
2020הוד השרון ינואר 

כנס תושבים











בהובלת חברת נתיבי אילון

מטרת הפרויקט יצירת רשת תנועה רציפה לתחבורה ציבורית  

נוחה ויעילה, מהירה-בערי המטרופולין

רשויות מקומיות כבר מימשו את זכותן 17

וחתמו על השתתפות בפרויקט

לצורך כך מקדם משרד התחבורה מגוון פתרונות  

תחבורה עתידיים וביניהם פרויקט



עקרונות הפרויקט

,השלמת הפרויקט בטווח קצר

ייחודי לפרויקט תשתיתי

פתרון משלים לכל פרויקטי

התחבורה המקודמים במטרופולין

(רכיבי תשתית בלבד)₪ מיליארד 3.5פרויקט בהיקף של 

תמריצים לרשויות15%, משרד התחבורה100%-מימון

יצירת רשת תנועה

מטרופולינית רציפה



סלילת נתיבי  • 

תחבורה ציבורית
סלילת שבילי אופניים• 

שדרוג המרחב העירוני• 

שיפוריים בטיחותיים• 

שידרוג התחנות  • 

וסביבתן

שיפור וייעול אופן  • 

הפעלת הקווים
תוספת קווים• 

העלאת תדירות  • 

טכנולוגיות כרטוס עלייה  • 

מדלת אחורית

שלטי מידע בזמן אמת • 

אמצעי אכיפה מתקדמים•

העדפה ברמזורים• 

תימרור וסימון צירי העדפה• 

הפרויקטתכולת

תפעולתשתיות

ניהול

https://www.youtube.com/watch?v=k9NsS5944VU




פתרון בר קיימא–העדפה לתחבורה ציבורית הפרויקט יסייע בהקטנת הגודש התחבורתי במטרופולין



