
ישיר ומהיר
בר אילן  עירוניים מציר -הסטת הקווים הבין

לציר שפע חיים ולמסלול יציאה מהירה

הצגה לרשויות



רקע  
בבר אילן בעברצ"תחהשירות 

צומת בר אילן



רקע  
בבר אילן בעברצ"תחהשירות 

.  למרות שאינו מתאים". לתחנה המרכזית של הציבור החרדי"בר אילן הפך בשנים האחרונות ל

אוטובוסים אינם מצליחים לחנות סמוך  , עומדים בכביש)תשתיות דרך המסכנות חיי הנוסעים : ונשמרתם•

(למדרכה

.  הפקקים בציר גורמים להארכה משמעותית ומיותרת של הנסיעה: זמן•

.  ומהמתרחש בצירמהעומסיםז המושפע "לו: אי אמינות•

מסלולים ארוכים ומייגעים: אי יעילות•

מפספסים את האוטובוס וכד/ אנשים יורדים לכביש: שירות גרוע בתחנות בשל עומס ממתינים•

מגביל את היכולת להגדיל תדירות ולהוסיף שירות , הצורך לעבור בציר: קיבולת מוגבלת•



צ"התחהשפעת עבודות ציר בר אילן על 

בעייתי  צ"תחעומסי תנועה ושירות -עבודות בבר אילן: היום•

חייב להשתנותצ"התחשירות -ביטול פניות בצומת בר אילן , ביטול נתיב במקטע היורד: בקרוב•



צ"השפעת עבודות ציר בר אילן על התח

העבודות בצומת בר אילן לפי רבעים ביטול נתיב במקטע  –תכנית עבודות ברחוב בר אילן 

היורד לכיוון צומת בר אילן

צומת בר אילן



צ"השפעת עבודות ציר בר אילן על התח



הפתרון   
קווי ציר שפע חיים וקווי יציאה מהירה

הר חוצבים

יציאה מהעיר

גשר המיתרים

צומת בר אילן



ירמיהו  -צ משודרג בשפע חיים "ציר תח: הפתרון

צ שפע חיים"נת
רחוב שמגר



ירמיהו  -צ משודרג בשפע חיים "ציר תח: הפתרון

צ ירמיהו"מת



משודרג בשפע חיים צ"תחציר : הפתרון

ירמיהו  –שפע חיים צ"נתהקמת •

אילןבר -עירוני בציר ירמיהו צ"לתחקרבה גיאוגרפית גבוהה וממשק •

מרחק הליכה קצר לחלק גדול משכונות הצפון-קרבה גיאוגרפית •

נתיב ייעודי לתחבורה ציבורית  •

(רחוב שמגר שינה פניו)תשתיות דרך משופרות להולכי רגל ולרכב הפרטי •

לעורקי היציאה מהעיר  ומיידיתיציאה מהירה •



צ"התחהיררכיה בשירות : הפתרון

ציר בבר אילן  :  שירות עירוני•

ציר שפע חיים: זיקות חזקות ויומיומיות–בינעירוני , שירות פרברי•

יציאה מהעיר  / גשר המיתרים/ ציר מהיר מהר חוצבים: יומיומיותזיקות חלשות ושאינן -עירוני -שירות בין•

תוספת מוקדי יציאה לקווים העוברים בציר רגיל: ש"סופ•



הבינעירוניתכנית חדשה לשירות –ומהיר ישיר 

שכונות  , בינעירוני ישירים צ"תחימשיכו ויעובו שירותים משניים של , במקביל ובנוסף לשירות המרכזי•

ירושלים  



עקרונות ויתרונות התכנית   –ישיר ומהיר 

מסלולים מקוצרים: יעילות•

יציאה ישירה לעורקים בינעירוניים: מהירות•

הגברת אמינות לוח הזמנים: אמינות•

שירות יעיל גם במועדי ביקוש גבוה: זמינות•

ניתוק תלות בתנאי העומס העירוניים  •



תכנית הסטת הקווים על ציר הזמן–ישיר ומהיר 

סטון ובית שמש  טלז, גבעת זאב, מעלה אדומים, ים המלח והבקעה, מודיעין, מטה בנימין: הוסטו•

,  שדרות, נתיבות, (אגד)רחובות , פתח תקוה, נתניה, חיפה, אשדוד, בני ברק: 10.6.22יוסטו בתאריך •

