
הקו הסגול של הרכבת הקלה
מפגש תושבים ובעלי עסקים לקראת שינויים תחבורתיים 

ועבודות הקו הסגול ברחוב אלנבי, תל-אביב-יפו
יוני 2022

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

 CR 
קשרי קהילה 

נת"ע
העבודות צפויות להתחיל ביולי 2022

CR קשרי קהילה 



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?

 CR 
קשרי קהילה 

נת"ע

 CR 
קשרי קהילה 

נת"ע



נושאים עיקריים
דבר העירייה

הקו הסגול
חידוש פני הרחוב
שומרים על שגרה

מידע אודות שינויים בתחבורה הציבורית
קשרי קהילה לשירותכם



נתונים כלליים – הקו הסגול

הכרמל
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מונטיפיורי

מוגרבי
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גורדון
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אבן גבירול

אפעל צפון

אלוף שדה
הירדן

אפעל דרום

רמת פנקסמסובים
נווה סביון

מונוסון

יהוד מערב
סביונים

צ. סביון
קזזיגאל אלון

יהוד מרכז ויצמן אלטלף

הטייסים

שיבא

גורן

גני אילן

בר אילן מרכז

בר אילן מזרח

מסוף ארלוזורוב

מספר תחנות:
43 תחנות

אורך הקו:
27 ק״מ

כ-260 אלף נוסעים בכל יום 
וכ-77 מיליון נוסעים בשנה

2018
מועד תחילת עבודה

2026
מועד הפעלה משוער

יחבר בין 8 רשויות: 
תל-אביב-יפו, גבעתיים, 
 רמת גן, דרום השרון, 

 אור יהודה, קריית אונו, 
יהוד–מונסון וחבל מודיעין

נקודות מפגש: 
הקו הסגול יפגוש את הקו 

הירוק בתחנות לוינסקי 
 וארלוזורוב בתל-אביב-יפו 
ואת הקו האדום בצומת 
הרחובות אלנבי - יהודה 

הלוי בתל-אביב-יפו



הקו הסגול - רחוב אלנבי



חידוש פני הרחוב! 
רחוב אלנבי ישודרג לרחוב ייעודי לרכבת קלה ושביל אופניים,    

לצד מדרכות להולכות ולהולכי רגל.
הרחוב ייהפך למרכז תיירות וסחר בדומה לבירות אירופה,     

ויספק מרחב ציבורי משודרג, מעוצב וידידותי לסביבה.



הדמיית כיכר מגן דוד )שוק הכרמל(

הדמיה להמחשה בלבד



הדמיית אלנבי - יהודה הלוי

הדמיה להמחשה בלבד



הדמיית מוגרבי - צפון אלנבי

הדמיה להמחשה בלבד



מקטעי עבודה ומועדי תחילת ביצוע ברחוב אלנבי 

* לוחות הזמנים כפופים לשינויים
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מועד משוער
 לתחילת ביצוע: יולי 2022

העבודות החלו 
בפברואר 2022

מועד משוער
לתחילת ביצוע: נובמבר 2022



רחוב אלנבי 
מקטע הרחובות פינסקר-המלך ג'ורג' - שלב הפעלת הרק"ל
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* הסדרי התנועה כפופים לשינויים



שומרים על שגרה

נקיון הרחוב

סגירות חורף

שמירה על עצים

פריקה וטעינה

פינוי אשפה

מעברי דירה

הוצאת סחורה

אספקת חשמל ומים

מעבר רכבי חירום



קשרי קהילה מענה אישי בשטח

 נציגת חברת נת"ע זמינה בשטח 
 למענה אישי ופתרון בעיות מידי: 

lee@bncr.co.il ,052-3101024 לי

מענה אנושי במוקד נת"ע 4575*

עדכונים שוטפים באתר החברה ובפייסבוק

עדכונים לגבי שינוייים בהסדרי התנועה, עבודות לילה ומידע כללי,
יועברו באמצעות עלונים, דוא"ל, SMS ועדכונים באפליקציות השונות

להצטרפות לרשימות התפוצה 
סרקו את הברקוד:



שינויים צפויים במסלולי התחבורה הציבורית
 אלנבי - מקטע צפוני

 החל ביולי 2022



הסטות תחבורה ציבורית
ברחובות אלנבי, גאולה, מונטיפיורי ואחד העם

שינויים צפויים:
קווים 4, 19, 104, 119 וקווי 	 

הלילה יעברו    
מאלנבי - גאולה  

למונטיפיורי - אחד העם
נתיב תחבורה ציבורית 	 

ברחוב מונטיפיורי,   
מאלנבי ועד השחר

תחנת אוטובוס חדשה 	 
במסוף הכרמלית

מסלולי הקווים הנוסעים 	 
בציר אלנבי - המלך ג'ורג' 

