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04/11/2019 
 ו' חשון תש"פ

משתתפיםלכבוד:   

 

  65של פורום הליווי לתכנון המקטע הצפוני של תת"ל  2ישיבה מספר סיכום הנדון: 

 "פתש חשון ', ב31.10.19שהתקיימה ביום ה', 

 

שי הדגיש כי דיוני  יו"ר הוועדה, שי קדם, פתח את הדיון בתיאור מטרות הפורום ומבנה הישיבה הנוכחית.

 הפורום אינם מחליפים את ההליך הסטטוטורי של התכנית המתקיים בוות"ל על פי דין.

 

 ג'רמי בן שלום –עמדת החברה להגנת הטבע  .1

המרחב המדובר כולל . החלה"ט ראשית, ג'רמי מדגיש כי המידע מבוסס על סיורים רבים בשטח שקיימו

בין טיילת. המסילה מהווה חיץ וה שמורת שקמונה מרחבות מוחלשות, אוכלוסיזורי מגורים של א

 .תפקוד האורבני והסביבתי , דבר שפוגעהתושבים והים

 ישנם מספר חיבורים בין השכונות לים:

 תושבים.  4000גשר שמשרת  –כונת נווה דוד למלונות בין ש .1

ה ורמת הנשיא לחוף הים. במעבר הזה יש מדרכה יה בין שער העליילמעבר תת קרקעי מתחת למס .2

 .תושבים 8000משרת  .צרה מאוד ואף מסוכנת להולכי רגל

פארק הכט, ניקוז נחל לוטם, משרת שכונות רבות אך חלשות שזקוקות לערך שהים יכול לתת  .3

 להם. 

רקעי חיבור תת ק –גשר ומעבר תחתי לרחוב המפרי יוברט   - ניקוז נחל שקמונה, מתחת למסילה .4

 .תושבים 2000-נוח עם גשר. משרת כ

 מחלף שעובר מעל הרכבת. - מחלף אלנבי .5

זו היא מפגע סביבתי חומה . ממחלף אלנבי לתחנת רכבת בת גלים חומה אקוסטיתקיימת  .6

הזנחה. בתוך התחום הזה יש מעבר אחד תת קרקעי בגובה ופסולת  את הצדדים וכוללת מנתקתה

 .גליםתושבים בבת  19,000סביר שמשרת 

, ותאפשר להם גישה באזורמשמעות אדירה לעשרות אלפי תושבים  היא בעלתהמסילה  תהטמנלסיכום, 

 ישירה לחוף הים.

 

 עופר סלעי – A102-ל 101הצגת השוואה בין חלופה  .2

. בדיקה זו כללה 2017-2018אשר בוצע על ידי  צוות התכנון של הרכבת בשנים  101הוצג תכנון לחלופה 

 חלופות השונות.עבור ה ,ועוד מעמיק תוח אורבנייתכנון גיאומטרי, בחינת עלויות, נ
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 101חלופה 

ישירות דרומה מחוף הכרמל אל מסילת החוף.  2מסילות פרבריות דרך חיפה ועוד  2-פיצול בלב המפרץ ל

  .נוסעים מדרוםעבור החוף הכרמל למגיעה הזרוע נוספת של המסילות המהירות כמו כן, 

בת גלים  :פרבריות תחנות 2עם  חזרה באזור בתי המלון, עולות מגשר פזהמסילות הפרבריות משוקעות 

לבאים פרבריות( ו )מהירותתחנת לב המפרץ משולבת  ר קריית אליעזר, בית אגד( וקריית הממשלה.)באזו

 מצפון, חוף הכרמל משולבת לבאים מדרום.

אין שינוי בתחנה במעבר לשלב ב' בכל '. א65ל "תחנת חוף הכרמל זהה בכל החלופות ומהווה חלק מתת

 חלופה.

  חדשה בלב המפרץ: התחנ

יש צורך בהקמת גשר שעליו תוקם  ,ישירות דרומההמסילות המהירות ימשיכו ממנה שעל מנת ליצר תחנה 

לעבור מעל כל הגשרים על מנת נדרש זה אורך . ק"מ 1.9מ' ובאורך של  25התחנה. גשר זה יהיה בגובה של 

כניסה למנהרות הכרמל והחציה מעל אזור התעסוקה הצמוד לצומת  מסילת העמק, ,75כביש כגון במרחב 

  .יות )צ'ק פוסט(הקר

יש לייצר רכבות מתחנה זו,  6 , הכוללת יציאה שלכדי לענות לדרישות הנגזרות מהתכנית האסטרטגית

פוע אפסי )כמו בתחנה( יצריך להיות בש והדיור הנדרש לרכבות אל במרחב התחנה.מסילות דיור לרכבות 

