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דבר ראש העיר

'מהיר לעיר'לית חטיבת "דבר סמנכ

הצגת חברת נתיבי איילון

באור יהודההמטרופוליניתהצגת פרויקט הרשת 

שומרים על קשר

חלוקה לקבוצות ושאלות

סדר יום
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דבר ראש העיר



'מהיר לעיר'לית חטיבת "דבר סמנכ

עדי קין קרני



על קצה המזלג–נתיבי איילון 



מצב התחבורה הנוכחי

להסתובב היום בעיר זו  

,  מכוניות-משימה לא נעימה

,  פקקים, עשן רכבים, צפירות

אופנועים  , אוטובוסים עומדים

ות/רועשים וקללות של נהגים

.ות/עצבניים

,  הכול תקוע. התנועה לא זזה

.הכול עומד



?מה יקרה אם לא נעשה כלום

מצב התחבורה הנוכחי



?איך אפשר לחיות אחרת

,  לבנות סביבה ירוקה

,  כזו שכיף לחיות בה, נעימה

, שתענוג להסתובב בה

כמו  , ושמשימה יומיומית

לצאת לסידורים בעיר היא  

?חוויה חיובית

?מה צריך לעשות



?מה צריך לעשות

משרד התחבורה באמצעות חברת נתיבי איילון ובשיתוף עיריית 
מקדמים פתרונות עתידיים וביניהם פרויקט, אור יהודה

לעירמהיר-המטרופוליניתהרשת



הרשת המטרופולינית

https://silly-villani-0e2996.netlify.app/?x=0&y=0&zoom=1
https://silly-villani-0e2996.netlify.app/?x=0&y=0&zoom=1


עקרונות הפרויקט



מהיר לעיר אור יהודה

נתיבי תחבורה ציבורית•

חיזוק הקישוריות•

הוספת תחנות במיקומים  •

חדשים



חיבוריות הפרויקט

בתכנון -צ ימני "נת–אלכסנדרוניחטיבת 
2023אוקטובר –2022אוקטובר : ז מתוכנן לביצוע"לו