נותר ללא שינוי

  
גאולה  -וקווי הלילה יעברו מאלנבי 119, 104, 19, 4קווים •

 אחד העם-למונטיפיורי
 מאלנבי ועד השחר, מונטפיורי' צ ברח"נת•
 תחנת אוטובוס חדשה במסוף הכרמלית•
נותר  ' ורג'מסלול הקווים הנוסעים דרך אלנבי והמלך ג•

 ללא שינוי
 

 

  תתחחבבווררהה  צצייבבווררייתתההששפפעעוותת  ההססטטוותת  
  ,,גגאאווללהה,,  אאללננבבייבבררחחוובבוותת  

  ממווננטטפפייוורריי  וואאחחדד  ההעעםם

 מסוף כרמלית



  111199,,  1199קקווווייםם    --ששייננוויי  ממססללוולל
 מקרא

 חדשמסלול 
 מסלול הקו במצב קיים

 תחנה מבוטלת
 תחנה חלופית

 תחנה קרובה ללא שינוי

119 

 מסוף כרמלית

וף
נג

דיז
 

  
   אחד העם-גאולה למונטיפיורי-הסטה מאלנבי

 :הכרמליתלכיוון 
 

 תחנות מבוטלות
 מנטיפיורי/ אלנבי•
 אלנבי/ שוק הכרמל•
 ביאליק/ אלנבי•
 הכובשים/ גאולה•
 'חוף בננה ביץ•
 

 תחנות חדשות
 אחד העם/ אלנבי•
 מונטיפיורי/ מגדל שלום•

  
 :מכיוון הכרמלית

 
 תחנות מבוטלות

 אלנבי/ הכובשים•
 גאולה/ אלנבי•
 בלפור/ אלנבי•
 מונטיפיורי/ אלנבי•
 
 

 :תחנות חדשות
 הכרמל/ יצחק אלחנן•
 אחד העם/ מגדל שלום•

 
 

שינוי מסלולים - קווים 19 ו-119
הסטה מאלנבי - גאולה למונטיפיורי - אחד העם

לכיוון הכרמלית:
תחנות מבוטלות

אלנבי / מנטיפיורי	 
שוק הכרמל / אלנבי	 
אלנבי / ביאליק	 
גאולה / הכובשים	 
חוף בננה ביץ'	 

תחנות חדשות
אלנבי / אחד העם	 
מגדל שלום / מונטיפיורי	 

מכיוון הכרמלית:
תחנות מבוטלות

הכובשים / אלנבי	 
אלנבי / גאולה	 
אלנבי / בלפור	 
אלנבי / מונטיפיורי	 

תחנות חדשות
יצחק אלחנן / הכרמל	 
מגדל שלום / אחד העם	 



שינוי מסלול - קו 104
הסטה מאלנבי - גאולה למונטיפיורי - אחד העם

לכיוון הכרמלית:
תחנות מבוטלות

בית הכנסת הגדול / אלנבי	 
אלנבי / מזא"ה	 
אלנבי / בלפור	 
אלנבי / ביאליק	 
גאולה / הכובשים	 
חוף בננה ביץ'	 

תחנות חדשות
מגדל שלום / מונטיפיורי	 

מכיוון הכרמלית:
תחנות מבוטלות

הכובשים / אלנבי	 
אלנבי / גאולה	 
שוק הכרמל / אלנבי	 
אלנבי / מזא"ה	 
בית הכנסת הגדול / אלנבי	 

תחנות חדשות
יצחק אלחנן / הכרמל	 
מגדל שלום / אחד העם	 

  110044קקוו    --ששייננוויי  ממססללוולל
 מקרא

 חדשמסלול 
 מסלול הקו במצב קיים

 תחנה מבוטלת
 תחנה חלופית

 תחנה קרובה ללא שינוי

 מסוף כרמלית

וף
נג

דיז
 

  
   אחד העם-גאולה למונטיפיורי-הסטה מאלנבי

 :הכרמליתלכיוון 
 

 תחנות מבוטלות
 אלנבי/ בית הכנסת הגדול•
 ה"מזא/ אלנבי•
 בלפור/ אלנבי•
 ביאליק/ אלנבי•
 הכובשים/ גאולה•
 'חוף בננה ביץ•
 

