולי הקווים היא יצירת ממשק מיטבי בי

רת התכנון התנועתי והפיזי של תחנות הרכבת הקלה בצומת אורנים והחאן הושם דגש על כן, במסגהקלה. 

מיוחד על הסדרת התנאים לממשק ברמה גבוהה ככל הניתן בין האוטובוסים לרכבת הקלה באמצעות 

 יצירת תחנות אוטובוס הממוקמות במקביל או בקרבה לרציפי תחנות הרכבת הקלה. 

עמק רפאים יינתן באופן בלעדי על ידי הרכבת הקלה אשר תבטיח את שירות התחבורה הציבורית ברחוב 

אמינות השירות, קיבולת גדולה יותר, צמצום זיהום האוויר ומטרד הרעש וכן גם את שיפורו של המרחב 

הציבורי ברחוב עצמו. יודגש כי המעבר לטכנולוגיה מסילתית, כפי שהתבצע ברחוב יפו וברחוב הרצל, 

וח אחיד בין נסיעות הרכבת ומכאן על רמת שירות גבוהה יותר המותאמת לצרכי תאפשר שמירה על מרו

השכונה והרחוב. בנוסף, שיפור המרחב הציבורי המתבטא בהרחבת המדרכות ובהוספת שבילי אופניים 

 יתרום לשיפור הנגישות לתחבורה הציבורית באמצעים לא מוטוריים. 

בורית העיקרי בשכונה וכן מכיוון שהסדרי התנועה מאחר והרכבת הקלה תהפוך לאמצעי התחבורה הצי

המתוכננים ברחוב עמק רפאים אינם מאפשרים תנועה עוברת אלא בעיקר תנועה מקומית, קווי האוטובוס 

, החולפים ברחוב,  יקוצרו ויהפכו לקווים מזינים לתחנת הרכבת הקלה בצומת אורנים. בנוסף,  77-, ו34, 18

המודעי. קיצור הקווים יישפר את אמינותם ויאפשר גם להגביר את תדירותם יוסט אל רחוב אלעזר  14קו 

 באופן משמעותי באם יהיה ביקוש לכך. 

)וכן גם בקווים אחרים שעוברים  18-ו 77כתוצאה מהשינויים הללו תושבי גוננים יוכלו לנסוע בקווים 

למרכז העיר. באופן דומה,  ( עד לתחנת הרק"ל צומת אורנים ולבצע מעבר על מנת להגיע10,15בשכונה 

בתחנת רק"ל  34המעוניינים להגיע לא.ת. תלפיות יוכלו לעשות זאת באמצעות מעבר מהרכבת הקלה לקו 

 צומת אורנים.

כתוצאה מהשינוי במסלולי האוטובוסים, צומת אורנים ותחנת הרק"ל בה יהפכו למתחם מעבר מרכזי 

הקלה אשר תוביל את הנוסעים אל רחוב עמק רפאים  מאזור תלפיות ושכונות דרום מרכז העיר אל הרכבת

ומרכז העיר וכן בכיוון ההפוך. בשל כך הושקעו מאמצים רבים בתכנון איכותי של תחנת אורנים ליצירת 

 גם תחנת החאן תהפוך למתחם מעבר משמעותי והיא תזכה לתכנון וטיפול מתאים. ממשק מעבר נוח.

ת של הביקושים בשכונה ואליה וייתכן ויתווספו ריש לציין כי במסגרת התכנון המפורט תיערך בחינה חוז

קווי אוטובוסים משלימים על מנת לשפר את הקשרים המקומיים, כל זאת בהתאם למה שהסדרי התנועה 

 יאפשרו.
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הרכבת  אינו מחייב  המידע הנמסר על שרות התחבורה הציבורית העתידי לזמן הקמה והפעלתיצויין כי 

והוא אינו חלק מהתכנית הסטטוטורית וכאמור מאפיני ההפעלה של התחבורה הציבורית יקבעו לעת 

 הקמת הרכבת והפעלתה ושיפורים ושינויים במשך הזמן. 

במסגרת הנספחים המנחים אנו מציגים את האפשרויות )שאינן מחייבות( למימשקים של תחנות הרכבת 

יבורית: תחנות אוטובוס, רציפים ועמדות המתנה לאוטובוסים שיתוכננו בפרוט הקלה עם התחבורה הצ

 לעת ההפעלה. 
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 ביצוע שלביות

טבית מתקבלת לאחר סיום התכנון המפורט ולפני פרסום מכרז , החלטה בדבר שיטת הביצוע המיככלל

שונות מדגים צוות התכנון מספר ההקמה. על מנת להפחית חששות ולשפוך מעט אור על האפשרויות ה

 חלופות אפשריות שינותחו בסיום התכנון המפורט כאמור לעיל.  

 עקרונות לביצוע העבודות

. העבודות בזמן שטח לסגירת אפשרויות מספר קיימות פעיל ברחוב עבודות המבצע הגורם לרשות

 אפשרויות אלה ניתן להגדיר בשני מצבי קיצון:

 ורציף נרחב עבודה אזור לתת כדי ועהלתנ העבודה שטחכל  סגירת. 

 וממוקדות צרות ברצועותנקודתיות  עבודות. 

 חלופת סגירה מירבית

 יתרונות:

 של יותר מהיר לסיום מביאאשר  נכון תכנון ,בביצוע הפרעות וללארציפה וממושכת  עבודה 

 .העבודה

 בתוצר אכותייםמל קיטועים ללא, יותר איכותי ביצוע מאפשר המבצע לקבלן לעבודה רציף שטח  

 .הסופי

 החוצה הכרחית" גלישה" ללא העבודה שטח בתוך הפעילויות כל ביצוע. 

 לילה בשעות מכוסים לא שטחים של עבודה להשלמות הדרישה צמצום. 

 חסרונות:

 תושבים המקומיים ולעסקיםבתי המגורים של ההפרעה משמעותית יותר בנגישות ל 

 חלופת עבודה בשטח מצומצם

 תרונות:י

 דות קבלן בעבודות וסיום כל השלבים עד לשחרור השטח ומעבר למקטע הבא.התמק 

 / שטחים שמחוץ לעבודה ממשיכים להתנהל חיים בהפרעה מינימאלית.  במקטעים 

  תושבי האזור ולעסקים. שמירה מוקפדת על נגישות נגישות לעל שמירת ישנה בתוך אזור העבודות

 ם.ככל שהשטח מצומצלתושבים ולעסקים איכותית 

 חסרונות:

 .קושי ביצירת רצף עבודה המתבטא בהפרעה להמשכיות ביצוע תשתיות 

 .משך העבודה מתארך, גם בשל המעבר משלב עבודה אחד לשלב הבא 
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 למבני ובטוחה מסודרת נגישות לשמירת שונות אפשרויות מראה בירושלים עבודה באתרי המצטבר סיוןיהנ

, העבודה רצועת של מקומיות הפסקות באמצעות הפתרון יםלעית, עבודה לאתרי הסמוכים ועסקים מגורים

