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:מבנה צוות התכנון
.מ"סביבה בע/יועצים דרכיםיישום , צברישמואל –פרויקט ניהול 

הנדסה אזרחית          –צברי ליגל, יועצת סטטוטורית-לייפראורה 

:הכוללת CNAחברת -( התמחות ברכבלים)מתכננים חיצוני צוות 

• Pierre MOGUET – engineer in ropeway systems 
• Pascal GUINARD– transport architect and town planer
• Alexandre MANIGAND –transport and operation  engineer 

:צוות מקומי ישראלי הכולל

אור ריחני, מנדי רוזנפלד-אדריכלות הפרויקט•

תומר  , רחמימובאריה –אדריכלות תחנת קדם •

'איצקוביץאורלי , יאיר ברמן: אקו–סביבה •

בלוםאיטקין–מיזוג אויר /תאורה/מהנדס חשמל•

מיכאל נקמן–תנועה ותחבורה •

קו מדידה–מדידות •

אנסלמןיהונתן , גרושקויואל –קונסטרוקציה •

אירנה רובין–נגישות •

אלווסאדיר –אגרונום •

זלצמןעוזי ובועז –גיאולוג •

אשלדורון –יועץ קרקע •

סטודיוAA–הדמיות •

ביטחון חברת סתר•

אבני אפרת–בטיחות •

עופר אור  , פמי–קשרי קהילה •

פארטו–כלכלה תחבורתית •

עוזריענר-הממונה על אגן העיר העתיקה , הרשות לפיתוח ירושלים: מזמין העבודה



  שימור והגנה על חומת העיר ונגישות לאתרים

ארכיאולוגים

-זיהום ורעש , מפגע חזותי

חומת אוטובוסים

צפיפות אופיינית



שער האשפות–צפיפות אופיינית 



שער האשפות–צפיפות אופיינית 



:בעיות בטיחות
תנועה מעורבת

רכבים והולכי רגל

בסמטאות העיר העתיקה

(הרובע הארמני)