 תחנות חדשות
 מונטיפיורי/ מגדל שלום•

  
 :מכיוון הכרמלית

 
 תחנות מבוטלות

 אלנבי/ הכובשים•
 גאולה/ אלנבי•
 אלנבי/ שוק הכרמל•
 ה"מזא/ אלנבי•
 אלנבי/ בית הכנסת הגדול•
 

 :תחנות חדשות
 הכרמל/ יצחק אלחנן•
 אחד העם/ מגדל שלום•

 
 



  44קקוו    --ששייננוויי  ממססללוולל
 מקרא

 חדשמסלול 
 מסלול הקו במצב קיים

 תחנה מבוטלת
 תחנה חלופית

 תחנה קרובה ללא שינוי

  
 ,  אחד העם-גאולה למונטיפיורי-הסטה מאלנבי

   מעבר דרך מסוף הכרמלית
 :רדינגלכיוון 

 
 תחנות מבוטלות

 אלנבי/ בית הכנסת הגדול•
 ה"מזא/ אלנבי•
 בלפור/ אלנבי•
 ביאליק/ אלנבי•
 הכובשים/ גאולה•
 

 תחנות חדשות
 מונטיפיורי/ מגדל שלום•
 מסוף הכרמלית•
 עזרא הסופר/ הירקון•

  
 מכיוון רדינג

 
 תחנות מבוטלות

 יונה הנביא/ הירקון•
 גאולה/ אלנבי•
 אלנבי/ שוק הכרמל•
 אלנבי/ הכנסת הגדולבית •
 

 :תחנות חדשות
 חוף ירושלים•
 'חוף בננה ביץ•
 מסוף הכרמלית•
 הכרמל/ יצחק אלחנן•
 אחד העם/ מגדל שלום•

 
 

 4דן 
 רדינג-הטייסים

 מסוף כרמלית

וף
נג

דיז
 

שינוי מסלול - קו 4
הסטה מאלנבי - גאולה למונטיפיורי - אחד העם,

מעבר דרך מסוף הכרמלית

לכיוון רדינג:
תחנות מבוטלות

בית הכנסת הגדול / אלנבי	 
אלנבי / מזא"ה	 
אלנבי / בלפור	 
אלנבי / ביאליק	 
גאולה / הכובשים	 

תחנות חדשות
מגדל שלום / מונטיפיורי	 
מסוף הכרמלית	 
הירקון / עזרא הסופר	 

מכיוון רדינג:
תחנות מבוטלות

הירקון / יונה הנביא	 
אלנבי / גאולה	 
שוק הכרמל / אלנבי	 
בית הכנסת הגדול / אלנבי	 

תחנות חדשות
חוף ירושלים	 
חוף בננה ביץ'	 
מסוף הכרמלית	 
יצחק אלחנן / הכרמל	 
מגדל שלום / אחד העם	 



שינויים צפויים במסלולי התחבורה הציבורית
 אלנבי - מקטע דרומי

צפי לביצוע - נובמבר 2022



חסימת אלנבי מקטע דרומי
שינויים צפויים:

במסגרת ביצוע קו סגול, ייסגר לתנועה רח' אלנבי במקטע הרחובות יהודה לוי - 	 
המלך ג'ורג'

תנועת האוטובוסים תוסט לרחובות מקבילים בין כיכר הבימה לדרום העיר   	 
כמעקף לסגירת אלנבי. )כ-90 אוטובוסים בשעת שיא(

מעבר האוטובוסים יכול להתבצע בשתי חלופות:
א. נתיבי תחבורה ציבורית   

ברחוב יהודה הלוי דרומה   
ובשד' רוטשילד צפונה

ב. נתיב תחבורה ציבורית דו-כיווני 
בשד' רוטשילד  )לכיוון דרום ולכיוון 

צפון משני צדי השדרה(

יהודה הלוי

הרכבת

שד׳ רוטשילד

חלופה א׳

בצלאל
יפה

אלנבי שינקין

החשמונאים

שד׳ בן ציון
נחלת בנימין

יהודה הלויהרצל
שד׳ רוטשילד

שינקין

החשמונאים

בצלאל
יפה

הרכבת

הרכבת

אלנבי

שד׳ בן ציון

נחלת בנימין
הרצל

חלופה ב׳



חלופה א׳ - יהודה לוי לדרום ורוטשילד לצפון 

דלישטור צ"תנ

יולה הדוהי צ"תנ
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DP4 ןויצ ןב– ףוגנזיד רוזא |
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יולה הדוהי צ"תנ

ןויצ ןב

יולה הדוהי– יבנלא רוזא

 ןופצל דלישטורו םורדל יול הדוהי-א הפולח
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יולה הדוהי צ"תנ

