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 חברי הדירקטוריון והשותפים שלום רב, לכבוד

לכבוד יום ירושלים, אנו מתכבדים להגיש לכם עדכון קצר אודות 

 פעילות חברת מוריה מתחילת השנה:

 

 עבודות בהיקף שלביצעה מוריה  2019בשליש הראשון של שנת 

 ₪מיליון  484

 321על מתכנית העבודה לשליש זה ואשר עמדה  150%המהווים 

 ₪ליון ימ

 

התכנית הגבוהה  ₪,מיליון  1,107התכנית לשנה זו עומדת על 

ביותר של מוריה מאז הקמתה המצביעה על התפתחות הצפויה 

 של העיר ירושלים וחברת מוריה בשנים הקרובות.
 

  

 רק"ל הקו הירוק מכרזי

  

מעותי מהקו עד כה, פורסמו מספר מכרזים המהווים חלק מש

 .הירוק של הרכבת הקלה

 

המכרזים כוללים את העבודות במקטעים הבאים: שכונת גילה, 

דב יוסף, מלחה, פארק אלמליח, שכונת פת, צומת בייט, גבעת 

לכיוון  שאול, הר הצופים ועוד. במקביל, העבודה בהארכת הקו
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ת על העבודה הדסה עין כרם נמצאת בעיצומה המתווספ

 .שהושלמה בנווה יעקב

 

 מספר תמונות של מקטעי הרכבת הנמצאים בביצוע. מצורפות

 

 60כביש 

  

לביצוע המקטע הראשון  חברת מוריה הוציאה צו תחילת עבודה

 של הרחבת כביש המנהרות בין ירושלים לגוש עציון.

  

חשובה מאוד לטובת הפחתת עומסי הרחבת כביש המנהרות 

התנועה המגיעים מגוש עציון לירושלים. בנוסף על כך, מוקם 

בכביש נתיב תחבורה ציבורית מתחלפת בשעות העומס היחיד 

 במדינת ישראל.

 



 
 

 פרויקט ההפרדה המפלסית בגבעה הצרפתית

  

בפרויקט זה תבוצע העתקת תשתיות וכן הרחבת הכבישים לצורך 

עבודות הכנה למכרז הכרייה הגדול. היקף העבודות מוערך ביצוע 

יקט הכולל עומד מלש"ח כאשר תקציב הפרו בכמאה וחמישים

  מלש"ח. 1,150על 

 

. הפרויקט יכלול 2019עבודות העתקת התשתיות החלו במרץ 

ביצוע הפרדה מפלסית של הגבעה הצרפתית באמצעות ארבע 

ון לפסגת זאב, לכיוון מזרח ושתיים לכיו מנהרות: שתיים

לצורך שיפור מערך התחבורה באזור הגבעה הצרפתית וצפון  זאת

 העיר.

  



 

 

 

  

 אורה הדסה:

  

הפרויקט מהווה שלב נוסף בהארכת הקו האדום לכיוון הדסה, 

עד כה הושלמו  אשר נכנס עתה לשנתו השלישית והאחרונה.

מהקירות תומכי המסילה.  90%-שלושת המיסעות של הגשרים וכ

המשך הביצוע כולל קירות פיתוח, הסדרת עבודות עפר, תשתיות 

אורכיות )תאורה ומצלמות(, חיפוי קירות, גינון והשקיה ושיקום 

 כביש אורה הדסה )ריבוד והחלפת מעקות(.

 



 

 

  

 

 :רמפת הספורט

  

במהלך החציון הנוכחי הושלמו העבודות ונפתחה רמפת הספורט 

פתיחת הרמפה תקל  .קריית הספורטהיוצאת מבגין דרום לכיוון 

על התנועה וההגעה לקריית הספורט ומהווה את השלמת 

 המקטע האחרון בפרויקט בגין דרום.

 

 

  



 

 :חניון שז"ר

  

העבודות לכריית חניון שז"ר מתקדמות בקצב מואץ וצפויות 

המתוכנן. במקביל,  הקדמה מהלו"ז -להסתיים בחודש יוני 

מתקדמות העבודות לבניית פורטל הכניסה המזרחית והפירים. 

בחודש הקרוב מתחילים עבודות הכנה להסדר המערכתי שיופעל 

ברח' שז"ר במהלך חודש יולי, ההסדר יכלול ביטול התנועה 

הפרטית בלבד בשז"ר והפנייתה לדרכים חלופיות שהורחבו 

ל המערבי, המעבר התת לאחרונה. זאת לצורך בניית הפורט

קרקעי להולכי רגל ועבודות התשתית של הקו הירוק שיעבור 

 .בשז"ר

  

 

 



לדו״ח המלא לחצו כאן  

 

  

 

 

האינדאנים בתלפיותחנוכת גן   

 

 

 חנוכת גן אבו באסל

 

 

 חנוכת גן פרחי בית חנינא

 

 

 חנוכת גן גולדשטיין בפת

 גן התות

הגן המפורסם משירו של יוסי בנאי הנמצא בשכונת אוהל משה 

 .02/04/2019חלאות, ונחנך בתאריך בנ

 

בנאי גדל בשכונת זו והגן נבנה בהשראת שירו המוכר: "אני חוזר 

אל השכונה אל עץ התות, אל עפיפון אדום אדום קשור לחוט", 

השורה מהשיר של יוסי בנאי "אני וסימון ומואיז הקטן", מביאה 
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כבר שנים רבות קבוצות מטיילים אל עץ התות העומד עד היום 

 סביבו נבנה הגן.בגינה קטנה בסמטאות שכונת נחלאות ש

 

  עץ התות של יוסי בנאי בתמונה:

 

 

 

הגן לאחר השיפוץ בתמונה:  

 

 תמונות מחנוכת גנים נוספות

  



 גן אבו באסל

 

 

 גן האינדיאנים

 

 

 גן גולדשטיין



 

 

 

 גן פרחי

 

 מורדות ארנונה

  

בטקס שנערך במעמד רוה"מ, רה"ע ונכבדים נוספים נחתם 

לעיריית ירושלים. עפ"י ההסכם ייבנו  הסכם הגג בין רמ"י

אלף יח"ד חדשות, מתוכן שמונת  כעשרים ושלוש

ר יוקצו במסגרת התחדשות עירונית. כשלושה מיליון מ" אלפים

 עבור שטחי מסחר ותעסוקה.

