יוני 2020

חניון 'חנה וסע' בייט
יוצא לדרך
עבודות להקמת חניון 'חנה וסע' באזור שערי צדק

רשת J-Net
בדרך לקמפוס הר הצופים
רשת הרכבות הקלות החדשה בירושלים הנבנית בימים אלו ,עתידה לשנות
את פניה של העיר והמטרופולין כולו .בימים אלה משרד התחבורה מקדם
את אחד הפרויקטים התחבורתיים הגדולים ביותר באזורנו :מערכת הסעת
המונים מתקדמת שתבצע כ 400,000-נסיעות נוסע מדי יום.
רשת ה J-NET-מורכבת משתי מסילות עליהן יוכלו לפעול במקביל חמישה
קווים תפעוליים ,שישרתו נוסעים מכל רחבי ירושלים (ראו מפה בעמ' :)3
• משכונת גילה עד לקמפוס הר הצופים
• מקריית הספורט במלחה עד לקמפוס הר הצופים
• מהר נוף עד לשכונת נווה יעקב
• מבי"ח הדסה עין כרם עד לשכונת נווה יעקב
• מבי"ח הדסה עין כרם עד התחנה המרכזית ,בסמוך לתחנת רכבת ישראל
בין השאר ,הרשת תאפשר חיבור ישיר בין שלושת הקמפוסים של
האוניברסיטה העברית :הר הצופים ,א.י .ספרא בגבעת רם ועין כרם.
כמו כן היא תחבר מרכזים אקדמיים נוספים כגון מכללת הדסה ,המכללה
להנדסה ,מכון לב וקמפוס בצלאל החדש במרכז העיר.
מרכיבי הרכבת החדשה:

יתווספו למעלה
מ 100-קרונות
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 27ק״מ
של מסילות חדשות

 52תחנות
חדשות

חניוני ׳חנה וסע׳
בצמתים בייט
והגבעה הצרפתית

הפרדות מפלסיות
בצמתים פת ,בייט
הגבעה הצרפתית
ובשדרות שז"ר

גילה  -הר הצופים
מלחה  -הר הצופים
הר נוף  -נווה יעקב

הדסה עין כרם  -נווה יעקב
הדסה עין כרם  -ת .מרכזית
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עבודות להקמת חניון 'חנה וסע'
בהמשך לעבודות התשתית ,לקראת הנחת מסילות רכבת קלה ,שהחלו באזורים
רבים ברחבי ירושלים ,במהלך החודשים הקרובים יחלו עבודות חפירה ודיפון
להקמת חניון 'חנה וסע' באזור שערי צדק .החניון יוקם בין שדרות בייט לבין
כביש בגין ומדרום לגבעת רם .העבודות יבוצעו על יחידת שטח של כ 19,000-מ"ר
וצפויות להימשך כ 21-חודשים .בסיום עבודות חפירה ודיפון יבנה מבנה משולב
לחניון תת קרקעי ובהמשך גם למבני משרדים מעל הקרקע.

תיאור הפרויקט:
חמישה מפלסים
כ 2,200-מקומות חניה מתוכם כ 650-מקומות עם אפשרות לטעינה חשמלית
 35חניות לאוטובוסים כולל אפשרות לטעינה חשמלית
כ 200-חניות לרכב דו גלגלי
שדרוג ובניה של ארבעה כבישי גישה לחניון

שלבי ההקמה

שלב א

עבודות הכנה לרבות כביש
גישה ,תשתיות ,דיפון וחפירה
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שלב ב

הקמת מבנים תת קרקעיים

שלב ג

הקמת מבני מסחר
מעל הקרקע

שד' שמואל בייט – ההדמיה להמחשה בלבד

עלון מידע זה נועד לספק לכם מידע על עיקרי השינויים הצפויים באזורכם.
לאורך התקופה נמשיך לעדכן בשינויים באמצעות אמצעי התקשורת השונים.
לתשומת לבכם ,השינויים יעודכנו גם באפליקציות הניווט השונות .עם זאת ,אנו
ממליצים להיערך מראש ולהקדיש זמן נוסף להגעה לאזור.
מטבע הדברים ,העבודות ישפיעו על שגרת היום יום באזור ,לרבות הסדרי התנועה
והחניה ,תנועת הולכי הרגל ועוד.
אנו נעשה כל מאמץ למזער את ההפרעה לשגרת החיים ונשתדל לספק לכם את
מלוא המידע מראש ,כדי שתוכלו להיערך בהתאם.

תודה מראש על ההבנה והסבלנות!
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יוצרים מציאות עירונית חדשה

כחלק מהעבודות להקמת מסילת הרכבת הקלה ,יבוצעו מספר פרויקטים עירוניים
שיחדשו ויעדכנו את המציאות העירונית ויקדמו את רווחת תושבי האזור ועוברי
האורח :ייסללו שבילי אופניים ,יישתלו עצים ויוצבו עמודי תאורה ,יועתקו ויחודשו
תשתיות בזק ותקשורת עירונית.

מפת אזור העבודות

פירוט העבודות:
ד' בגין

ש

רוב העבודות יתבצעו בתוך השטח הסגור של המגרש .במהלך תקופת העבודות
צפויים להיכנס ולצאת רכבי עבודה ומשאיות לתוך מתחם העבודות.
הסדרי התנועה הקיימים היום באזור לא ישתנו בשלב הראשון.
גדר האתר לאורך רחוב לורך תמוקם על המדרכה המערבית של הרחוב ושביל
האופנים ישמש כמדרכה באופן זמני.

שמח

העבודות יתבצעו בימים ראשון עד חמישי ,בין השעות 07:00-19:00
עבודות בלילות יתבצעו לפי הצורך ועל כך תבוא הודעה בנפרד.

ופ'

פר

בצלא

בגין
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ל בזק

שטח עבודות

צלאל

ב

חניה
לא תהיה השפעה על החניות המוסדרות באזור.

רו

שטח עבודות

מחלף
גבעת מרדכי

שד'

התחבורה הציבורית תמשיך לפעול כסדרה
בשלב זה לא צפוי כל שינוי בקווי התחבורה הציבורית המגיעים לאזור ובתדירות
שלהם.
במהלך כל תקופת העבודות ייעשה מאמץ לשמור על שגרה מלאה של הסדרי
התחבורה הציבורית.

קח

בזק
הרב

הלר
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הסברה צוות תכנית אב לתחבורה

אנחנו פה בשבילכם!

צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים www.jet.gov.il
המוקד העירוני  106לשירותכם www.jerusalem.muni.il
למידע אודות התחבורה הציבוריתbus.gov.il *8787 :
ההדמיות והתכנים הינם להמחשה בלבד ,ט.ל.ח