רכבל יאפשר הגבלת : הפתרון

תנועת רכבים פרטיים בתוך 

העיר העתיקה לטובת הולכי  

הרגל



 יכולת הבאת המונים לאתרי התיירות

המרכזיים

 זמני הגעה למקומות הקדושים  קיצור

 עומסי התנועה  משמעותי של צמצום

התיירותייםלאזורים

שיפור הנגישות לשכונות ורובעים

  חיזוק תיירות פנים וחוץ

 מרחב ציבורי להולכי הרגלהגדלת

  הגדלה וגמישות בקיבולת התיירים

(בשגרה ובאירועים)באזור 

 התייריםדאגה לבטיחות וביטחון

  שימור והגנה על חומת העיר ואתרים

ארכיאולוגים

:מטרות הפרויקט



השוואת חלופות  

נגישות תחבורה
לאגן הדרומי והמזרחי   

של העיר העתיקה ירושלים



?רכבללמה 

.נמוכה בהשוואה לטכנולוגיות אחרותהשקעה •

.חודשים15זמן ביצוע קצר עד •

,  סביבתית מינימליתפגיעה -"פרויקט ירוק"•

אין בעיית  , לא מזהמת, טכנולוגיה שקטה

.  קרינה

.תפעוליתגמישות •

.צריכת מקרקעין קטנה במיוחד•

או העתקת  /אין צורך בהרחבת דרכים ו•

.תשתיות

טופוגרפיות  התמודדות טובה עם בעיות •

.צפיפותו

גמישות במתן פתרונות לממצאים  •

תחנה על  אפשרות בנית , ארכיאולוגים

.עמודים



מוקדי ביקור

באגן העיר העתיקה

האשפותשער 

האריותשער 

החדשהשער 

יפושער 

גת שמנים  

ועמק המלך

הר  

הבית

העיר העתיקה  

השוק            

כנסיית הקבר

מגדל 

דוד

,הסולטןבריכת
חוצות היוצר

,הסינמטק
מרכז המוסיקה

הינוםגיא בן 

הכותל  

המערבי  

והרובע  

היהודי

דודעיר 

ממילא

עם מעבר שער 

לכלי רכב

ציוןשער 

הר ציון  

ושולחן דוד

מערת צדקיהו  

מוזיאון רוקפלר

מגיעים בהערכה לעיר העתיקה 

(:רגילשבוע )בממוצע 

מבקרים135,000-כ 

תיירים24,000-כ 

:המבקרים לשיא' בחגים מגיע מס

ליום בחול המועד60,000-כ 

מתפללים250,000-כ 

מוסלמים בימי שישי ברמדאן

הרובע  

הארמני

מגדל 

דוד

הגליקנטו



בכל שבוע' וה' ימי ב: מיצווהטקסי בר 
מאות משתתפים בו זמנית–משפחות ומוזמנים 

:אירועים מרובי קהל
.מבקרים בשעה10,000עד : סליחות1.

.מבקרים בשעה20,000עד : הכהניםברכת 2.

.ערב יום הזיכרון 3.

.יום העצמאות4.

.מבקרים בשעה10,000עד : יום ירושלים5.

.מוצאי חג השבועות6.

.תשעה באב7.

.טקסים בשנה40-כ.: ל.ה.לצטקסים והשבעות 8.

:תפילות מאורגנות

קהל של עשרות אלפים בו זמנית

:חגים

(תשרי ) חול המועד סוכות 

(ניסן ) חול המועד פסח 

מבקרים בשעה10,000עד 

:אירועים רבי משתתפים ברחבת הכותל

:נגישות לאתרים בעלי עניין ציבורי רחב: בנוסף

, שכונת סילוואן, עיר דוד, גליקנטוכנסיית , הרובע היהודי, (הדורמיציוןקבר דוד )הר ציון 

.הר הבית דרך גשר המוגרבים, מרכז דוידסון, חפירות הכותל הדרומי





הרכבל חלק אינטגרלי ממערך הסעת המונים



תיקונים

ועידונים

חלופה רכבלתהליך בחירת 

מיפוי תחנות

קריטריונים לבחירה

אפשריותחלופות תוואי מיפוי 

עיבוד החלופות

תהליך הערכה ומיון ראשוני

בחירת חלופות למיון סופי

תכנון תפעולי  

משך זמן , תדירויות, תחנות, הפעלה)

(נסיעה

המודל והכנת הזנת נתונים 

כלכלי/התחבורתי

הזנה                                תכנון 

חניה/רכב פרטי/אוטובוסים/רכבת קלה

נגישות הולכי רגל  

הערכת חלופות על בסיס נתוני תפעול והזנה

הכנת אומדנים לכל חלופה כולל עלויות תפעול

הערכת החלופות

בחירת החלופה הנבחרת

חלופות9

חלופות4-3

























FIRST SELECTION ALIGNEMENTS



חלופות תוואי  
B-Dקטע 



תוואי הרכבל

אופציה 

להארכת הקו 

להר הזיתים



קו כחול ותכניות גובלות



חתך לאורך

ריכוז מצגות וקישור/2016-03-03_PL-ALTERNATIVE LAYOUT 2 V2.pdf
ריכוז מצגות וקישור/2016-03-03_PL-ALTERNATIVE LAYOUT 2 V2.pdf
2016-03-03_PL-ALTERNATIVE LAYOUT 2 V2.pdf
2016-03-03_PL-ALTERNATIVE LAYOUT 2 V2.pdf