 המציאות מחייבת בדרך כלל פתרון משולב.במילים אחרות,  .וכדומה תעלות מעל גישור

 

 

 מעבר להולכי רגל בעת עבודות הרכבת ברחוב הנטקה 33
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 2ואינפרא  1שלבי העבודה: אינפרא 

העתקת התשתיות עד  הוא שלב 1אינפרא ה בירושלים מחולקות לשני שלבי ביצוע. עבודות הרכבת הקל

השלב  הוא הנחת המסילות והמערכות הנלוות לה. 2ואינפרא להסדרת כל מראה הרחוב מלבד המסילה, 

 1. יש לציין כי אחרי שלב אינפרא זכיין שיזכה במכרז ייעודיהראשון מבוצע על ידי המדינה והשני על ידי 

כולל תשתיות מדרכות במצבן הסופי נטיעת עצים, ביצוע חניות וגישות למבנים  הרחוב במצבו הסופי נמצא

)מלבד המסילה עצמה( עם רצועה צרה שמיועדת לרכבת הקלה. ההפרעה לציבור בשלב השני היא מינימלית 

 ולא דורשת פתיחה מחדש של מדרכות, תשתיות וכו'.

 2-ו 1 אינפרא הביצוע לביש סכמת 34

 

 (2016) 1רחוב הנטקה עם סיום שלב אינפרא  35
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 – 100מאפשר קטעי עבודה קצרים ) 1לענין שלביות הביצוע בחלופות העבודה שהוזכרו לעיל. שלב אינפרא 

ת הרועשות יותר אשר גם העבודו ומכיוון שעיקר העבודה היא על התשתית ופיתוח הרחוב. אל מ'( 200

מרוכז, כאמור, רק ברצועת המסילה ללא הפרעה  2דורשות חפירת תעלות וסגירת הכביש. שלב אינפרא 

 .'מ 500 של מינימאלי באורךלתנועה והוא מחייב קטעי עבודה 

 

 רוחב רצועת עבודה מקסימלי - 1 ת ארגון שטח עבודהחלופ

 ות סמוך לצומת רחל אמנוחתך הרחוב בעבוד 36

 

צועת העבודה רוחב ר, בעוד יאפשר המשך נגישות להולכי רגל לבתים ועסקיםמצומצם אשר רוחב מדרכות 

 .מטר 17.0 הוא)ברוטו( 
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 ניתן לחלק את הרחוב לשני מקטעים עיקריים:בחלופה זו, 

 

 אמנו רחל-לחם בית דרך, הרחוב של צפוני חלק עבודה אזור 37

 

 

 המודעי אלעזר-אמנו רחל, הרחוב של דרומי חלק עבודה אזור 38
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 מוגבלים במקטעים מקסימלי עבודה רצועת רוחב - 2 ת ארגון שטח עבודהחלופ

 . 1חלופה זו מהווה למעשה חיתוך יותר מצומצם לחלופה 

 מ' 140מקטע עבודה של  - 2ה חלופ 39
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 רוחב החתךמעבודה על כמחצית  - 3 ארגון שטח עבודה חלופה

רוחב חלופה זו מציעה עבודה בצד אחד של המדרכה ואז מעבר לצד השני של הכביש. גם באזור העבודות, 

רחב להולכי רגל וכן פשר מבדופן השניה מתא יאפשר המשך נגישות לבתים ועסקים. זהמדרכות מזערי בצד 

 .מ' 10-13הוא בין  (רוחב רצועת העבודה )ברוטו. לכל אורך הרחובנגישות לרכב 

 עבודה בצד אחד של המדרכה – 3חלופה סכמת ח 40

 

 3חתך שלביות ביצוע לחלופה  41
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 רוחב צרות יותר עבודה ברצועות -4  ארגון שטח עבודה חלופה

צמצום רוחב  להולכי רגל ולרכב, לבתים ועסקים.מתאפשרת נגישות פיתוח של החלופה הקודמת. כאן 

 מ'. 9-10הוא בין רוחב רצועת עבודה )ברוטו(  וספת שלב עבודה )או מספר שלבים(.רצועת העבודה וה

 ואמנ רחל לצומת מוךס המתוכננת התחנה באזור רוחב חתך הדגמת 42

 

  (2015) 1רחוב הנטקה בעת עבודות אינפרא  43
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 לוח זמנים משוער לביצוע קו כחול

הנחה כי משוער לתכנון והקמת הקו הכחול של הרכבת הקלה. לוח הזמנים מבוסס על הלהלן לוח זמנים 

לו"ז הביצוע תלוי בתנאים . 2017תקבל תוקף ביולי ו 2016בדצמבר  תופקד להתנגדויותהתב"ע לקו הכחול 

 וכו'.  , תהליך מכרזי רבים נוספים כגון מתן היתרי בניה, אישור תקציבי, פעילות הזכיין

 סופי. תוקף לתב"ע הקו הכחול אחרי פרסוםמתן  – 2017יולי 

ימות. קביעת לו"ז מקטעים לעבודות מקד 15-סיום תכנון מפורט ותחילת יציאה למכרזי ביצוע לכ – 2018

 מדוייק למקטעים השונים.

 .תחילת עבודות סקטור ציבורי לאורך הקו הכחול – 2019

 .נסיעה מסחרית ראשונה במקטע הדרומי )מרחוב יפו ודרומה בשתי השלוחות( – 2025

 הרצה ופתיחת כל הקו באופן מסחרי.סיום העבודות על המנהרה במע"ר החרדי, בדיקות ו – 2026

-, כאשר המועד המדויק ייקבע ב2024עד  2019יבוצעו בין השנים ות הנדון צפוי כי העבודות בקטע העבוד

 , לאחר סיום התכנון המפורט והחלוקה למכרזים.2018

מחלקים את הקו לסגמנטים ככל ש ,כלומר .משך הביצוע מותנה כאמור ברמת ההפרעה לתפקוד הרחוב

לצמצם ניתן  (כמחצית הרחובל )עד את היקף העבודהככל שמאריכים קצרים מתארך זמן הביצוע. ורבים 

  .1 אאת זמן הביצוע של אינפר
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 מעבר הרכבת הקלה ברחוב הרכבת –חלופה ב' 

 רקע:

ממתחם התחנה  ,לאורך מסילת הרכבת הישנה הבנוייםאופניים מסלול שביל הליכה וכולל פארק המסילה 

ק"מ והוא מחבר שבע שכונות  7-כ ינוחה. אורך הפארק ההראשונה ועד לתחנת הרכבת הפעילה בשכונת מל

בעלות אוכלוסיות ושימושים מגוונים: בקעה, המושבה הגרמנית, מקור חיים, גוננים, תלפיות, בית צפאפה 

ומלחה. מרגע פתיחתו, הפארק זכה להצלחה גדולה בקרב תושבי האזור והעיר בכלל ומספר רב של יוזמות 

  לאורכו.עירוניות וקהילתיות צמחו 

תוואי מעבר הרכבת הקלה בקבעה את  2002המאושרת משנת  (1/29 )תמ"מתכנית המתאר המחוזית 

וההצלחה הגדולה של  התמ"משנעשה לאחר אישורה של  ,לאורך התוואי פיתוח הפארק .הרכבת המנדטורי

לציין כי  יש להעברת הרק"ל בתוואי חלופי.הביא לקריאה ציבורית הפארק ברמה השכונתית והעירונית 

פעילות סטטוטורית ללא צורך בביטולה ולכן אין צורך בהתמ"מ מאפשרת הגשת תוואי רק"ל חלופיים 

 מיוחדת להקמת הקו ברחוב עמק רפאים. 