מפת הפרויקט הוד השרון



תשתיות

הפרויקטתכולת



שדרוג המרחב העירוני

בהוד השרון

ק״מ נתיבי5.7-הוספת כ

תחבורה ציבורית

ק״מ2.5-סלילת כ

שבילי אופניים

-חידוש ושדרוג תשתיות 

, מים, ביוב, ניקוז, תקשורת

הטמנת חשמל במקטעים  

מסוימים

הצבת תחנות אוטובוס חדשות  
ומתקדמות עם שילוט דינמי  

מתקדם

הסדרת המדרכות ואיי תנועה
:פיתוח נופי

שמירה על עצים קיימים  
ונטיעת עצים חדשים ברצועה  
ייעודית הסדרת חתך הרחוב

חידוש ריהוט רחוב 

שדרוג והנגשת המרחב

הציבורי להולכי רגל

שדרוג מערך התאורה  



רמת פונקציונליות גבוהה  

בהגנת הנוסעים מפני  

פגעי מזג האוויר

עקרונות לתכנון–סביבת התחנה 

תחזוקה בת קיימא התאמה לתקנות הנגישות  
ולהנחיות משרד התחבורה  

לעיצוב סככות המתנה

עיצוב ייחודי למיתוג  

ולזיהוי ולשיפור 

תדמית התחבורה  

הציבורית 

מודולריות והתאמה  

לפרויקט המבוצע 

ברחובות מרכזיים

מערכות מתקדמות עבור 

מידע לנוסע הכוללות מידע  

בזמן אמת ותכנון מסלול 



שדרות התחנות וסביבתן





ספורטן-הצצה לעתיד



נווה נאמן-הצצה לעתיד



:לוחות הזמנים
-היקף הפרויקט

נתיבי תחבורה ציבורית

כיום אין העדפה קיימת בעיר הוד השרון  •

מ של נתיבי "ק5.7-במסגרת הפרויקט יבוצעו כ•

תחבורה ציבורית

שבילי אופניים

מ של שבילים קיימים בצירי "ק1.9כיום קיימים •

העדפה

מ של שבילי אופניים נוספים "ק2.5יתווספו •
במסגרת הפרויקט

29

העדפה בתשתית-הוד השרון

ביצועמשךביצועמקטע

-מגדיאל)צפון רמתיים

+(זבוטינסקי

-זבוטינסקי)מרכז רמתיים

(החרש

שנים3-כ2020ינואר

נחל  -החרש)דרום רמתיים

(צומת עדנים-ירקון

אוקטובר

שנים2-כ2020



על עבודות בשעות  , 07:00-17:00בין השעות ', ה-'העבודות יבוצעו בימים א-שעות עבודה  •

הלילה תועבר הודעה ייעודית

ברוב שלבי העבודה יישארו שני נתיבי נסיעה  . העבודה תבוצע במקטעים-עבודה במקטעים •

במידת הצורך יבוצע צמצום נתיבים בלבד בשעות הלילה  . לכל כיוון

תנועת הולכי הרגל תתאפשר במשך כל זמן ביצוע העבודות והגישה הרגלית  -הולכי רגל •

.לעסקים תישמר

רמתייםדרך –הסדרי תנועה ועבודה 



שנים ויבוצעו בשלבים לאורך מקטעי  3-ולמשך כ2020העבודות צפויות להתחיל ברבעון הראשון של 

-העבודות 

במרכז הכביש לצורך הפיכתו לחלק מהכביש ( אי התנועה)עבודות לפירוק המפרדה –' שלב א–
חודשים5-כ

הטמנת תשתית  , עבודות תשתית, מדרכות, חידוש הכביש–עבודות בצד המערבי –' שלב ב

חודשים11-כ-שבילי אופניים, חשמל

11-כ-שבילי אופניים, עבודות תשתית, מדרכות, חידוש הכביש–עבודה בצד המזרחי –'שלב ג

חודשים

עבודות תאורה ועבודות תשתית נוספות , בניית אי התנועה מחדש: עבודות במפרדה–' שלב ד–
חודשים5-כ

חודשים3-כ–תמרור וסימון , סלילת אספלט סופית, השלמות בצמתים: עבודות גמר–' שלב ה

רמתייםדרך –שלבי ביצוע 



הפן התפעולי

הפרויקטפרטי



ממצאים עיקריים של מפגש החשיבה  
שהתקיים



עיקר הערות שהתקבלו מהפגשים  
ומהפייסבוק

מחסור 
בכיסוי

תדירות 
נמוכה

מספר רב 
של קווים

מחסור 
בקישוריות

מחוץ לעיר

5קבוצה 4קבוצה 3קבוצה 2קבוצה 1קבוצה 

מוקדים/שכונות
כפר , גני צבי, הפועלים, שרת, נווה נאמן

בית חינוך ירקון, ת"א, הדר

רחובות
,  נחשון, ישורון, בן גוריון, הדרור, השחר
אילנות

-ברחובות נחשון
אסירי -סוקולוב

,  חיים וייצמן-ציון
,  שבט הצופים

,  פארק עתידים
ס מוסינזון"בי

יותר מידי קווים 

ברחוב החרמון  

[גיל עמל]

