


:ביטול מחלף מוצא. 1

מי –לא קיים 

יודע מתי יהיה

הירידה לבית  

זית מתל אביב 

...ומירושלים

אין ירידה  

מכיוון ירושלים  

למבשרת )

(ולבית זית



:המשמעויות

בית  , תושבי השכונות המזרחיות של מבשרת

זית ומוצא עלית חייבים לנסוע עד אחרי מבשרת  

(.ראה הסבר בהמשך)ציון ולחזור 

מ ובכחצי "ק 8-הדבר יאריך להם את הדרך עד כ

(תלוי בפקקים)שעה 

סכנה ביטחונית! = רק כניסה אחת למבשרת!



ביטול מחלף הראל והירידה מכיוון ירושלים

אין ירידה  

למבשרת 

: ציון

כניסה  

למנהרה 

הקווים הבינעירוניים  

המהירים מירושלים  

ומהשפלה חייבים להגיע  

!אין סיכוי–לכאן 

כאן 

יהיה  

פקק  

  מטורף



:המשמעויות

 מוצא, ולבית זית)כל התנועה מירושלים למבשרת  ,

(.מ"ק 2-כ)חייבת להמשיך במנהרה ולחזור ( ועוד

למוצא, כל התנועה מירושלים ומהשפלה למבשרת ציון  ,

מתנקזת לצומת ולרמזור הדרומי ואחר , ועוד, לבית זית

!פקקים מטורפים= כך לצפוני 

  שכיום עוצרת )כל התחבורה הציבורית הבינעירונית

( לשפלה)ובתחנה על הגשר ( מהשפלה)מתחת לגשר 

דקות  10-20תצטרך להאריך את מסלולה ולהתעכב 

התחבורה  ! =  אין סיכוי=  (תלוי בפקקים ברמזור)

תופסקהציבורית הבינעירונית 



:חזרה למבשרת" לופ"ה

מירושלים 

חייבים 

להמשיך  

   במנהרה

הירידה  

למבשרת 

 ציון

מכיוון  

א "ת

התנועה  

ם -מי

א   "ומת

מתלכדות  

(פקק)=



:המשמעויות

  כל התנועה מירושלים ומהשפלה וכן מאבו גוש הר אדר

' להדסה וכו, לבית זית, הנוסעת למבשרת ציון' וכו

!פקקים מטורפים= תשתלב לכביש נכנס אחד 

יצטרכו לעבור  ' הכיבוי וכו, הביטחון, גם רכבי ההצלה

!סכנה לחיי כולנו=  באותו מסלול ובאותם פקקים

  כדי לעצור לקחת נוסעים ממבשרת ציון התחבורה

הציבורית הבינעירונית המהירה מירושלים לשפלה 

להסתובב במסוף ולחזור לכיוון  " לופ"תצטרך לנסוע ב

התחבורה הציבורית ! =  אין סיכוי= כאמור  -השפלה 

תופסקהבינעירונית 



סיכום ההשלכות הבטיחותיות

 מהווה סכנה ביטחונית   -יצירת כניסה אחת  לישוב
.לישוב הבנוי על תוואי גדר ההפרדה

 מהווה סכנה בטיחותית   -יצירת כניסה אחת לישוב
.לישוב כמו מבשרת המוקף ביערות

 מטרים ללא מתן   800–יצירת מנהרה באורך של כ
תאונה , במקרה של תקלות טכניות -פתרון חלופי 

עלולה ליצור נתק בין תל אביב  , או אירוע ביטחוני
.לירושלים ולמנוע כניסה למבשרת

מטרים ובגובה של כ 800 -בניית גשר באורך של כ-  
עלולה ליצור   -מטרים ללא מתן פתרון חלופי  45

נתק בין תל אביב לירושלים ולמנוע כניסה 
.למבשרת



סיכום ההשלכות התחבורתיות

פקקים  . למבשרת ציון( היחידה)בכניסה  פקקים נוראיים
.פקקים קשים גם במעוז ציון! נוראיים גם בתוך מבשרת

בעיקר  )לתושבי מבשרת  הארכת מסלול הנסיעה
מ  "ק 8-ולתושבי בית זית ומוצא ב, (השכונות המזרחיות
.ובחצי שעה לפחות

  התחבורה הציבורית הבינעירונית העוברת ועוצרת היום
!   תבוטלבגשר הראל 

עוד שעה : רק דרך ירושלים–? רוצים לנסוע לתל אביב
עוד  : רק דרך ירושלים–? חוזרים מהשפלה!  נסיעה

! שעה נסיעה

תצטרכו לנסוע עוד שעה כדי  –חיילי מבשרת והסביבה
!  ולקום שעה קודם כדי לחזור לבסיס, להגיע הביתה