 :פיזי מופע

רחוב הרכבת בק"מ  1.2 -כחלופה זו מציעה מעבר של הרכבת הקלה במקביל לציר עמק רפאים, לאורך 

בחלקו המרכזי של על בסיס מסילה בודדת פעל יצומצם ויהרק"ל תוואי ופארק המסילה. על פי התכנית, 

בית לחם, בצומת ימוקמו תחנות  .מ' 600-לרחוב ריש לקיש לאורך כועד  תחנת דרך בית לחםבין הרחוב 

 .אורניםעזריה ובצומת  עם רחובסמוך לצומת 

 

 תוואי הרק"ל ברחוב הרכבת 44
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 מסילות( 2)חלופת  הדמיית הרכבת הקלה ברחוב הרכבת 45

 

 

 תללא רכבת, שתי מסילות ומסילה אח -חתכים ברחוב הרכבת  46

 חניה רצועת רכיבה רצועת
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 אדריכלות ושימור

היא כוללת כריתה של מספר עצים  ברחוב עמק רפאים.ברחוב הרכבת ועל המבנים  המשפיעזו לא חלופה 

 ייקבעו עם התכנון המפורט.ש

 

 סביבה

מעבר תביא לפגיעה ניכרת באיכות השימוש בפארק. פעילותו של קו הרכבת הקלה בתחום פארק המסילה 

ותחייב את הגידור  הווה סכנה לילדים המשחקים בפארקלכל כיוון( תדקות  שמונה הרכבת בפארק )בכל

 חזותו.גע ביכולת התנועה בפארק, במעבר הרחוב ובמה שיפ שלו,

מור על תוואי מסילת בנוסף, כל מעבר ברחוב הרכבת, בין במסילה אחת או בשתי מסילות, לא יאפשר לש

 הרכבת הישנה ויחייב את פירוקו. 

ולא יהווה חלק מהפארק כפי שהוא כיום. אמנם של רחוב הרכבת ישתלב בתנועת כלי הרכב שביל האופנים 

בו נשמרת רצועת הליכה ליניארית  דומה לרחוב הקיים,על חתך בעל אופי  שמירהמסילה אחת מאפשרת 

 שמוקפת לרוב אורכה בעצים או גינון, אך  מרחב זה מצטמצם משמעותית.

 :בפארק המסילההשפעות ישירות של מעבר הרכבת 

 :תישאר גבוהה בשל  ברח' עמק רפאיםרמת הרעש הגברת רעש מעטה בפארק המסילה,  רעש

 .התנועה המנועית

 במקום בו אין תחנה כיום גבוהה -מוקד להשפעות רעש ברמה בינונית  :תחנת נוסעים. 

 נותרת רמת זיהום גבוההברח' עמק רפאים , אין שינוי משמעותי בפארק המסילה :זיהום אויר.  

 פוטנציאל נמוך לרעידות ורעש במצלול קרקע :רעידות ורעש העובר במצלול קרקע. 

 :חוץ לטווח ההשפעה.רמות חשיפה נמוכות מ קרינה אלקטרו מגנטית  

 נמוכים בשלב ההקמה -מפגעים בינוניים :מפגעים בשלב ההקמה לאוכלוסיה. 

 על הסביבה: השפעות עקיפות

 :)הסטות תנועה מעטות בשלב ההקמה ובשלב הקבע. רח' עמק  הסטות תנועה )רעש וזיהום אויר

 רפאים ישאר כרחוב לתנועה עוברת בדומה למצב הקיים.
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 תתפעול ורמת שירו

התחום המשורת ע"י רכבת קלה בפארק המסילה קטן מהתחום המשורת ע"י רכבת העוברת ברח' עמק 

( של תחנת פארק המסילה ישנה חפיפה עם תחום catchment areaרפאים. בנוסף, לתחום השירות )

 השירות של הקו העובר בדרך חברון.

זים מושכי קהל כגון מסחר, בהשוואה לתחנת עמק רפאים, תחנת פארק המסילה רחוקה יותר ממרכ

 .שברחוב עמק רפאים מוסדות תרבות וחינוך

 הרכבת רחוב - שירות רדיוסי 47
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 לרכבת הקלה בפארק המסילה תכנון תנועתי

בעיקר בשטח ירוק בו לא קיימת תנועת רכב כיום. תנועת הרכב ברחוב הקלה בחלופה זו מתוכננת הרכבת 

המחבר את רחובות שכונת  שאר בדומה לקיים: רחוב תנועה צר בצד הדרומיימקביל לפארק תהרכבת ב

מחבר את רחובות המושבה הגרמנית. התנועה הבקעה אל רחוב הרכבת ורחוב מקומי צר נוסף בכיוון השני 

ר דרש הסדרה של חציית הולכי רגל את צייללא שינוי מהותי. תברחובות אלו וכן הסדרי החניה יישארו 

)מרומזר / פתוח לכל אורכו / הפרדה בין תנועת האנשים ייקבע בשלב התכנון המפורט הרכבת. אופי החציה 

 אחר(./ בפארק לרכבת 

הרכבת מתוכננת לחצות את דרך בית לחם במעבר ממתחם התחנה הראשונה אל פארק המסילה. צומת זה 

 גל ורוכבי אופניים אל המשך הפארק.יסות תנועת הרכב והרכבת הקלה וכן לחציית הולכי רוירומזר לו

צומת אורנים יעבור גם הוא שינוי כדי לאפשר חציה של הרכבת הקלה. לצומת קיימות מספר חלופות 

לחיבורים מסילתיים ובהתאם לכך גם הפתרונות התנועתיים. הפתרון המוצג כאן הוא חיבור המסילה 

והן בזרוע נוספת לקו הירוק ברחוב פייר  מרחוב הרכבת הן אל המשך התוואי לעבר פארק המסילה דרום

 קניג.