גיל  ]מזרח מערב 

נווה  , [הבנים-עמל

ירק

תחנת רכבת  , קריית אריה

,  אושילנד]כפר סבא , סגולה

לגיל 249להכניס את [ Gקניון 

,  הרחבת שעות הפעילות, עמל

249אוטובוסים נגישים 



עיקר הערות שזיהינו

מחסור 
בכיסוי

תדירות 
נמוכה

פיתוליות  
ואי  

סימטריות

נפח  
אוטובוסים לא 

הולם את 
התשתית 

4קבוצה 3קבוצה 2קבוצה 1קבוצה 





עקרונות ההצעה החדשה

קישוריות  
,  למרכז העיר
,  אזור תעשייה

מוסדות  
רכבת, לימוד

כיסוי רחב  
ביחס למצב  

–הקיים 
שירות  
רחובות  
חדשים

חיזוק הקשר  
מזרח מערב
ומזרח דרום

חיזוק הקשר  
לערים  
סמוכות

מגדיאל, רמתיים
ת גיל עמל"א, ת נאמן"א

ב"חט, תיכונים
,  נורדאו, רכבת סוקולוב

סגולה

נווה  ' שכ, 1200-ה' שכ
דרך כפר  , בן גוריון, נאמן
,  נחשון, האורנים, הדר

שזר  , השחר

–גיל עמל : מזרח מערב
שרת–גני צבי –הפועלים 

גיל עמל  : מזרח דרום
ומרכז העיר לקניון שרונים  

ואזור תעשייה נווה נאמן

ת קרית  "א, פתח תקווה
כפר סבא  , אריה

התאמת  
השירות  
לאופי 

השכונה

קו מופעל במיניבוס  
בשכונות נווה נאמן ונווה  

הדר



ההצעה החדשה

1

3

5

12

64

קווים לביטול

101

102

103

105

106

קווים חדשים
06:00-23:00

'20-'15כל 
106למעט קו *

קווים לשיפור

11

65

42

המשך לנווה נאמן ושיפור  
תדירות

המשך לכפר סבא     
ושיפור תדירות

ת לקריית "שינוי מסלול בפ
אריה ושיפור תדירות

מיניבוס



הקווים המוצעים



101-קו

1200-ה

תיכון מוסינזון/ מגדיאל 
הבנים

ב השחר"חט

קניון עזריאלי/ תיכון הדרים 

קניון שרונים

ת נאמן"א

רכבת סוקולוב.ת

דרך כפר הדר/ האורנים 

האהבה

ם
תיי

מ
 ר

רך
ד

ם
ני

ור
א

ה

האהבה

מאיר.ג

האורנים
1302יישרת את שכונת 



מסלול הקו–101

1302יישרת את שכונת 

2כיוון 1כיוון 

ת נווה נאמן.א
החרש
הרקון

דרך רמתיים
הגיבור 

דרך כפר הדר
האורנים
הבנים
מגדיאל
אהבה

גולדה מאיר
אפרים קציר

סוקולוב
רכבת סוקולוב. ת

רכבת סוקולוב. ת
סוקולוב

אפרים קציר
גולדה מאיר

שדרות הנשיאים
הדרים

התחייה
אהבה
מגדיאל
הבנים

האורנים
דרך כפר הדר

הגיבור
דרך רמתיים

הרקון
החרש

ת נווה נאמן.א



102-קו

ת המזרחי"דרושה תחנת קצה בא

מתחיל  
ת"בא

ם
תיי

מ
 ר

רך
ד

קניון עזריאלי/ תיכון הדרים 

קניון שרונים

ת נאמן"א

מרכז העיר

תיכון מוסינזון/ מגדיאל 

ה
ול

סג
ת 

ב
רכ דרושה תחנת קצה 

ברכבת סגולה



ת המזרחי"דרושה תחנת קצה בא

מתחיל  
ת"בא

ם
תיי

מ
 ר

רך
ד

102-קו

קיים1קו 

השוואה



מסלול הקו–102

2כיוון 1כיוון 

ת גיל עמל.א
הפטיש
החרמון