א"מA-D :1397אורך הרכבל •

10: קיבולת נוסעים בקרונית•

נוסעים בשעה לכיוון3000: כ קיבולת"סה•

ש"קמ21.6או בשניה' מ6: מהירות•

73: כ קרוניות "סה•

41: כ קרוניות על הקו"סה•

'מ72: מרחק בין הקרוניות•

נתוני הפרויקט



22

A4

נבחנו שלושה  

מיקומים  

Aלמיקום תחנה 

A1
A'1

חלופות תוואי  
A-Bקטע 

B



דוד רמזAתחנת 



דוד רמזAתחנת 



דוד רמזAתחנת 



2014-ספירות אוטובוסים 
תחנת מתחם הרכבת

:דוד רמז' תחנה ברח

לכיוון צפוןבשעה אוטובוסים 54

לכיוון דרוםבשעה אוטובוסים 61

:דרך בית לחם' תחנה ברח

לכיוון צפוןבשעה אוטובוסים 32

אוטובוסים בשעה לכיוון דרום23

:קווי המאה

101102105107



"חנה וסע"חניוני  

יציאה רכבלתחנת 

חניון גבעת 

התחמושת

800

חניון תחנת רכבת מלחה

1200

חניון מתחם הרכבת

400

חניון גן הפעמון

300

חניון הסינמטק

60

"חנה וסע"חניון 



רחוב המפקדBתחנת 



B +DEPOTתחנת 



B +DEPOTתחנת 



B +DEPOTתחנת 



B +DEPOTתחנת 



הר ציוןCתחנת -Bתחנת 

חצית גיא בן הינום



הר ציוןCתחנת -Bתחנת 

חצית גיא בן הינום



הר ציוןCתחנת -Bתחנת 

חצית גיא בן הינום



הר ציוןCתחנת 



הר ציוןCתחנת 



הר ציוןCתחנת 

מבט ממזרח



הר ציוןCתחנת 

מבט מצפון



הר ציוןCתחנת 

מבט מצפון



הר ציוןCתחנת 

מבט ממערב



אגן דרומי העיר העתיקה–מצב קיים צ"תח

א

3, 1: קווי אגד לכותל

38: קו לרובע היהודי

מערב  -קווי שירות  
העיר

קווים  )קווי האוטובוס 
את  משרתים בעיקר ( 1,3

.החרדיתהאוכלוסיה

קו  )המוצע 38מסלול קו 
את  משרת , (סיבובי

.תושבי הרובע היהודי

מזרח העיר-שירות  קווי 

קיימות שתי תחנות  
:  מרכזיות במזרח העיר

סולטאן סולימן ודרך   
ל"הרקתחנת )שכם 

(סמוךממוקמת 



החניה שעומדת לרשות הציבור 

:במרחב תחנות הר ציון וקדם

שער ציון וחניון חניון 

חניה מקומות 55–דוד שולחן 

(.יצומצם עם הקמת תחנת הר ציון)

, חניה לאורך כביש העופל•

השלום וחטיבת ירושלים מעלה 
.מקומות חניה60–

.בתכנון250-חניון גבעתי•

חניה פיראטית לאורך •

, חילווהמעלה , מעלות דוד
.מקומות60כ –ומלכי צדק 

חניה מקומות 115כ "בסה
.מוסדרים כיום

חניון שער ציון 

55-ושולחן דוד

חניה מדחנים

60-מעלה השלום

חניה פירטית

40-מלכי צדקחילווה

חניה פירטית

20-מעלות דוד

חניון גבעתי

בתכנון

חניה לאוטובוסים של תיור 

והסעות מיוחדות

:כדלהלן
שער ציון וחניון חניון •

אוטובוסים38–דוד שולחן 

–חניה לאורך כביש העופל •
מעלה השלום וחטיבת ירושלים 

.אוטובוסים19–

מקומות חניה 57כ "בסה

.לאוטובוסים במתחם זה

חניה אוטובוסים

5-גליקנטובמתחם 

חניון שער ציון 

38-ושולחן דוד 



משולב עם Dתחנת 

מרכז מבקרים קדם



משולב עם Dתחנת 

מרכז מבקרים קדם



מבט על–Dתחנת 



כניסה-Dתחנת 
עם מרכז מבקרים קדםמשולב 



יציאה–Dתחנת 
עם מרכז מבקרים קדםמשולב 



תורכיה/רכבל אורבני אנקרה

https://www.youtube.com/watch?v=qAN-
CP3TIpE

Length in m 1879

Height difference 72

p/hr. 2400

kW 700

Number of cabins 54

Number of towers 13

https://www.youtube.com/watch?v=qAN-CP3TIpE


תודה
!על ההקשבה

https://www.youtube.com/watch?v=AuiK-ORIhhY
לינק רכבל הר היהודים

ברצלונה ספרד

https://www.youtube.com/watch?v=AuiK-ORIhhY

