
הקו הסגול של הרכבת הקלה
מפגש תושבים מקטע דרך שיבא
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תודה שהצטרפתם, נתחיל בעוד כמה דקות

תודה על הסבלנות



כיצד נתקשר במהלך הוובינר?
 Q&A -בכדי לשאול אותנו שאלות, אתם מוזמנים ללחוץ על מקש ה

ולכתוב את שאלתכם



בנוסף, בזמן שיישאר בסיום הצגת 
המידע, אנו נאפשר שאלות והתייחסויות 

בעל פה, באמצעות לחיצה על כפתור 
"הרמת היד"

 כך יראה כפתור "הרמת היד" 
 לאחר הלחיצה עליו. 

אנו נפנה את זכות הדיבור לפי הסדר, 
בהתאם לזמן שיישאר

כיצד נתקשר במהלך הוובינר?



נושאים עיקריים

חברת נת"ע

הקו הסגול

הצגת העבודות במקטע דרך שיבא

קשרי קהילה לשירותכם



חברת נת"ע
 חברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ, 

הינה חברה ממשלתית, האחראית על הקמת והפעלת 
מערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין תל-אביב.

פרויקטים:
∙ הקמת הקו האדום

 ∙ הקמת שני קווי רכבת קלה נוספים – 
   הקו הירוק והקו הסגול

 ∙ קידום תכנון קווי מטרו כבסיס לשלב הבא בפיתוח 
   מערכת הסעת המונים במטרופולין תל-אביב

500



 מערכת הסעת המונים 
של מטרופולין תל-אביב

500
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נתונים כלליים – הקו הסגול

מספר תחנות:
43 תחנות

כ-170 אלף נוסעים מידי יום 
וכ-60 מיליון נוסעים בשנה

2018
מועד תחילת עבודה

2026
מועד הפעלה משוער

יחבר בין 8 רשויות: 
 תל-אביב-יפו, גבעתיים, 
 רמת גן, גבעת שמואל, 
 קריית אונו, אור יהודה, 

 יהוד-מונוסון 
וחבל מודיעין

נקודות מפגש: 
 הקו הסגול יפגוש את 
 הקו הירוק בתחנות 
 לוינסקי וארלוזורוב 

 בתל-אביב-יפו 
 ואת הקו האדום בצומת 

 אלנבי-יהודה הלוי 
בתל-אביב-יפו



הקו הסגול ברמת גן

אורך התוואי הינו
7 ק"מ

בתוואי קיימות תשע תחנות:
כורזין, רזיאל, הירדן, אלוף שדה, 

 אפעל צפון, גורן, גני תקווה, 
בר אילן מרכז ובר אילן מזרח



הקו הסגול – דרך שיבא 



תוואי הקו הסגול בדרך שיבא

דרך שיבא
דרך שיבא

רמת אפעלרמת אפעל

בית חולים שיבא בית חולים שיבא 
תל השומרתל השומר
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אורך המקטע: 1 ק"מ
גבול מערבי: רחוב הארזים

גבול מזרחי: רחוב מנדס



שלבי עבודה להקמת הרכבת הקלה

שלב א'
ביצוע עבודות להעתקת תשתיות, הסדרת המדרכות,

סלילה ופיתוח נופי של התוואי
*מועד סיום: שנת 2023 )משוער(

שלב ב'
ביצוע עבודות הכוללות את בניית התחנות, הכנת

התשתיות הרכבתיות, הנחת המסילות וחשמול הרק"ל
*מועד סיום: שנת 2026 )משוער(



עקרונות העבודה
יישמר מעבר בטיחותי להולכי רגל לאורך כל תקופת העבודות  

  התחבורה הציבורית תפעל כסדרה למעט שינויים נקודתיים במיקום התחנות 
   העבודות לא ישפיעו על הכניסה לבית החולים שיבא-תל השומר 

לאורך כל תקופת העבודות 
  יישמרו כל הפניות והגישות לצומת אפעל לאורך כל תקופת העבודות ובמצב הסופי

הקיר האקוסטי לאורך כפר אז"ר יפורק ובמקומו יוקם קיר אקוסטי חדש  
  במהלך תקופת העבודות נתיבי הנסיעה יצומצמו לסירוגין 

  במהלך תקופת העבודות נתיבי הנסיעה יישארו פתוחים לשני הכיוונים
  במקרה הצורך תבוצענה עבודות לילה, הודעות יימסרו מראש לתושבים



שלב עבודה ראשון

מועד תחילת עבודות משוער: יולי-אוגוסט 2021
משך ביצוע משוער: כ- 8 חודשים 

עבודות במדרכה הדרומית - העתקת תשתיות, עבודות פיתוח סופי של 
המדרכה, העתקה והצבה של עמודי תאורה 
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* לוחות הזמנים והסדרי התנועה כפופים לשינויים

מעבר הולכי רגל



שלב עבודה שני
עבודות במדרכה הצפונית - פיתוח והעתקת 

תשתיות, העתקת קיר אקוסטי 

מועד תחילת עבודות משוער: אפריל-מאי 2022
משך ביצוע משוער: כ- 8 חודשים 
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מעבר הולכי רגל



שלב עבודה שלישי
 עבודות במרכז התוואי - הכנת הרצועה לרכבת הקלה 

והעתקת תאורת הרחוב

מועד תחילת עבודות משוער: ינואר-פברואר 2023
משך ביצוע משוער: כחודשיים 

אתר עבודות
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* לוחות הזמנים והסדרי התנועה כפופים לשינויים
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מעבר הולכי רגל



חתך טיפוסי - שלב הפעלה

* הסדרי התנועה כפופים לשינויים

כביש כביש קיר אקוסטימסילהשביל אופניים מפרדהמדרכה מפרדה

צ

מדרכהנת"צ

דרך שיבא, מקטע הרחובות הארזים-מנדס



קשרי קהילה מענה אישי בשטח
 נציגת חברת נת"ע זמינה בשטח 

 למתן מענה אישי ופתרון בעיות מידי: 
Michal@shiluvimcr.com ,050-3840744 מיכל

מענה אנושי במוקד נת"ע 4575*

עדכונים שוטפים באתר החברה ובפייסבוק

עדכונים על שינויים בהסדרי התנועה, עבודות
לילה ומידע כללי יועברו באמצעות עלונים, דוא"ל,

SMS ועדכונים באפליקציות השונות

להצטרפות 
לרשימת התפוצה 
סרקו את הברקוד: 



תודה על ההקשבה!