 התכנון התנועתי:קטעים מהתרשימים הבאים מציגים 

 

 לרכב הקיימים התנועה מהסדרי שינוי ללא, הרכבת ברחוב הפארק קטע לאורך תנועה תכנון 48
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 אורנים מתולצ תנועה תכנון 49

 

 

 לחם בית בדרך הרכבת לחציית תנועה תכנון 50

  על רחובות סמוכים:התכנית השפעה 

סמוכים. התנועה ברחובות הסמוכים הרחובות הת על ישפיע תנועתימעבר הקו הכחול ברחוב הרכבת 

לו לא יהיה שינוי מתנקזת אל שתי רצועות הרכב ברחוב הרכבת או אל רחוב עמק רפאים. היות וברחובות א

 תנועתי אין סיבה לשינוי תנועתי ברחובות הסמוכים.
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 מעבר תת קרקעי של הרכבת הקלה ברחוב הרכבת -חלופה ג' 

 בנושא מנהורבירושלים קלה הרכבת המדיניות התכנון של 

שהרכבת הקלה  היא מדיניות תכנית אב לתחבורהעל פי הנחיות משרד התחבורה ועיריית ירושלים, 

וצמצום יתרונות לרכבת תחתית כגון מהירות הנסיעה הלמרות נוע על פני הקרקע. תם בירושלי

העירוני בזמן העבודות, הוחלט עוד בשלבים התכנוניים המוקדמים של ההשפעה על מרקם החיים 

מערך התחבורה החדש כי הרכבת הקלה תנוע במפלס הרחוב וכי נסיעה בתוך מנהרה תתקיים רק 

 וסר ברירה.במקרים קיצוניים של ח

 – 101-0209593הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה בנוגע לתכנית בהחלטת  עמדה זו בוטאה בבהירות רבה

 .28.6.16-על הדיון שהתקיים בהקו הירוק של הרכבת הקלה, 

 להלן ציטוט מההחלטה העוסק בבקשת תושבי רחוב בר אילן למנהר את הרכבת הקלה לאורך הרחוב:

להחליפו מן המתנגדים כי יש לבטל את תוואי הרכבת הקלה המוצע ו במקטע זה, טענו רבים" .114

הוועדה בחנה את ההצעה למנהור התוואי במקטע זה בכובד ראש ...  בתוואי מנהרה בתת הקרקע

ומצאה כי מדובר בהצעה נחותה בהשוואה לתכנית המופקדת וכי אין מקום לקבלה. ראשית, 

ת לפיהם אחד מעקרונות היסוד בתכנון מערך הסעת מקבלת הוועדה את דברי נציג הוועדה המקומי

ההמונים בירושלים הוא כי פיתוח קווי הרכבת הקלה, המהווים את השלד המרכזי של מערכת 

התחבורה הציבורית, יבוצע במפלס הרחוב. זאת, בשל רמת השירות הגבוהה המושגת הודות 

תוח המרחב העירוני הציבורי למיקום התחנות בפני הקרקע וכן בשל תרומת המערך המסילתי לפי

 ולצמצום המטרדים הנובעים מן הגודש התחבורתי. 

 

הוועדה סבורה כי ישנם חסרונות רבים בהעברת מסילת הרכבת במנהרה, אשר המתנגדים לא נתנו  .115

עליהם את הדעת. בין היתר, ניתן למנות פגיעה ברמת השירות לכלל משתמשי התחבורה 

מטר,  500 -ן תחנות הרכבת הקלה במפלס הרחוב הם כהציבורית. המרחקים המקובלים בי

ומאפשרים רמת שירות גבוהה לאורך תוואי הרכבת. לעומת זאת, המרחקים בין תחנות תת 

מטר. הוועדה תציין כי מרחקים קצרים בין תחנות  1000 -ל 700קרקעיות גדולים יותר ונעים בין 

וממשק טוב יותר עם שימושי הקרקע מאפשרים רמת שרות גבוהה להולכי רגל שלאורך התוואי 

שלאורך תוואי הרכבת. בנוסף יצוין כי הגישה לתחנות רכבת שבמפלס הרחוב נוחה וקלה יותר 

מהגישה לתחנות רכבת שבתת הקרקע המחייבת שימוש במדרגות, מעליות ועלולה להוות מגבלה 

 לעגלות ילדים, אנשים עם מוגבלויות, זקנים וילדים.

ק בין תחנות רכבת קלה במפלס הרחוב לאמצעי תחבורה אחרים הינו טוב, עוד יצוין כי הממש .116

מהיר ובטוח יותר. תחנות רכבת קלה במפלס הרחוב מהוות בסיס מיטבי לממשק בין קווי הרכבת 

הקלה ובין הרכבת לרציפי אוטובוסים, ומאפשרות מעבר מהיר בין הרכבת הקלה לאמצעי תחבורה 

קרקעיות הופכות את המעבר בין קווי הרכבת ואמצעי -ת תתאחרים. בהקשר זה יצוין כי תחנו

 תחבורה אחרים למסורבל וקשה יותר.
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בנוסף, יצוין כי קיימים חסרונות נוספים בהקמת תחנות רכבת בתת הקרקע, ובין השאר פגיעה  .117

באיכות המרחב העירוני ובחזות העירונית בשל פתחי הפורטלים, יצירת עודפי עפר משמעותיים, 

 כלית משמעותית. ועלות כל

 

אחדים מן המתנגדים ציינו כי במסגרת תכנית הקו הכחול מוצע מנהור של מסילת הרכבת הקלה  .118

ברחובות שטראוס ויחזקאל הסמוכים. הוועדה תבהיר כי מדובר בפתרון נקודתי, אשר נבחר בשל 

ס העדר כל חלופה תכנונית אחרת ולאחר שנמצא כי אין ישימות להעברת תוואי הרכבת במפל

הרחוב בשל אילוצים טופוגרפיים ותחבורתיים רבים ובשל הרצון להימנע מהריסת מבנים רבים על 

כל הכרוך בכך ובנוסף למבנים ערכים היסטוריים ותרבותיים. בענייננו, במקטע הרחובות שרי 

ישראל ובר אילן לא קיימים אילוצים כגון אלו ואין מניעה להציע תכנון ראוי, התואם את עקרונות 

היסוד המנחים את פיתוח מערכת הסעת ההמונים ברכבת הקלה. הוועדה סבורה כי מאחר שרוחב 

הרחוב מאפשר מעבר רכבת קלה תוך הותרת נתיבי נסיעה לאמצעי תחבורה אחרים, הרי שאין 

 "הצדקה למנהור תוואי המסילה במקטע זה.
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 יזמופע פי

לבין אזור פארק  מתחם התחנה הראשונהמשתנים בין אזור  חלופה זו עוסקת בחפירת מנהרה בעומקים

 :קרקעי של התכנית כולל-להעהמופע . גוננים

מ' שיאפשר הורדה של הרכבת הקלה בשיפוע של  160-פורטל בצמוד למתחם התחנה באורך של כ .1

 לתוך המנהרה.  6%

 .ברחוב הרכבת סמוך לרחוב חנניהמתחנה תת קרקעית יציאה  .2

נים, מתחת לפארק המסילה )באזור מתקני הכושר צומת אורמדרום ל מתחנת תת קרקעיתיציאה  .3

 הקיימים כיום(. 