הגולן

החרמון
ששת הימים

חנקין
מגדיאל

דרך רמתיים
הרקון
החרש

ת נווה נאמן.א

ת נווה נאמן.א
החרש
הרקון

דרך רמתיים
מגדיאל
חנקין

ששת הימים
החרמון
הגולן

החרמון
ת גיל עמל.א



103-קו

1200-ה

תיכון אילן רמון

השחר' רח

תיכון מוסינזון/ מגדיאל 

רכבת סוקולוב.ת

קניון עזריאלי/ תיכון הדרים 

קניון שרונים

ת נאמן"א

ב השחר"חט

חר
ש

ה

1302יישרת את שכונת 

ה
ול

סג
ת 

ב
רכ



מסלול הקו–103

2כיוון 1כיוון 

ת נווה נאמן.א
החרש
הרקון

דרך רמתיים
בוטינסקי 'ז

הציונות
הפרדס
הגיבור
השחר
הבנים
מגדיאל
חנקין

החומש
שדרות הנשיאים

גולדה מאיר
אפרים קציר

סוקולוב
רכבת סוקולוב. ת

רכבת סוקולוב. ת
סוקולוב

אפרים קציר
גולדה מאיר

שדרות הנשיאים
החומש
חנקין

מגדיאל
הבנים
השחר
הגיבור
הפרדס
הציונות

בוטינסקי'ז
דרך רמתיים

הרקון
החרש

ת נווה נאמן.א



105-קו

תיכון אילן רמון

תיכון מוסינזון/ מגדיאל 

רכבת סוקולוב.ת

בן גוריון

בן גוריון קניון עזריאלי/ תיכון הדרים 

קניון שרונים

ת נאמן"א

ישורון/הגאולה

ישורון/הגאולה



מסלול הקו–105

2כיוון 1כיוון 

ת נווה נאמן.א
החרש
הרקון

דרך רמתיים
בוטינסקי 'ז

האגודה
הכשרות
הבנים

ד גורדון.א
בן גוריון
הגאולה
הבנים
מגדיאל
חנקין

החומש
שדרות הנשיאים

סוקולוב
רכבת סוקולוב. ת

רכבת סוקולוב. ת
סוקולוב

שדרות הנשיאים
החומש
חנקין

מגדיאל
הבנים
ישורון

בן גוריון
ד גורדון.א

הבנים
הכשרות
האגודה

בוטינסקי'ז
דרך רמתיים

הרקון
החרש

ת נווה נאמן.א



106-קו

תיכון אילן רמון

תיכון מוסינזון/ מגדיאל 

רכבת סוקולוב.ת

קניון עזריאלי/ תיכון הדרים 

קניון שרונים

ת נאמן"א

ס ירוק"בי/נחשון' רח

נווה הדר

נווה נאמן
נווה נאמן

מיניבוס



מסלול הקו–106

2כיוון 1כיוון 

ת נווה נאמן.א
החרש
הרקון

המכבים
החשמונאים
שמעון הצדיק

אלעזר
מודיעין
אפק

דרך רמתיים
בוטינסקי 'ז

השומר
בוטינסקי'ז

המחתרות
הערבה

הנרייטה סאלד
הבנים

ד גורדון.א
בן גוריון

השקמים
משה שרת
דרך רמתיים

מגדיאל
חנקין

החומש
שדרות הנשיאים

אסירי ציון
נחשון

סוקולוב
רכבת סוקולוב. ת

רכבת סוקולוב. ת
סוקולוב
נחשון

אסירי ציון
הזוהר

החומש
חנקין

מגדיאל
דרך רמתיים
משה שרת
השקמים 
בן גוריון

ד גורדון.א
הבנים

הנרייטה סאלד

הדבש
המחתרות

בוטינסקי 'ז
השומר

בוטינסקי'ז
דרך רמתיים

אפק
אלכסנדר הגדול
שמעון הצדיק
החשמונאים 

המכבים
הרקון
החרש

ת נווה נאמן.א



11-קו

הארכה לרכבת  -אופציונלי
סגולה

תיכון מוסינזון/ מגדיאל 

קניון עזריאלי/ תיכון הדרים 

קניון שרונים

רכבת סוקולוב.ת

ב השחר"חט

