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 מטרת הפגישה  -1

 הצגת תב"ע קו הסגול באזור צומת אורנים 

 

 נושאי הפגישה:  -2

 תוואי הקו הסגול •

 תכנית צומת אורנים  •

 שינויים בהסדרי תנועה  •

 פריסת התחנות במרחב  •

 לוחות זמנים  •

 התייחסויות  •

 

 



 

 
 

 תוואי הקו הסגול  -3

הוצג כלל מערך הקווים העתידי בירושלים, הוצג התוואי השלם של הקו הסגול אשר מתחיל  

בהדסה עין כרם, נוסע דרך רח' סולד ולאחר מכן טהון, גולומב, קוליץ, מנהרה מתחת למלחה,  

 מלחה, פת יהודה הנשיא, בן זכאי, פייר קניג וסיום בדרך חברון-  

 

 תכנית צומת אורנים -4

שכונות ורחובות מרכזיים שכונתיים )לא כבישים עורקיים(, הצומת צומת אורנים מחבר 

מתחבר למגורים ברוב הצדדים ומצד אחד קניות ותעסוקה- הקו הסגול מתחבר לקו התכלת  

בצומת האורנים, כאשר הדרישה היא לחבר את המסילה בעמק רפאים עם המסילה בציר בן  

עתידי שיסע מעמק רפאים לכיוון בן  זכאי / יהודה הנשיא וזאת על מנת לאפשר הפעלת קו 

זכאי- )יש לציין כי בתכנית התפעולית הקיימת לא נראה שניתן יהיה להפעיל יותר מקו  

מסחרי אחד על המסילה בעמק רפאים והקו בעל הביקושים הגבוהים יותר היה מכיוון עמק  

 רפאים לכיוון פייר קניג ואזור תעשיה תלפיות(- 

יא על רח' פייר קניג אבל התב"ע משאירה אופציה לתחנה  התחנה של הקו הסגול באזור ה

 לקו העתידי אשר נקראת תחנת אורנים- 

 התכנית של צומת אורנים מתמודדת עם מגוון אתגרים ובהם:

שני צמתים מרומזרים, האחד בצומת הרח' פייר קניג / עמק רפאים / אלעזר המודעי /  ✓

 הודה- בן זכאי והשני בצומת פייר קניג / מקור חיים / י 

 פארק המסילה שחוצה את האזור  ✓

 בשל חיבורי המסילות יש הרבה מפלגים שלא מאפשרים חציית הולכי רגל,  ✓

 יש להכניס רכבת ולהשאיר מקום גם לרכב פרטי ולתחבורה ציבורית ולרכב תפעולי  ✓

משיקולים גיאומטריים הרכבת עוברת למערב כולל חציית רח' יהודה וכתוצאה מכך יש  ✓

 סטרי בפייר קניג שפועל במקביל לרכבת- כביש דו 

 חיבור בעייתי למקור חיים ותחנת הדלק והחניון היושבים במרכז המרחב-  ✓

 

 שינויים בהסדרי התנועה -5

 הסדרי התנועה של התכנית כוללים את השינויים  הבאים:

 לא קיים היום-   24צומת עם רחוב  -א

 חד סטרי לכיוון דרום )עפ"י קו כחול(  – עמק רפאים  -ב

 ללא שינוי  –אלעזר המודעי  -ג

 ללא פניות אל/מ פייר קניג )דרום(  –יהודה  -ד

 ללא פניה שמאלה לפייר קניג )צפון(  –מקור חיים  -ה



 

 
 

 )כולל גישות לתכנית "מעגלי יבנה(  24הוספת צומת מרומזר רחוב   –בן זכאי  -ו

 יש לציין כי התכנון החדש אינו פוגע בחניות או בתחנת הדלק-

  התרחבות לכיוון רח' יהודה לעומת התב"ע של הקו הכחול-בתב"ע של הקו הסגול יש 

לגבי רח' אשר חשוב לציין כי בשל המסילות והרמזורים, יש לנו מגבלות של כמות מופעים  

רכבות מתלכדות משני כיוונים שונים ולכן   2ברמזור של צמתי רכבת ובעיקר במקום בו יש 

 חיברנו את רח' אשר לרח' הרכבת ולא לצומת אורנים-

 

 פריסת התחנות במרחב  -6

הוצגה תחנת הרכבת המשותפת לקו התכלת והסגול, התחנה של אורנים, תחנת אורנים 

 מערב שתקום במידה ויופעל קו שיסע מעמק רפאים לכיוון בן זכאי-  

 דקות לתחנה-  5הוצג הכיסוי של התחנות במרחב אשר נותן מרחקי הליכה ממוצעים של 

שעלתה במפגשים קודמים  בנוסף הוצגו ההסברים מדוע תכנית הצבת התחנות החלופית

 אינה אפשרית- 

 