 מ'.  140-של כאורך בסמוך לפארק גוננים בהמשך פארק המסילה יציאה פורטל  .4

 מ', כמקובל. 150-אורכה  של כל תחנה תת קרקעית יהיה כ

ק"מ,  1.02הרכבת לתחנת החאן יהיה כפי שניתן לראות בתמונות המצורפות, המרחק בין תחנת רחוב 

 מ' בהתאמה. 570-מ' ו 470בעוד המרחק בין תחנות רחוב הרכבת, אורנים ומקור חיים הוא 

 

 תוואי וחתך מנהרת רכבת קלה מתחת לרחוב הרכבת ופארק המסילה 51
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 במתחם הרכבת(פורטל צפוני )בפארק המסילה,  52

 

 צפונית לפארק גוננים( 200פורטל דרומי )בפארק המסילה, מקביל לרח' מעגלי יבנה,  53
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היות והמרחק בין מבנים מצומצם ואין בעבר חלופה לבחינת מקטע תת קרקעי ברחוב עמק רפאים נפסלה ה

מבנים. כמו כן מיקום פורטלים לאורך מספר רוס דרך למקם פירי כניסה ו/או תחנות תת קרקעיות מבלי לה

רבני ויצירת נתק משני צידי הרחוב ואפקט חזותי שאינו מתאים לאזור הרחוב יגרום לקטיעת הרצף האו

 מגורים, קל וחומר בשכונה היסטורית.

התחנות שיבנו בתת הקרקע יחייבו ירידה במדרגות או מעליות או דרגנועים, אשר פוגעים בנגישות ויעילות 

, כמה לכל אחת( 2יציאות מהתחנות )וה מעבר לכניסותהמופע העל קרקעי של התחנות יכלול התחנה. 

 יקבע בתכנון המפורט.טובת תפעול ובטיחות. מספרם וגודלם פירים ל

נעימות של המשתמשים, התחושת אי ככל האפשר את ידרשו פתרונות בתכנון ותפעול התחנות שימנעו 

 בהרבה תחנות תת קרקעיות בעולם. המוכרת

בילי פארק המסילה. הכניסה הצפונית תחייב לפתח שרציפות הכניסות למנהרה )פורטלים( יצרו נתק ב

רב שטח הפארק באזור הקרוב לדרך יאת מ סאופניים והולכי רגל שיעקפו אותה ממזרח. הפורטל עצמו תופ

 מ'. 11-13-כ יהבית לחם )ליד דוכן המיצים(. רוחב הפורטלים יה

יש צורך להזכיר גם פירי מילוט איורור שיתכן וידרשו מסיבות בטיחות ותיפעול. צימצום רוחב המינהרה 

 מטר.  300 -מילוט כל כיחייב פתחי 

עשויה להפתיע  פגיעה נוספת שיוצרים הפורטלים בפארק הינה בטיחותית. רכבת המגיחה מהפורטל החשוך

פעילות המשך תתאפשר  את המשתמשים בפארק ועל כן תחייב גידור משמעותי. עם זאת, באזור המנהרה

 ל למנהרה.הפארק בדומה למוכר כיום. יתכן ויוגבלו סוגי העצים שישתלו מע

ושינוי היעוד שאושר עבור  התוואי התת קרקעי בפארק המסילה שמור כיום לרכבת ישראליש לציין כי 

עבור שימוש הרק"ל הינו רק במפלס הקרקע. היות ורכבת ישראל מתכננת תוואי תת קרקעי באזור זה 

א נמוכה עד באזור היהסבירות שיאפשרו שימוש במפלס התת קרקעי חיבור ישיר לתחנה המרכזית, 

. גם במפלס הקרקע נדרשות הבטחות שהרכבת הקלה אינה חודרת עמוק מידי עם המבנה ולא אפסית

לשם הבהרה, לא ניתן להשתמש באותה מנהרה . הרכבת הכבדה מצמצמת את גמישות המרחב עבור תכנון

 עבור הרכבת הקלה והרכבת הכבדה.

 

 אדריכלות ושימור

ימוקמו בשטחים ת והפורטלים ורחוב הרכב התכנית לא תשפיע על מבנים לאורך רחוב עמק רפאים

מבנים תת קרקעיים )כפי שמבוצע כיום במע"ר של מקדים לפני תחילת העבודות יבוצע סקר פתוחים. 

שעלולים להיפגע מעבודות החציבה של מבנים החרדי( כדי לוודא שאין מבנים תת קרקעיים או יסודות 

  והכרייה.

, יתכן כנון המפורטבת תקבעהתכנית תחייב כריתה של מספר עצים בסמוך למתחם התחנה. כמות העצים 

 .והאפשרות להוסיף עצים חדשים תהיה מוגבלת בשל המנהרה
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 סביבה

 של מנהרת הרכבת השפעות ישירות

 ויה הגברה במפלסי הרעש השוררים כיום )למעט בסמוך לפתחי המנהרה לא צפ - רעש– 

 הפורטלים(.

  פתחי עקב קרקעית התת התחנה באזור רעש של נקודתית השפעה צפויה –תחנת נוסעים 

 .שונות ומערכות ויציאה כניסה

 התכנית לא תשפר את מצב זיהום האוויר משמעותי בפארק המסילה ו שינויאין  - זיהום אויר

 ח' עמק רפאים בהשוואה למצב קיים.רב

 פוטנציאל נמוך ליצירת מפגע.  - רעידות ורעש העובר במצלול קרקע 

 רמות חשיפה נמוכות מחוץ לטווח ההשפעה. - קרינה אלקטרו מגנטית 

 רמת המפגעים תלויה בשיטת ההקמה - מפגעים בשלב ההקמה לאוכלוסיה. 

 על הסביבה השפעות עקיפות

הסטות תנועה מעטות בשלב הקבע ובשלב ההקמה. רח' עמק רפאים  - ום אויר(הסטות תנועה )רעש וזיה

  ישאר כרחוב לתנועה עוברת בדומה למצב הקיים.
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 תכנון תנועתי ותחבורתי למנהרה תחת פארק המסילה

בחלופה זו נשמרים הסדרי התנועה הקיימים ברחוב הרכבת וברחוב עמק רפאים. הפורטלים המתוכננים 

הם לא קיימת כיום תנועת רכב ולכן אינם גוררים השפעה על התנועה. בצומת אורנים נם באזורים שביה

 -וי אוטובוס שימשיכו לנוע על הקרקע תוך התאמה לפתחי הגישה אל התחנה התתויתוכנן ממשק עם ק

 קרקעית. 

