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2021ינואר 

437כביש 
-מקטע שער בנימין 

חיזמא
הצגה למנהלי פרויקט  

200/2021מכרז 
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2020יוני 

חיזמאקטע אדם 
' תכנית מפורטת מס

986/3
י מוריה"עע"תבהוצאה וקידום 



3

2020יוני 

קטע שער בנימין  אדם
901/16' תכנית מפורטת מס

י אחרים"בוצע עע"תבקידום  והוצאת 
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 437להרחבת כביש ע"תבקידמה מוריה

:במקטעים הבאים

 ש"מחוז יו–חיזמאאדם.

מחוז ירושלים–ענתות חיזמא.

 מ"ק4כ –ש  "ביוחיזמאאדם מקטע

 מ"ק2.3כ –בתחום ירושלים.

הביטחון' הדרך הקיימת בתחום תפיסה של מע.

 נתיבי ישראל"הדרך באחזקת"

כללי  
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כללי  
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.דרך ראשית דו מסלולית–437דרך •

.המשרת את כלל האוכלוסיות לאורך התוואיצ"נתתוספת +•

:מתן מענה בטיחותי לדרך•

.ש"קמ80מהירות תכן •

.ערכי טבע נוף וארכיאולוגיה ככל שניתןשימור •

פרוגרמה
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  תלת מסלוליולסרוגיןהכביש כיום הוא דו מסלולי   .

 לכל כיווןצ"נת+ הרחבת כביש לדו נתיבי דו מסלולי.

 מ"ק4כ  –ש  "ביוחיזמאמקטע אדם.

 מ"ק2.1מקטע שער בנימין אדם  כ.

הביטחון' חלק מהדרך הקיימת בתחום תפיסה של מע.

 נתיבי ישראל"הדרך באחזקת"

 ח לצורך תכנון "מש17התקבל תקציב של כ.

בחירת צוות תכנון ויועצים.

 ניסיון וחקר הקרקעקדוחיתאום וביצוע

 לביצועעד ליציאה ניהול התכנון כולל הוצאת היתר בניה וכל הפעולות הנדרשות.

 הכנת מכרז כולל אישור בקרות וקבלתRFT

ניהול הפרויקט בשלב הביצוע

הפרויקטתאור
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גורמים תאום 

מנהל אזרחי

ז מטה בנימין"מוא.

 קשת  )צ"קשמנהלת –פיקוד מרכז

(.צבעים

מנהלת גבולות ומשרד הביטחון

ג"רטט "קמ

ת"רעט "קמ

תחבורהט "קמ

נתיבי ישראל

 הניקוזרשות

וכד'
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התמצאות כללית-התכניתתחום 

מחסום

גבול מחוזות

גדר ההפרדה

אתר קבר ישראל



מצב קיים ונתוני רקע –437כביש 
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מצב מאושר

חיזמא

אדם



המוצעתהתכנית–437כביש 
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תכנית כללית–תנוחה 

 צ"תח–חיזמאאדם

חיבור לביצוע מחלף אדם
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עדכון תכנון

קו דיקור לאחר תיקון החרגת מבנהקו דיקור לפני תיקון החרגת מבנה

קיר תומך
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תכנית כללית–תנוחה 

 צ"תח–חיזמאאדם

חיבור לביצוע

שטח בנוי
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חיזמא-קטע אדם –חתך לאורך 
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חלק צפוני  

ניקוז

מעבר לבעלי  
חיים



21

עקרונות התכנון הנופי

עלפזוריםזיתיםמטעיעם,המזרחיותירושליםגבעותשלצחיחבנוףמאופייןהשטח

.וטרסותסלעמחשופי,גבעות

יהיההקירותגמר.טרסהבקירותמילוידירוגעם–דומהבשפהתוכננההדרךהרחבת

.במרחבהקיימיםהקירותשללגמריםבדומה

התחזוקהמבחינתמוגבלוהשטחמאחר,בלבדהזריעהעליתבססהנופיהשיקום.
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חתכים לרוחב-נוף 



סביבה–437כביש 
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סביבה

אקוסטיקה

.  חיזמהמבנים בתחום הכפר 23מתוך 3-במצב היום קיימים חריגות ב•

(.ואפשר שאינם חוקיים)המבנים סמוכים לכביש •

.מוצע מיגון דירתי לבחינה בעת התכנון המפורט•
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סביבה

איכות אוויר

.  חיזמהבמצב היום קיימים חריגות מהתקן בתחום מבני מגורים בכפר •

.ל"המוצעת מקטינה את כמות החריגות הנהתכנית•

החי והצומח  

.עצים בתוואי הכביש35כ "סה-בוצע סקר עצים •

.ח"ישמשו למעבר לבעג"רטתכנון מעבירי המים בנחלים בהתאם לדרישות •

עתיקות  

".קבר בני ישראל"אתר עתיקות התכניתבתחום •

.הוסדרה גישה למטיילים•
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מצב מוצע
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אומדן קבלני מוערך:

 ח"מלש120= 30* מ "ק4אדם –חיזמאקבלני אומדן

 ח"מלש60= 30* מ "ק2שער בנימין –קבלני אדם אומדן

ז עקרוני"לו:

 קבלת אישורים ו+ תכנוןRFT-שנה וחצי

שנתיים-ביצוע

עקרוניז"ולואומדן  