מרכזית כפר סבא. ת



(ש"הוד)מסלול הקו –11

2כיוון 1כיוון 

קניון שרונים
הרקון

דרך רמתיים
בוטינסקי 'ז

הציונות
הפרדס
הגיבור

דרך רמתיים
מגדיאל
סוקולוב

מרכז העיר כפר סבא

מרכז העיר כפר סבא
סוקולוב
מגדיאל

דרך רמתיים
הגיבור
הפרדס
הציונות

בוטינסקי'ז
דרך רמתיים

הרקון
קניון שרונים



65-קו



ם
תיי

מ
 ר

רך
ד

רכבת סגולה.ת

קריית אריה

שינוי מסלול בפתח תקווה
לאזור תעשייה קריית אריה

42-קו



מצב קיים–מטריצת קישוריות 

קשר ישיר

קשר מפותל

אין קשר ישיר

תחנת רכבת סוקולוב תחנת רכבת נורדאושכונה/יעד מרכזי
אזור תעשיה נאמן  

ומתחם שרונים
תיכון רמוןתיכון הדרים וקניון עזריאליתיכון מוסינזון(רמתיים-מגדיאל)מרכז העיר 

רמתיים

מגדיאל

גיל עמל

שיכון פועלים

1200שכונת 

נווה נאמן

הדר

נווה הדר

חנקין

שיכון גיורא



מצב מוצע–מטריצת קישוריות 
תחנת רכבת סוקולוב תחנת רכבת נורדאושכונה/יעד מרכזי

אזור תעשיה נאמן  
ומתחם שרונים

תיכון רמוןתיכון הדרים וקניון עזריאליתיכון מוסינזון(רמתיים-מגדיאל)מרכז העיר 

רמתיים

מגדיאל

גיל עמל

שיכון פועלים

1200שכונת 

נווה נאמן

הדר

נווה הדר

חנקין

שיכון גיורא

קשר ישיר

קשר מפותל

אין קשר ישיר



דוגמאות לשיפור השירות
מרחוב חנקין לקניון שרונים[ 1]

ללא צורך -קישור ישיר
במעבר ברכבת סוקולוב

מצב מוצע מצב קיים



דוגמאות לשיפור השירות
האורנים לבית ספר מוסינזון' מרח[ 2]

חר
ש

ה

. קישור ישיר שלא קיים במצב הקיים
'  מ400-יש ללכת כ–במצב הקיים

3לתחנה ברחוב הבנים ומשם את קו 

מצב מוצע מצב קיים



דוגמאות לשיפור השירות
ההאהבה לתחנת רכבת סוקולוב' מרח[ 3]

הב
א

ה

.לא קיים קשר ישיר

אפשר עם כל קו שנוסע על 

-400דורש הליכה של כ)סוקולוב 

('מ500

מצב מוצע מצב קיים



דוגמאות לשיפור השירות
בן גוריוןבן גוריון תיכון אילן רמון' מרח[ 4]

.קישור ישיר
'  מ250-יש ללכת כ–במצב הקיים

השקמים ומשם את /לתחנות ברמתיים
(פעם בשעה)5קו 

מצב מוצע מצב קיים



שעת שיא בוקר–נפחי אוטובוסים במגדיאל 
מצב מוצע מצב קיים



-תנאים תשתיתיים ליישום
לדיון

הקמת  
תחנות  
חדשות

הקצאת  
שטחים 
תפעוליים

בהנחיית משרד התחבורה ובאחריות עיריית הוד השרון

עבירות 
ברחובות 

חדשים

האהבה' רח
התחייה-הדרים' רח

בן גוריון' רח
ישורון' רח
גאולה' רח
האורנים' רח

דרך כפר הדר
השחר' רח

שכונת נווה נאמן

1200שכונת ה
האהבה' רח
בן גוריון' רח
האורנים' רח

השחר' רח
נחשון' רח

ר"זלמן שז' רח
שכונת נווה נאמן
פארק הוד השרון

ת נווה נאמן.מסוף א
ת גיל עמל.נקודת קצה בא



!תודה