 מבחינת השירות לרכבת הקלה, חלופה זו מעניקה את אותו שירות כמו החלופה העל קרקעית, אם כי יש

רדיוס השירות קומות מגובה הקרקע אל התחנה וחזרה.  שתילהביא בחשבון את משך הזמן שנדרש לרדת 

 )רחוב הרכבת(. 2נותר כפי שהוצג בחלופה 

עם מעבר התנועה העוברת לתת יחד  ברים בעמק רפאים יבוטלו, דבר אשרחלק מקווי האוטובוס העו

 יצמצם משמעותית את התנועה ברחוב עצמו. הקרקע,

 

 ביצועלביות ש

 צמד ולא מסילות לשתי אחודה למנהרה עדיפות ישנה למבנים והקרבה הדרך רוחב בשל כיהיא  ההנחה

לכך יש השפעה על הקמת על תכנית הבטיחות והביטחון למנהרה שיתכן  .מקבילותמסילתיות -חד מנהרות

 מטר.  300 -ותחייב פתחי מילוט ומערכת דרכי גישה אליהם כל כ

י: עפר או סלע.  סוודאות בדבר אופי הכי-רדוד יחסית והמשמעות היא כיסוי מוגבל ואי יאפשרהתוואי ה

 משמעותית על האומדן התקציבי. השפעה להחלטה זו ישנה

 תבוצעה תחנות בעומק רדודש מכיווןבידה אף היא העובדה שנדרשות לפחות שתי תחנות לאורך התוואי מכ

לבצע תחנה רחבה במינהור בעובי כיסוי  י בלתי אפשרילוד ואאובחפירה פתוחה עם קירות תומכים. קשה מ

המקטע כולו יבוצע בחפירה וקירוי ובכל מקרה התחנות והפורטלים יבוצעו סביר להניח כי לפיכך  ,כה קטן

 . בחפירה וקירויבוודאות 

בחלופה זו נדרשת עבודה על תשתית המסילות ותשתיות נלוות במרכז חתך הרחוב. השטח אשר מהווה 

ת החלק הירוק של רחוב הרכבת יסגר לשימוש ויוקף בגדרות לצורך עבודה. חציית הולכי רגל בין כיום א

דרים. יתכן ותדרש גם הרחבת אזור העבודה אל וגמעברים משכונות בקעה והמושבה הגרמנית תתאפשר ב

 רצועות הרכב ברחוב הרכבת על חשבון נתיבי חניה.
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 תלפיותהרכבת הקלה דרך  "עוקף גינות העיר": מעבר –חלופה ד' 

אורנים ושימוש בציר הדרומי שעובר תחנת החאן לתחנת חלופה זו מהווה למעשה ביטול החיבור הישיר בין 

דרום של הקו הכחול והירוק. חלופה זו נשענת על שלוחת  –דרך שכונת תלפיות כדי לחבר את צירי הצפון 

יבור שלו באזור דרך חברון באמצעות רחוב תלפיות של הקו הירוק )המאושר בתב"ע( ומבקשת לייצר ח

 התנופה או רבקה. 

 

 סכמה של חלופת רחוב התנופה 54



 
 

65 
 

 

 חלופת רחוב רבקהסכמה של  55

 

 אדריכלות ושימור

רחוב מרחב הסמוך. עמק רפאים והללא התערבות ברחוב מטבע הדברים  מרחב גינות העיר ייעשהמעקף של 

עמק רפאים יוותר בתצורה המוכרת כיום. יש להניח שבחלוף השנים יגדל גודש התנועה והמרחב הציבורי 

 סביבו עשוי להפגע.

שינויים מהותיים במפלס הרחוב בדרך חברון. אלו מחייבות )מעבר ברח' רבקה או התנופה( שתי החלופות 

כפי שיפורט  ,וברחוב רבקה או התנופה דרך חברוןאורך ל יגררו מגבלות ושינויים של כניסות למבנים

 בהמשך.

 

 



 
 

66 
 

 סביבה

. הרעש והזיהום הנוצר כיום לטובה או לרעה שפיע על מצבו של הרחובימעקף של מרחב עמק רפאים לא 

מהאוטובוסים והתנועה העוברת יישאר כפי שהוא היום. עם זאת, לתושבי הרחוב תחסך ההפרעה של משך 

  העבודות.

 

 תפעול ושירות

עוקף גינות  בהשוואה לתוואי הישיר, מסלולניתוח של זמני נסיעה בארבעת החלופות המוצעות מראה כי 

 48-דקות דרך רח' רבקה ו 6-תחנת החאן לתחנת אורנים ושניות לנסיעה מ 20-דקות ו 4העיר יוסיף עוד 

 רח' התנופה. שניות דרך

 

 זמני נסיעה בחלופות עמק רפאים 56

 

 . 2026דרך חברון בשנת ישארו כמפורט בחלופת עמק רפאים. הקו יופעל עם פתיחת מקטע  לוחות זמנים:
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 רבקהחלופת רחוב תת 

דרומה  פניהאפשרים תת חלופה זו מציעה חיבור של רחוב רבקה אל דרך חברון. השיפועים במקום אינם מ

 של הרכבת המגיעה מרחוב רבקה אלא רק ימינה לכיוון מרכז העיר.

 

 

 במרכז גדי עין תחנת עם חברון ודרך רבקה ברחוב ל"הרק חיבור תנוחת 57

 

וכניסה יים מ' כולל מקטע הצמוד למבנה ק 1-כדי לאפשר חיבור זה נדרשת חפירת רחוב עין גדי לעומק של כ

גם כאן ישנם מבנים  בית לחם.דרך  –רבקה מ' כולל הגבהת צומת  1.3-רבקה בכלחניה וכן הרמת רחוב 

 מאוד ויקשה על השימוש במבנה.צמודים לרחוב בהם שינוי המפלסים בעייתי 

נדחק צפונה בשל הצורך בהכנסת מפלגים ובכך נפגעים השירות  צומת הבנקים על הקו הכחולמיקום תחנת 

הצומת )שלא ניתן ברביע הצפון מערבי של  לתחנה. כמו כן נוצרת בעיה במיקום מעבר החצייהישות והנג

 ת והארכת זמן פינויו )כדי לאפשר תנועה עוברת(.הרחקתו גורמת להגדלת שטח הצומלמקמו על המפלג( ו
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 (הבנקים צומת) חברון דרך הרבק בצומת שידרשו חפירה סביבם ומתן גישה חדשה מבנים 58

 

 

 חתך גבהים בדרך חברון 59
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 חתך גבהים בדרך חברון 60

 

 

 (הבנקים צומת) חברון דרך רבקה בצומת חדשה גישה ומתן סביבם חפירה שידרשו מבנים 61
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 (הבנקים צומת) חברון דרך רבקה בצומת חדשה גישה ומתן סביבם חפירה שידרשו מבנים מבנים 62

 

 

 בצומת עין גדי דרך חברון )צומת הבנקים( שידרשו חפירת הרחוב סביבם ומתן גישה חדשהמבנים   63
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 (הבנקים צומת) חברון דרך רבקה בצומת חדשה גישה ומתן סביבם חפירה שידרשו מבנים מבנים 64

 

 :בעיות מהותיותמעלה כמה  סיכום חלופת רבקה

 .חפירת דרך חברון בשל הימצאות כבלי מתח עליון בצד המערבי .1

 לדרך חברון. 0מ', כדי להגיע במפלס  120לאורך  הרמה של דרך בית לחם .2

שניים נוספים )כולם ב ופגיעה משמעותיתקומות  2-4בני מבני מגורים ומסחר בשני  פגיעה קשה .3

 מחוץ לזכות הדרך הקיימת(.