 

 לוחות זמנים  -7

 2022מאי  –קבלת אישור להפקדה 

 2022יולי   –דיון התנגדויות 

 2022אוקטובר   –אישור תב"ע 

 

 התייחסויות: -8

 הקטע של רשב"ג / בן יועזר במפה לא נכון,  עידו קליין )תושב):

 אנחנו מודעים, המפה לא מדויקת, נתקן אותה חנה חבושה:

   יאיר בן גד )תושב):

בעניין הפריסה וצומת אורנים עצמה כולל תחנת צומת אורנים מערב, אני רוצה לשבח את 

האופציה לרציפות לעמק רפאים וגם את עניין ההסטה של התוואי מהדופן הצפוני של בן  

 ית כי שתי הדפנות  זכאי למרכז הציר, ההסטה מבורכת מבחינה אורבנ

העירונית שבהם- לעניין המיקום של התחנה אתם מראים  הן די מאוזנות מבחינת הפעילות  

רוחב שלוקח בחשבון רציף, מה קורה עד שיהיה רציף? בנוסף, מאחר והתפקוד המרכזי של  

התחנה יהיה לעשות מעברים כי הכיסוי בצד המערבי טוב יותר מהמזרחי ולכן הרעיון לחבר  

חנת יוסי בן יועזר עם אורנים מערב יפתור את הבעיה ולא יפגע בשימוש שלה כתחנת  את ת

ותו רוחב לפני ואחרי בן יועזר הזזת התחנה תייתר  אמעבר ממזרח ליוסי בן יועזר מאחר ויש 

 את תחנת אורנים מערב- 



 

 
 

לעניין הזזת תחנת בני בתירא מזרחה אולי הזזה שכזאת תאפשר שמירה של אפשרות לפניה  

 אלה מבני בתירא לבן זכאי מה שלא אפשרי היום בגלל שהתחנה יושבת על הצומת-שמ

לגבי תחנת אורנים מערב, המראה של התחנה בלי שיש בפועל תחנה יקבע  אדר צוברי:

בתכנון המפורט ושם יקבע הפתרון המיטבי, בכל מקרה לא נוכל לאפשר תשתיות בתחום 

 התחנה כדי להשאיר אופציה להפעלה- 

ש מקום או אין מקום, ההתיחסות שלך היא למצב הנוכחי אבל כשאנו רואים את לגבי הי

התכנית של התב"ע אין מקום- לגבי הזזת יוסי בן יועזר, אנחנו הזזנו את התחנה מזרחה  

כאשר הזזנו את התחנה למרכז הציר, כנ"ל תחנת אלכסנדריון- לגבי תחנת בני בתירא, אנחנו  

חר ואחד המשתמשים המרכזיים שלה הוא קמפוס לא בטוחים שכדאי להזיז אותה מא

 גוננים שעוד עתיד לגדול ולכן אנחנו רוצים להשאיר אותה קרובה אליו- 

כרגע אנחנו לא רואים קו תפעולי שיכול לעשות חיבור בין עמק רפאים ובן זכאי   דני גבעון:

ו  בשל המסילה הבודדת בין רחל אימנו לחאן, שמאפשרת רק קו תפעולי אחד- כשאנחנ 

בוחנים בראיה עירונית כוללת בעיקר בראי העתיד כולל של אז"הת תלפיות שהולך לכלול גם  

 מגורים, אנחנו רואים חשיבות שהקו של עמק רפאים יגיע לתלפיות ולא ימשיך לבן זכאי-

לגבי הזזת התחנות, אפשר לדון ולבחון שוב, אבל עדיין ניתן לראות שבכיסוי מאוד מחמיר  

 נותנים כיסוי די טוב- דקות אנחנו   5של 

בתכנית הקו הסגול יש אפשרות להזזה של תחנות בתכנון מפורט וניתן יהיה    -צחי ויטלזון

להזיז תחנות ולהוסיף או לגרוע תחנות ללא שינוי תב"ע כך שניתן יהיה לשנות במהלך 

 התכנון המפורט- ללא טווח מקסימלי-  

רא מונעת אפשרות של פניה שמאלה  האם המיקום הנוכחי של תחנת בני בתי יאיר בן גד:

 מבני בתירא לבן זכאי-  

לא מיקום התחנה חוסם אלא כמות המופעים ברמזור- בצומת הזה הפנייה  אורן צמיר:

היחידה שמאלה שמתקיימת היא פניה שמאלה ממערב מיהודה הנשיא לכיוון בני בתירא 

 פי רוחבים- לצפון- והיא גם היחידה שניתנת מבחינה פיזית, אין לנו כאן עוד 

הפתרון של הפניה שמאלה שמתבטלת מאליעזר הגדול ליהודה הנשיא מטופל על ידי פרסה  

 בבן בבא- 

מעבר לכך שהתכנית של הצומת נראית בסדר על שולחן השרטוטים אבל לא   ישראל )תושב):

 קווי רכבת-  2מבין כיצד לכזה צומת עמוס ניתן להכניס  

רון לתושבים שנוסעים על רח' יהודה ורוצים  השאלה המשמעותית שלי היא מה יהיה הפת

 לנסוע שמאלה לכיוון פייר קניג במצב המתוכנן? 

 זה נראה כמו התעלמות מתושבי האזור- 

בנוסף מדאיגה אותה התכנית  לעשות את הכל במפלס אחד, איך פארק המסילה יוכל 

 להמשיך להתקיים בתוך צומת כל כך עמוסה עם רכבות ואוטובוסים- 



 

 
 

אנחנו מבינים את הבעיה ואנחנו מחפשים פתרון לסיפור הזה- מהנדס העיר   אדר צוברי:

ביקש לעשות בדיקה תנועתית למצב הזה ואכן אנחנו רואים שיש בעיה תנועתית- אנחנו  

מקדמים במקביל בפורום אצל מהנדס העיר פתרון אחר לצומת- הפתרון של הצומת יפתור  

 את בעיית הפניה מרח' יהודה לפייר קניג- 

ושבים הציעו פתרון מאוד דומה לפתרון שאנחנו מגבשים ושאנחנו בודקים באמצעות  הת

סימולציה תנועתית לצומת, זה הוצג בכל מיני פורומים, לאחר שיגובש ויאושר ע"י מהנדס  

 העיר נציג אותו- 

 מה זמן החציה הרגלית של הצומת-  שאלה )תושב):

 , אנחנו מנסים לצמצם חציות-  אין לנו סימולציה- כרגע מדובר בהרבה חציות אורן:

 יש חשיבות לתזמן את חציית הולכי הרגל ברמזורים- הערת תושב: 

, חייבים לזכור כי הדפוסי  2040 ,התכנית מבוססת על תחזיות נכונים ל  ,הערה נוספתאורן: 

 שימוש ברכב פרטי ישתנה ויהיה הרבה יותר שימוש בתחבורה ציבורית- 

 מה יהיה לגבי רח' אשר  יונתן )תושב):

יש קושי עם רח' אשר, אנחנו נחבר אותו לרח' הרכבת במסעה חד סטרית, לא   אורן צמיר:

 נוכל לחבר אותו ישירות אל צומת אורנים-  

 עלול להיות קושי משמעותי במהפך רח' הרכבת לדו סטרי, הוא מדי צר- יונתן )תושב):

בבדיקה לאחר  יות של רח' הרכבת- אנחנו נבדוק שוב את הנושא של הדו סיטר  אורן:

 הפגישה עולה כי הרחוב נשאר חד סטרי/ 

לגבי רכב פרטי, הנגישות של התושבים בשכונה צריכה להיות ישירות לכביש   גילה )תושבת):

הראשי ולא בין רחובות קטנים- צריך לאפשר נתיבי בריחה לצירים העיקריים כדי לא ליצור  

 עומס בתוך רחובות המגורים-

אנחנו מנסים להפחית תנועה ברח' פייר קניג, והמחיר של זה הוא הארכת דרכי   צמיר:אורן 

נסיעה, ולעשות גם הורדה של רכבים מהצירים העיקריים וגם מהצירים המשניים אינה  

 אפשרית- 

 טוב יותר על הצרכים הללו-  מענהבפתרון החדש שאנחנו בוחנים אמור להיות  

 

 סיכום: 

 לתושבים על האפשרות להציג הצגה מקצועית בצורה נעימה מנהל הפרוייקט הודה 

שאפשרי, אנחנו נבצע   שאנו צופים  שהוצגה היום תשתנה כפי  תמי צדוק: במידה והתכנית 

 הצגה חוזרת לתושבים של התכנון המעודכן/ 

  

 

 רשמה: תמי צדוק 

 



 

 
 

 

 

 העתקים:

 תכנית אב לתחבורה ירושלים  ,איריס ערד 

 מנהל הקו הכחול   –גלעד צוובנר 

  נוכחים-

 

 
 

 

 

 

  

            

 
 