ןויצ ןב

יולה הדוהי– יבנלא רוזא

 ןופצל דלישטורו םורדל יול הדוהי-א הפולח

אזור אלנבי – יהודה הלויאזור דיזנגוף – בן ציון

דלישטור צ"תנ

יולה הדוהי צ"תנ

תבכרה

רה
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תל
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ינ

ןימ

ופי ךרד

DP4 ןויצ ןב– ףוגנזיד רוזא |

נ
טור צ"ת

דליש

יולה הדוהי צ"תנ
ןויצ ןב

יולה הדוהי– יבנלא רוזא

הגבלות תנועתיות באלנבי ןופצל דלישטורו םורדל יול הדוהי-א הפולח

מקרא

נת״צ חדש - תכנון סופי
נת״צ חדש לדרום - לדיון

נת״צ קיים



חלופה א׳ - יהודה לוי לדרום ורוטשילד לצפון 
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יפוס ןונכת-שדחצ"תנ

ןוידל-םורדל שדחצ"תנ

םייקצ"תנ

נ
טור צ"ת

דליש

יולה הדוהי צ"תנ

ןויצ ןב

תבכרה

רה
לצ

חנ
תל

ב 
ינ

ןימ

ופי ךרד

 ןופצל דלישטורו םורדל יול הדוהי-א הפולח

תונורסח

םיירטמיס אל םיווק ילולסמ 2 ןיב צ"חתה חפנ "רוזיפ"

 םיעטק ללוכ יולההדוהי בוחר
לגרה יכלוהל תורצ תוכרדמ םע

 תיברמ תרימשל תורשפא
:ימורדה קלחב הינחה תומוקמ

םורדל דלישטורב
 תודובע ךירצי הארנה לככ
 .יולה הדוהיב תומידקמ תיתשת

-םורדל
תילועפתה תשרב ןורתי

 תידיתע תורשפא תרימש
 םיינפואה ליבש תדרוהל

 תרימשו
 .דבלב לגר יכלוהל הרדשה

משמעויות
פיזור נפח התח"צ בין 2 

רחובות
מסלולי קווים פחות 

סימטריים

אפשרות לשמירת 
מרבית מקומות החניה: 

כ-80 ביהודה לוי
כ-150 ברוטשילד 

לדרום

רחוב יהודה הלוי כולל 
קטעים עם מדרכות 
צרות להולכי הרגל

חיבור לנת"צ העליה 
לדרום - יתרון ברשת 

התפעולית

ככל הנראה יצריך 
עבודות תשתית 

מקדימות ביהודה הלוי

שמירת אפשרות עתידית להורדת שביל האופניים 
מהשדרה אל הכביש ושמירת השדרה להולכי רגל 