 חיבורבלבד ולא תוכל לאפשר  מרבקה צפונה בדרך חברוןחיבור  תהחלופה מאפשר כאמור, בכל מקרה

 מהקו הירוק אל או מדרום העיר.

 

 לתת חלופת רבקה תכנון תנועתי

 מעידה כי: חזיותבדיקות קיבולת שעת שיא בוקר על בסיס ת

 V/C = 1.55תנועתי.  לכשלחיבור הקו הירוק גורם  .1

 V/C = 1.10עם קו כחול בלבד, עם נתיב אחד ממערב:  .2

 V/C = 1.00קו כחול בלבד בתוספת נתיב ממערב )מצב קיים(:  .3
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ניתן לראות כי פיצול לשלוחת רכבת נוספת בצמת מגדיל משמעותית את יחס הנפח )ביקוש(  .4

 מת לתפקוד ודאי במצב של כשל.וה מביא את הצמת ולמעשולקיבולת הצ

בהיבט תדירות הנסיעות על פי חלופה זו קיימת בעיה נוספת: הקו אוסף נוסעים מהזרוע  .5

כבר קיים ביקוש גבוה של  המערבית דרך רחוב התנופה ומעמיס אותם על דרך חברון בה

בפועל. הגברת  המשמעות היא שהקו ישרת הרבה יותר נוסעים ממה שיוכל להכיל נוסעים.

תחבורה הפרטית תדירות הקרונות במצב של העדפה ברמזורים תייצר פגיעה חמורה מדי ל

 ולאוטובוסים.

 כמו כן, חלופה זו לא תאפשר את חיבור הקו הכחול באופן ישיר לדיפו מלחה.
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 חלופת רחוב התנופהתת 

סים לא לדרך חברון צפונה. גם כאן, הפרשי המפלחלופה זו מציעה חיבור של הקו הירוק ברחוב התנופה 

 מאפשרים גישה ימינה מרחוב התנופה לכיוון דרום העיר.

 

 תנוחת חיבור הרק"ל ברחוב התנופה ודרך חברון עם תחנת התנופה במרכז 65

 

 באזור התנופהחתך השיפועים בין דרך בית לחם ודרך חברון  66
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 :בעיות מהותיותמעלה כמה  התנופהחלופת 

ס"מ בדרך חברון )בשל הימצאות כבלי מתח עליון בדופן המערבית( ויש  50. לא ניתן לחפור לעומק של 1

 .ס"מ 20 -להרמת רח' התנופה בעוד כ תחייב וז חפירהס"מ,  30 -צורך בעדכון עומק החפירה ל

לאורך הרחוב מצויים בניינים  .מ' 1.3 -וחלק מרחוב התנופה בכ חםהרמה של דרך בית ל תמחייבהתכנית . 2

 רבים עם כניסות להולכי רגל ורכב, הרמת הרחוב תפגע בהם בצורה קשה ולא מידתית.

 , שיפוע גבולי למעבר רק"ל.9%בשיפוע של  הוא בית לחם –. צומת התנופה 3

אפשר פניה מהקו הירוק אל או מדרום מזרח בלבד ולא תוכל ל-כמו ברבקה, החלופה מאפשרת חיבור צפון

 העיר.

 

 לתת חלופת התנופה תנועתי תכנון

 מעידות: בדיקות קיבולת שעת שיא בוקר על בסיס תחזיות

 V/C = 1.50תנועתי.  לכשלחיבור הקו הירוק גורם  .1

 = V/C 1.10קו כחול בלבד בתוספת נתיב ממערב לפנייה ימינה חופשית )מצב קיים(:  .2

ך חברון גם חיבור זה נמצא בעייתי עד לא ישים. החיבור מחייב שינוי מפלסים בדר ,בדומה לחלופת רבקה

 בו למקםיהיה לא ניתן ו  9%צמתים. רחוב התנופה יהיה בשיפוע וברחוב התנופה באורך רב כולל מפלסי 

תחנות. מיקום התחנה על דרך חברון מורחק מהצומת לצורך הכנסת מפלגים ולכן נחות יותר מבחינת 

 ק עם האוטובוסים.  הממש

בהיבט תדירות הנסיעות על פי חלופה זו קיימת בעיה נוספת גם כאן בדומה לחלופת רבקה: הקו אוסף 

כבר קיים ביקוש גבוה של נוסעים מהזרוע המערבית דרך רחוב התנופה ומעמיס אותם על דרך חברון בה 

יל בפועל. הגברת תדירות הקרונות המשמעות היא שהקו ישרת הרבה יותר נוסעים ממה שיוכל להכ נוסעים.

 במצב של העדפה ברמזורים תייצר פגיעה חמורה מדי לתחבורה הפרטית ולאוטובוסים.
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 מבחינת איכות הסביבה חלופותההשוואת  –סיכום 

זה סיכם והשווה בין ארבעת החלופות המובילות עבור מעבר הרכבת הקלה בין אזור תיאטרון החאן דו"ח 

  לצומת אורנים.

ככלל, עלינו לזכור כי לרכבת הקלה תפקיד אורבאני. נוסף לתפקידה כמאפשרת חיבורים מהירים בין חלקי 

העיר, הרכבת הקלה מתווה את המבנה והפיתוח העירוני ובאמצעותה ניתן לשדרג את הרחוב והסביבה 

 ובכוחה למשוך השקעות ותנועת אנשים לרחוב. 

 באופן איכותי בהתבסס על נתונים אלו:בחינת החלופות מההיבט הסביבתי נערכה 

  ניתוח החלופות העיליות במפלס קרקע ברח' עמק רפאים ובפארק המסילה מתבסס על

 הנתונים שהוצגו בתסקיר ההשפעה על הסביבה.

  ניתוח החלופות האחרות התבסס על הערכה ראשונית ואיכותית. חלופות אלו הוצגו ברמה

 הרעיונית בלבד.

  'נותחה בהנחה כי תכלול תחנה תת קרקעית. הרכבתחלופת המנהרה ברח 

 חלופות שלא נותחו מההיבט הסביבתי הינן:

  חלופת המנהרה ברח' עמק רפאים. חלופה זו היא בעל חסרונות סביבתיים רבים והיא נחותה

 באופן מובהק בהשוואה לחלופות האחרות.

  לופה קיים בתסקיר הקו בעבודה זו. ניתוח מפורט של החלא נותחה  עוקף גינות העירחלופת

 הירוק של הרכבת הקלה. 

לחלופת המנהרה בפארק המסילה יתרונות סביבתיים מהיבט ההשפעות הישירות וההעקיפות. עם זאת היא 

 לא תתרום כנראה לשיפור איכות הסביבה מהיבטים של רעש וזהום אויר ברח' עמק רפאים.