 

לפיתוח שתקודם על ידי מוריה במסגרת   הראשונה השכונה

 הסכם הגג היא שכונת מורדות ארנונה.



 

 

והשגת האישורים  השלמת תכנון מפורט בימים אלה מקודמת

 לפיתוח השכונה. ורך פרסום המכרז הנדרשים לצ

 

יחידות דיור במסגרת  1,121 -יחידות דיור, מתוכן כ 1830בשכונה 

פרויקט מחיר למשתכן. השיווק מבוצע ע"י רשות מינהל מקרקעי 

 .ישראל והפיתוח ע"י האגף האורבאני במוריה עבור העירייה

  

 

 פתיחת פרויקט שדרוג השער החדש

( ומכאן 1889אחד משערי העיר העתיקה והאחרון שנפרץ )בשנת 

שמו. במסגרת העבודות שבוצעו תחת הרל"י כמזמין העבודה 

 בוצע שדרוג סביבת השער וחלק מהכניסה לעיר העתיקה.

 

תמונה היסטורית של השער החדש ותמונה מהשער  בתמונות:

 החדש מהעבודות כיום.





 
 

  

אופניים מתחנה לתחנה מגן סאקר ועד עמק  שביל

 המצלבה

 

הפרויקט שבוצע ע"י חברת מוריה והוזמן על ידי הרל"י נחנך 

במעמד רה״ע. השביל מאפשר  20/1/19-ונפתח לציבור ב



 

לרוכבים לנסוע בבטחה ברחבי ירושלים תוך התחשבות הן 

 בתנועת הכבישים והן בציבור הולכי הרגל.

 

  

  

  

 עירוב שימושים ככלי לניצול קרקעות

  

במסגרת מאמצי התכנון הרבים והיקף הפרויקטים הגדול ולאור 

מצוקת הקרקע למבני ציבור מתחיל להתקיים תהליך של עירוב 

שימושים במבני ציבור, פעולה זו משתפת כמה פונקציות שונות 
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המסוגלות להתקיים באותו מגרש בצורה של בנייה לגובה תוך 

 ניצול משאב הקרקע וחיסכון בעלויות.

 

  

  

 תוספת אגף תת מורשה

  

כחלק מהתכנית לטיפול במחסור בכיתות הלימוד בירושלים, 

כיתות לימוד וחדרי ספח לתלמוד תורה  4תוספת אגף של  בוצעה

  מורשה שבשכונת גבעת שאול.

 



 
 

  

  רחוב טהון: -אירוע הריסה

  

התקיים טקס הריסה של פרויקט פינוי  03/04/2019בתאריך ה

בינוי ברחוב טהון במעמד ראש העיר מר משה ליאון, שרת הבינוי 

והשיכון הגב' יפעת שאשא ביטון, יו"ר הרשות הממשלתית 

כולל הריסה של  להתחדשות עירונית מר חיים אביטן. הפרויקט

ות בלב קריית יחידות דיור חדש 120יחידות דיור והקמה של  32

היובל, על השדרה המרכזית. מדובר בזמן שיא לקידום פרויקט 

במסלול הרשויות המקומיות מרגע ההכרזה על המתחם ועד 

שצפויים לצאת  5להריסת המבנים. מדובר במתחם ראשון מתוך 

לביצוע בשנים הקרובות. זהו טקס ההריסה השלישי בשנה 

 האחרונה של פרויקט פינוי בינוי בעיר.
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זכור, סוכם בדירקטוריון מוריה על העברת מינהלת ההתחדשות כ

העירונית לחברת הרל"י והתהליך מצוי בשלבים מתקדמים של 

 יישום.

  

 

לדו״ח המלא לחצו כאן  

 

 2019כנס מנהלי פרויקטים 

  

, התקיים הכנס השנתי של חברת מוריה 13/05/2019בתאריך 

למנהלי הפרויקטים. בכנס הועברו ע"י עובדי החברה תכנים 

בנוגע לאתגרים השונים בעבודה ועל אופן העבודה 

בכנס התארחו אף מרצים נוספים כגון מהנדס העיר  בחברה.

שלמה אשכול בנושא פיתוח העיר והתמודדות עם מצוקת הדיור, 

קצין החיזבאללה הבכיר שהפך להיות סוכן מוסד  -ם סיני אברה

ישראלי וכן מוזי בוטון שהעביר את ההרצאה השנתית בנושאי 

  בטיחות בעבודה.
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לדו״ח המלא לחצו כאן  

 

 

 -תודה לכל השותפים להצלחת מוריה בבניית העיר ירושלים 

לעובדי ומנהלי חברת מוריה, מנהלי הפרויקטים, המתכננים, 

 הקבלנים

 וכל העוסקים במלאכה!

 

 בכבוד רב,

  מנכ''ל חברת מוריה יואל אבן מ"מ
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