(מטרופולין)דימונה , (נתיב אקספרס)עפולה , חצור, מירון, צפת, (גלים)תפרח , אופקים

(חברת קווים)ביתר עילית ומודיעין עילית, אלעד: יוסטו בהמשך•



הסטה לשפע חיים. 1

שפע חיים-יוסטו לציר שמגר ( ביקוש פנים)קווים אשר להם זיקה משמעותית לאזור •

409, 402: בני ברק•

451, 450: אשדוד•

556, 555, 554: קריית גת, ערד•

424: רחובות•



הסטה להר חוצבים ותחנות ביציאה מהעיר: 2

יוסטו להר חוצבים  ( ביקוש חיצוני)קווים אשר אין להם זיקה משמעותית לאזור •

:גשר המיתרים ויציאה מהעיר, קווים עם תחנות בהר חוצבים•

999, 996,997, 976, 972, 952: קרית אתא והאזור, רכסים, חיפה•

426: פתח תקווה•

546, 499, 494,496, 492, 458: קוממיות,תפרח, ירוחם, אופקים, נתיבות•

992, 982: עפולה, מירון, צפת•

:קו עם תחנות בהר חוצבים ויציאה מהעיר•

407: נתניה•

:חוצביםבהר תחנה קווים עם •

993, 983: חצור, צפת•



ש"לסופעיבוי מוקדי יציאה : 3

:תוספת מוקדי יציאה בהר חוצבים•

639, 638, 637: שמש מוקדי יציאה חדשיםבית •

459: אשדוד מוקד יציאה חדש•

414: בני ברק שינוי תחנת מוצא•

:תוספת מוקד יציאה ביציאה מהעיר•

416: בני ברק•



הר חוצבים

יציאה מהעיר

גשר המיתרים

ממשק לשירות עירוני תדיר ליעדים מרכזיים: 4

הר חוצבים

16 ,39 ,40 ,54 ,36 ,56 ,64 ,67 ,71 ,72

,  גאולה, בוכרים, שמואל הנביא, סנהדריה

,מרכז העיר, רמת שלמה, רמות, רוממה

ירמיהו/ צומת שמגר

9 ,16 ,54 ,55 ,59 ,64 ,65 ,67 ,68 ,69

מקור  , גאולה, בוכרים, רוממה, נווה יעקב

צומת בר אילןרמות, רמת שלמה, ברוך

/  צומת שמגר

ירמיהו



הר חוצבים

יציאה מהעיר

גשר המיתרים

ממשק לשירות עירוני תדיר ליעדים מרכזיים: 4

:גשר המיתרים

,  א25, 25, 18, 15, 14, א9, 9, 6, 1

, א66, 66, 65, 59, 50, 45, א39, 39

א78, 78, 74, 68

בית  , נווה יעקב, רוממה, בוכרים, גאולה

רמת  , מרכז העיר, פסגת זאב, וגן

סנהדריה  , שמואל הנביא, אשכול

המורחבת

:  יציאה מהעיר

16 ,31 ,32 ,52 ,54 ,55 ,57 ,64 ,

75, 69, 67, א64

ציר בר , רמות, הר נוף, גבעת שאול

,  רוממה, נווה יעקב, הר חומה, אילן

רמת שלמה, בוכרים, גאולה

צומת בר אילן

/  צומת שמגר

ירמיהו



מסלולי הקווים



קווי בית שמש
תנופה



מוקד יציאה חדש בשפע חיים-639, 638, 637קווים

גולדה מאיר  / מוקד יציאה משפע חיים•

618, 617המסלולים בבית שמש מקבילים לקווי •

בלי להעמיס על ציר שפע חיים619, (בשינוי קל)



קווי בני ברק
אגד



הסטה לשפע חיים402קו

שפע חיים-בעקבות השינוי הסטה מציר בר אילן לציר שמגר: מצב קיים402קו 

הסטה מבר אילן לשפע חיים•

–יציאה מתחנה מרכזית : הפיכת כיווני נסיעה•

9יציאה מהעיר דרך כביש . ירמיהו



קיצור מסלול להר חוצבים–414קו

.  לא יצא מגבעת התחמושת•

ללא מעבר בשמואל הנביא וגולדה  •

בבני ברק402במסלול קו •



הסטה לשפע חיים409קו 

בלבד חלופת יום שישי •

(  והפיכת כיוון יציאה)ר "ישראל ושזנכנס לשרי לא •

המיתרים בתחנת גשר אוסף •



יציאה מהעיר+ חדש מגשר המיתריםקו416קו 

בבני ברק402מהיציאה מהעיר במסלול קו , קו חדש•

402נותן מענה לחשיפה שנוצרה בעקבות שינוי מסלול קו •



קווי אשדוד והאזור  
אגד



הסטה להר חוצבים441קו

גדרה•

יישובי נחל שורק•

נסיעה דרך ציר בר אילן: מצב קיים



חייםהסטה לשפע424, 451, 450קווים 

אשדוד451, 450•

קו תלמידים424•



קו חדש ממוקד יציאה  –459קו

450במסלול קו , ש"לסופקו חדש •

באשדוד

מוקד יציאה מהר חוצבים•



קווי דרום
אגד, מטרופולין, גלים



הסטה להר חוצבים  499, 498, 496, 494, 492קווים 

ביטול •

חלופות  

גבעת שאול

נתיבות•

שדרות•

אופקים•

תפרח•



חוצביםהסטה להר458,546קו 

נסיעה דרך ציר בר אילן: מצב קיים

דימונה•

ירוחם •

קוממיות•



הסטה לשפע חיים556, 555, 554קווים 

לירמיהו ומשם לשפע חיים, יציאה מתחנה מרכזית•

קרית גת•

ערד•



וצפוןמרכזקווי 
אגד ונתיב אקספרס



סטה להר חוצביםה, 999, 997, 976,996, 972, 952, 426קווים 

פתח תקוה•

מגדל העמק•

חיפה•

רכסים•

קרית אתא•



הסטה להר חוצבים-982,992קווים 

צפת•

עפולה•

מירון•



הסטה להר חוצבים-993, 983, 407קווים 

נתניה•

חצור•

צפת•

9המדע אל כביש קריתיציאה מחניון -983

הכניסה לעיר  -גולדה' שד-יציאה מחניון קרית המדע993, 407

(ללא גשר המיתרים)



תודה רבה