תורמת לשיפור איכות הסביבה בעיקר מהיבטים שהיא בכך יתרונה של החלופה העילית ברח' עמק רפאים 

תנועה ושינוי הסדרי התנועה של רעש וזיהום אויר לאורך הרחוב. חסרונותיה המובהקים הינם הסטות ה

 ם בה והמפגעים הצפויים בשלב ההקמה.הנדרשי

למרות חסרונותיה של החלופות העילית ברח' עמק רפאים השפעותיה הסביבתיות אינן בלתי סבירות 

יא אף מניבה שיפורים באיכות הסביבה. על כן ניתן להעניק במקרה זה משקל רב יותר להיבטים וה

 האחרים.

חלופת המסלול שעוקף את שכונות המושבות ובקעה פוגעת באינטרס הכלל עירוני. שירות התחבורה נפגע 

רפאים  כאשר המשתמש לא מגיע במקרה הנדון בזמן המהיר ביותר מדרום העיר למרכזה. רחוב עמק

רחב הציבורי, בשעה מיתור על ההשקעה העירונית בפיתוח הרחוב והווהשכונות סביבו נפגעות בגלל הו

שמרחבים סמוכים כגון גוננים, דרך חברון ומתחם התחנה יעברו התחדשות ובניה ויותירו את עמק רפאים 

 כפי שאנו מכירים כיום, אך מאחור.
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 טבלה מרכזת –קלה בעמק רפאים מפגשי ציבור בנושא מעבר הרכבת ה -נספח 

 משתתפים נושא מינהל תאריך 

כמות נציגי 

 מינהל

 תושבים  ו

1 23/10/12 

גינות העיר, 

גוננים, 

 בקעה

הצגת חלופת 

-פארק המסילה ל

 המינהלים 3

נדב מרוז, מיכאל ציץ  - תכנית אב לתחבורה

 גונניםינוב, דני גבעון, אמנון אליאן, דינה אפק 

בקעה אילן אזרחי,  -נות העירגייוסי סעידוב,  -

 -עיריית ירושלים ברכה אדלשטיין.  - תלפיות

 4 שי אדרעי.

2 07/05/13 

גינות העיר, 

גוננים, 

 בקעה

הצגת חלופות 

מסילתיות בעמק 

 3-רפאים ל

 המינהלים

זהר זולר יועץ ראש העיר  : עיריית ירושלים

לפרויקטים מיוחדים. שי אדרעי מתכנן הרובע. 

ייקה אל עמי, איציק עדס, עודד ש גינות העיר:

גברעם, עידית רובין, חוה טפרברג, יוחאי 

רוטברג, פנינה שרת, אבנר הרמתי, עינת עידן, 

עדה בילו, עדיה דיסטלמן,  בקעה תלפיות:

מיכאל אלף, שילה וילנסקי, טובה גרינברג, הלל 

יוסי  גוננים:קסלר, חנה קסלר, עינת עדן. 

 18 לי.סעידוב, אלעד קדוש, עמוס ישרא

3 06/07/15 

גינות העיר, 

גוננים, 

 בקעה

הצגת חלופה 

מסילתית בעמק 

 3-רפאים ל

 המינהלים

-זהר זולר, מיכאל ציץ: תכנית אב לתחבורה

ינוב, צחי ויטלזון, אריאל פיפרנו, מתכננים: 

ארי כהן )מתכנן ראשי(, אור אלבג )משרד 

אדריכלי נוף אהרונסון(, חיים פלאי )מתכנן 

 מ.ת.י.(תנועה ממשרד 

מירב חימוביץ, מנהלת  מנהלת רובע אורנים:

מתכננת הרובע.  –הרובע. עדי ברזילי זקס 

, עמי, מתכנני מינהלים-שייקה אל :גינות העיר

 40 תושבים

 גוננים 15/10/15 4

הצגת חלופת בן 

זכאי למתכנן 

 1 נציגי תכנית אב, תמיר מנצור כרמל גוננים

 גוננים 02/03/16 5

 הצגת הקו הכחול

לנציגי המינהל 

וחברי הפורום 

 האורבני

נציגי תכנית אב, נציגי צוות התכנון, נציגי 

 המינהל הקהילתי, נציגי פורום אורבני

10 

 גינות העיר 17/03/16 6

הצגת הקו הכחול 

 לנציגי המינהל

נציגי תכנית אב, נציגי צוות התכנון, נציגי 

המינהל הקהילתי, נציגי פורום אורבני, נציגי 

 20 סוחרים
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 בקעה 27/03/16 7

הצגת הקו הכחול 

לנציגי המינהל 

וחברי הפורום 

 האורבני

נציגי תכנית אב, נציגי צוות התכנון, נציגי 

 המינהל הקהילתי, נציגי פורום אורבני

16 

 בקעה 10/04/16 8

הצגת הקו הכחול 

 לתושבים

נציגי תכנית אב, נציגי צוות התכנון, נציגי 

ום אורבני, המינהל הקהילתי, נציגי פור

 70 תושבים

 גינות העיר 08/05/16 9

הצגת הקו הכחול 

לסוחרים בעמק 

 רפאים

נציגי תכנית אב, נציגי צוות התכנון, נציגי 

 המינהל הקהילתי, סוחרים
20 

 גוננים 15/05/16 10

הצגת הקו הכחול 

 לתושבים

נציגי תכנית אב, נציגי צוות התכנון, נציגי 

אורבני,  המינהל הקהילתי, נציגי פורום

 50 תושבים

 גינות העיר 18/05/16 11

הצגת קו כחול 

 לתושבים

נציגי תכנית אב, נציגי צוות התכנון, נציגי 

 120 המינהל הקהילתי, תושבים

 גינות העיר 12/07/16 12

דיון עם  -קו כחול 

 3מתכנני 

 המינהלים

 3נציגי תכנית אב, נציגי צוות התכנון, מתכנני 

 המינהלים
3 

 גינות העיר 12/07/16 13

דיון עם  -קו כחול 

 3מתכנני 

 המינהלים

 3נציגי תכנית אב, נציגי צוות התכנון, מתכנני 

 המינהלים
4 

 גינות העיר 14/07/16 14

מפגש הכנה 

לקראת מפגש 

 ציבור

מנכ"ל, אמנון -נדב מרוז  - תכנית אב לתחבורה 

אבנר  . גינות העיר:קשרי קהילה -אליאן 

 4 איציק עדס, יקה אל עמימיה הלוי, שי, הרמתי

 גינות העיר 18/07/16 15

הצגת חלופות 

מסילתיות 

אפשריות ע"י 

המינהל )מפגש 

 ביוזמת המינהל(

נציגי תכנית אב, נציגי צוות התכנון, נציגי 

המינהל הקהילתי, נציגי פורום אורבני, נציגי 

חברת המועצה  -סוחרים, עיריית ירושלים 

 רזילי זקספלייר חסן, עופר מנור, עדי ב
40 

 גינות העיר 26/07/16 16

מענה לחלופות 

שהוצעו ע"י 

המינהל )מפגש 

 ביוזמת המינהל(

נציגי תכנית אב, נציגי צוות התכנון, נציגי 

המינהל הקהילתי, נציגי פורום אורבני, נציגי 

סוחרים,  חברי ועדת התחבורה של עיריית 

 300 ירושלים

 