בלבד

דלישטור צ"תנ
יולה הדוהי צ"תנ

תבכרה

רה
לצ

חנ
תל

ב 
ינ

ןימ

ופי ךרד

DP4 ןויצ ןב– ףוגנזיד רוזא |

נ
טור צ"ת

דליש

יולה הדוהי צ"תנ

ןויצ ןב

יולה הדוהי– יבנלא רוזא

הגבלות תנועתיות באלנבי ןופצל דלישטורו םורדל יול הדוהי-א הפולח

מקרא

נת״צ חדש - תכנון סופי
נת״צ חדש לדרום - לדיון

נת״צ קיים



חלופה ב׳ - רוטשילד לדרום ולצפון

אזור אלנבי – יהודה הלויאזור דיזנגוף – בן ציון

דלישטור צ"תנ

יולה הדוהי צ"תנ
תבכרה

רה
לצ

ופי ךרד

DP4 ןויצ ןב– ףוגנזיד רוזא |

נ
טור צ"ת

דליש

ןויצ ןב

יולה הדוהי– יבנלא רוזא

ןופצלו םורדל דלישטור-ב הפולח

חנ
תל

ב 
ינ

ןימ

דלישטור צ"תנ

יולה הדוהי צ"תנ

תבכרה

רה
לצ

ופי ךרד

DP4 ןויצ ןב– ףוגנזיד רוזא |

נ
טור צ"ת

דליש

ןויצ ןב

יולה הדוהי– יבנלא רוזא

ןופצלו םורדל דלישטור-ב הפולח

חנ
תל

ב 
ינ

ןימ

דלישטור צ"תנ

יולה הדוהי צ"תנ

תבכרה

רה
לצ

חנ
תל

ב 
ינ

ןימ

ופי ךרד

DP4 ןויצ ןב– ףוגנזיד רוזא |

נ
טור צ"ת

דליש

יולה הדוהי צ"תנ
ןויצ ןב

יולה הדוהי– יבנלא רוזא

הגבלות תנועתיות באלנבי ןופצל דלישטורו םורדל יול הדוהי-א הפולח

מקרא

נת״צ חדש - תכנון סופי
נת״צ חדש לדרום - לדיון

נת״צ קיים



חלופה ב׳ - רוטשילד לדרום ולצפון

ףוסמ
תילמרכ

ארקמ

יבנלאב תויתעונת תולבגה

יפוס ןונכת-שדחצ"תנ

ןוידל-םורדל שדחצ"תנ

םייקצ"תנ

נ
טור צ"ת

דליש
ןויצ ןב

תבכרה

רה
לצ

חנ
תל

ב 
ינ

ןימ

ופי ךרד

תונורסח

 תוינחה לכ לוטיב בייחמ
דלישטורב

תירטמיס

 לע לולסמה ךשמהל רוביח
 תלחנ ךרד ףקעמ בייחמ היילעה
 תא לידגיו ,הפי לאלצב /ןימינב
עטקמב העונתה סמוע

 רתוי "ירחסמ" בוחר דלישטור

 בכר אלל םיעטקמ תריציבייחמ
דלישטורב יטרפ

 ,רתוי החונ תונחתל תושיגנ
.הכילהל םיענ רתוי לולסמ

 תודסומל תיתוחיטב תושיגנ
רפס תיירק תניגלו ךוניח
 םיבורקו םישיגנ צ"חתה ילולסמ
 םייזכרמ םיינוריע םידעיל רתוי

 ,למרכה קוש
'וכו יבנלא ,לאלצב קוש ,קילאיב

ןופצלו םורדל דלישטור-ב הפולח

משמעויות
מחייב ביטול כל תנועת תח"צ סימטרית

החניות ברוטשילד

רוטשילד שדרה 
מסחרית ומרכזית יותר

חיבור להמשך המסלול 
על העלייה מחייב 
מעקף דרך נחלת 

בנימין / בצלאל יפה, 
ויגדיל את עומס 
התנועה במקטע

נגישות לתחנות נוחה 
יותר, מסלול יותר נעים 

להליכה.

מחייב יצירת מקטעים 
ללא רכב פרטי 

ברוטשילד 

מסלולי התח"צ נגישים וקרובים יותר ליעדים 
עירוניים מרכזיים בתוואי העבודות- שוק הכרמל, 

ביאליק, שוק בצלאל, אלנבי וכו'

דלישטור צ"תנ
יולה הדוהי צ"תנ

תבכרה

רה
לצ

חנ
תל

ב 
ינ

ןימ

ופי ךרד

DP4 ןויצ ןב– ףוגנזיד רוזא |

נ
טור צ"ת

דליש

יולה הדוהי צ"תנ

ןויצ ןב

יולה הדוהי– יבנלא רוזא

הגבלות תנועתיות באלנבי ןופצל דלישטורו םורדל יול הדוהי-א הפולח

מקרא

נת״צ חדש - תכנון סופי
נת״צ חדש לדרום - לדיון

נת״צ קיים



ביטולי חניות - השוואה בין החלופות
 חניות

דו גלגלי לביטול
 חניות נכים

לביטול
 סה"כ חניות

לביטול

חלופה א׳ - 
יהודה לוי 

לדרום 
ורוטשילד 

לצפון 

520-55ללא

חלופה ב׳ - 
רוטשילד

356106לדרום ולצפון

יהודה הלוי

הרכבת

שד׳ רוטשילד

חלופה א׳

בצלאל
יפה

אלנבי שינקין

החשמונאים

שד׳ בן ציון

נחלת בנימין
הרצל

יהודה הלוי
שד׳ רוטשילד

שינקין

החשמונאים

בצלאל
יפה

הרכבת

הרכבת

אלנבי

שד׳ בן ציון

נחלת בנימין
הרצל

חלופה ב׳



למידע נוסף:

דיילי הסברה בשטח

שילוט מידע בתחנות

מוקד "כל קו" 8787*

 יישומון "התחנה"

:ףסונ עדימל
חטשב הרבסה ילייד•
תונחתב עדימ טוליש•
*8787  "וק לכ" דקומ•
"הנחתה" ןומושיי•

:ףסונ עדימל
חטשב הרבסה ילייד•
תונחתב עדימ טוליש•
*8787  "וק לכ" דקומ•
"הנחתה" ןומושיי•



תודה רבה!