בתכנון -ימני צ"נת–רחוב העצמאות
2023אוקטובר –2022מרץ : ז מתוכנן לביצוע"לו

בביצוע  -רכבת קלה–הקו סגול
2026: ז מתוכנן לפתיחה"לו

בוצע-ימני צ"נת–רחוב יהדות קנדה
2023אוקטובר : ז מתוכנן לפתיחה"לו



תכולת הפרויקט

-פיתוח נופי
,  שתילת עצים חדשים

מדשאות וגינון

הצבת תחנות 

-חדישות ומתקדמות
החלפה והתקנה של תחנות  

האוטובוס

מ נתיב  "ק1.5-כ

-תחבורה ציבורית
מלא לכיוון  : ימניצ"נת

חלקי לכיוון צפון, דרום

-חידוש תשתיות
,  תשתיות חשמל

תקשורת  , רמזורים

וניקוז

שדרוג המרחב 

-העירוני
תאורהואבני שפה, ריצוף



לוח זמני ביצוע

0שלב 
עבודות פירוקים  

במפרדה ואיי 
התנועה

שמירה על נתיב 
נסיעה לכל כיוון

עבודות בצד  1שלב 
המערבי

,  עבודות תשתית
גיאומטריה  

ופיתוח

עבודות בצד  2שלב 
המזרחי

,  עבודות תשתית
גיאומטריה  

ופיתוח

יבוצע  , 1+2במהלך שלבים 
, מעקף בין הרחובות ירושלים

לנוסעים  , הבנים ודוד אלעזר
צפונה

2022אפריל -החל מ–כחודשיים עבודה 

2022החל מיוני –חודשי עבודה 6-כ

2023החל מינואר –חודשי עבודה 9-כ

כשנה וחצי–משך זמן העבודות הכולל 
2023אוקטובר : צפי לסיום*



הסדרי עבודה

–בעבודותראשוןשלב|0שלב•

הנסיעהכיוונישניבין,במפרדהעבודה

–בעבודותשנישלב|1שלב•

מזרחי-הדרוםבצדעבודה

–בעבודותשלישישלב|2שלב•

מערבי-הצפוןבצדעבודה

(יערכו כחודשיים)עבודות על המפרדה | 0שלב 

(חודשים9-יערכו כ)עבודות בצד הדרומי | 1שלב 

(חודשים6-יערכו כ)עבודות בצד הצפוני | 2שלב 



הסדרים מיוחדים

מעקףיבוצע,2-ו1שלביםבמהלך

:הרחובותדרך,העצמאותלרחוב

אלעזרודודהבנים,ירושלים

הנסיעהתתאפשר,ההסדרבמהלך

,אחדבנתיב,העצמאותברחוב

מערב/דרוםלכיוון



חתכי רחוב מתוכננים



חתכי רחוב מתוכננים

אבו לאבן, סמוך למרכז מסחרי*



לפני

ההסתדרות/צומת הרחובות העצמאות

לפני



ההסתדרות/צומת הרחובות העצמאות
אחרי



אבו לאבן–יהדות קנדה /צומת הרחובות העצמאות
לפני



אבו לאבן–יהדות קנדה /צומת הרחובות העצמאות
אחרי



תחנות חדשות ומתקדמות

רמת פונקציונליות גבוהה 

בהגנת הנוסעים מפני 

פגעי מזג האוויר

תחזוקה בת קיימא התאמה לתקנות  

הנגישות ולהנחיות  

משרד התחבורה  

עיצוב ייחודי למיתוג  

ולזיהוי ולשיפור  

תדמית התחבורה  

הציבורית 

מודולריות והתאמה  

לפרויקט המבוצע  

ברחובות מרכזיים

-מערכות מתקדמות

מידע בזמן אמת לנוסע 

ותכנון מסלול  

עקרונות לפיתוח הסככות



?  מה יוצא לתושבים מזה

מהירה ויעילה יותר למוקדי עניין מרכזיים, הגעה ישירה

ג"ר, קניון איילוןא"ת, רכבת מרכז ח תל השומר"בי

ם-י, תחנה מרכזית O PARK–מתחם אור יהודהG ,צ"ראשל



תועלת לעסקים

בקרבת,הציבורילמרחבופיתוחחידושייעשה

:לאבן-אבו

במדרכההריצוףחידוש•

והחניותהכבישחידוש•

24לצד,עצים20-כויינטעוגינוןאזורייוקמו•

.לשימורעצים

מתקנים,ספסלים:הכוללרחובריהוטיותקן•

ופחיםאופנייםלקשירת



תועלת למסחר

פיתוח אמצעי תחבורה ציבורית  

, מסייע לערים קטנות כגדולות

.לקבוצות ולפרטים

הוא כלי , תחבורה ציבורית יעילה

המחולל צמיחה למרכזים 

העסקיים העירוניים

הפיכת שכונות לידידותיות  

מעלה את , יותר להולכי רגל

כמות האנשים שעושים קניות  

.באזור

יותר 70%הולכי רגל מוציאים 

מאשר נהגי רכבים

מחקרים מראים בבירור כי 

,  השקעה בפיתוח מדרכות

שבילי הליכה ושבילי  

אופניים 

.מהווים זרז לפיתוח כלכלי

נוסעי תחבורה ציבורית  

ורוכבי האופניים מבלים 

יותר זמן באזורי הקניות  

מאשר נהגי הרכב הפרטי



?איך מתעדכנים

ליווי רכז שטח וקהילה

לעדכונים שוטפים  וואטסאפקבוצות 

מנשרים ופרסום במדיות הדיגיטליות

:ייעודימיניסייט

https://www.oryehuda.muni.il/ -תחבורה-נתיבי-לעיר-מהיר

ציבורית

https://www.oryehuda.muni.il/מהיר-לעיר-נתיבי-תחבורה-ציבורית


פרטי קשר  

:לפניות ציבור בנושא מהיר לעיר

| 072-2211599: לפניות ציבורמוקד טלפוני קשרי קהילה ➢

mahirlair@bncr.co.il

avel@bncr.co.il|052-3787492–אל וייס-אב: רכז קהילה ושטח➢

*8541: נתיבי איילוןמוקד פניות ציבור ➢

050-5388106בוואטסאפאו 106: מוקד עירוני➢

mailto:mahirlair@bncr.co.il
mailto:avel@bncr.co.il


חלוקה לקבוצות ושאלות

?בעלי ובעלות עסקים

נשמח לשמוע את השאלות שחשובות  

אולם  , במכללת אור יהודה הסמוכה, ן/לכם

הרצאות

!ממש עכשיו? מתי

?תושבות ותושבים

נשמח לשמוע את השאלות שחשובות  

באולם היכל התרבות, ן/לכם

!ממש עכשיו? מתי



תודה