מטר  400רציפים באורך תכלול התחנה עצמה . (3%פוע כפי שקיים בגישה לתחנה )יואיננו יכול להיות בש

נצרת( מחייב מעברים  - רק"ל )חיפהתוואי ההתחנה מעבר למיקום  .לקבל רכבות ארוכות הנדרשים כדי

מרכזית המפרץ ולתחנת  המסילות הפרבריות, תרציפים אל תחנהבין  לנוסעיםשל מאות מטרים ארוכים 

 .השירות לנוסע(מאריך את זמן הנסיעה הכולל ופוגע ברמת  דבר אשר) מסילת העמק

מרחב זה יהווה האב תחבורתי רכבת העמק, לב המפרץ והפרבריות. תחנות סמוכות:  3בפועל, ייווצרו 

הגורם למרחקי הליכה גדול המרחב בשל היחסית ן אך יעניק להם רמת שירות נמוכה עבור כל תושבי הצפו

 ארוכים.

 , ממנולמתחם קישוןחבר התליהיה שלא ניתן  אך משמעותה היאנבדקה חלופה של מנהור במקום גשר, 

 . מה גם שמדובר בחלופה ארוכה ויקרה עוד יותר.אמורות לצאת רכבות מהירות

 :מנהרה מלב המפרץ למגדים

מדרום  הפורטל הצפוני בצמוד לפורטל מנהרות הכרמל והפורטל הדרומי. ק"מ 8.2 -אורך המנהרה כ

 מבוצעת היום )שכונת החותרים(.הלקבוץ החותרים. המנהרה חוצה מתחת לטירת הכרמל כולל ההרחבה 

 :מסילתימחלף 

ות של המסילות המהירות עאת שתי הזרובמגדים שיקשר מסילתי כוללת הקמת של מחלף  101חלופה 

החציה של המסילות מכיוון לב המפרץ תכלול מעבר מעל המסילות המהירות  .)לב המפרץ וחוף הכרמל(

 1,150הקמת גשר באורך חציה זו תחייב  לחוף הכרמל.מעל המסילות הפרבריות הממשיכות ומחוף הכרמל 

בולת יזה יחייב הקטנת ק מסילתיסביר להניח כי מחלף  כל זאת בסמיכות לישוב מגדים. ,מ' מעל המסילות

 2,400 -)הפסד של כ 14רכבות לשעה במקום  12-היה להפעיל כישל המסילה מדרום למפגש זה וניתן 

 נוסעים בשעת שיא(.

 .תחנת חוף הכרמל(את כולל )לא תקציבי  ₪מיליארד  13.06 הוא 101אומדן חלופה 
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 A102חלופה 

 פרבריות( במנהרות מקבילות בין גשר פז לחוף כרמל. 2מהירות,  2מסילות ) 4

בת גלים  תתחנוחוף הכרמל.  ת הממשלהיקרילב המפרץ, בחיפה: פרבריות( ו )מהירות תחנות משולבות  3

אורך  .צפונית לחוף הכרמלהמלון בתי ל הקרקע באזור אשר יעלו מע, תשרת את המסילות הפרבריות

 ק"מ בין גשר פז לבתי המלון. 8.5-המנהרה כ

 .(חוף הכרמל תלא כולל תחנתקציבי ) ₪מיליארד  11.7 –אומדן 

 

 השוואות נוספות

 : תדירות

רכבת מהירות  אין 101בחלופה עופר הציג השוואה של תדירות הרכבת במצב הקיים ובחלופות הנדונות. 

פרבריות מלב המפרץ  10-רכבת מהירות ו 10כוללת  102 . לעומת זאת, חלופהבין לב המפרץ לחוף הכרמל

 .לחוף הכרמל

על בממוצע דקות  2כלומר המתנה נוספת של , 10מהירות במקום רכבות  6המפרץ  יצאו מלב 101בחלופה 

, וכמות הרכבות 10-ל 20-מחיפה קטנה מע"ר של כמות הרכבות העוברות ב 101(. בחלופה 5-ל3-מ) הרציף

 עובדה שמגבילה את הקיבולת העתידית של המערכת.. 18-ל 24-היוצאות מחוף הכרמל קטנה מ

 .דרוםוצפון מכיוון  חיפהלהתדירות לבאים יורדת  101בחלופה כתוצאה מכך, 

  :התפלגות נוסעים

מרבית הנוסעים  מכלל הנוסעים 20%-עומד על כעל פי המודלים, הביקוש הישיר בין אזור הצפון לת"א 

 הכרמל. וף, בדגש על תחנת חיפה מרכז וחיותר מהיורדים בת"א( 50%-)כ יורדים בתחנות חיפהמהצפון 

 :נסיעה זמן

 זה זמנים הפרשדקות.  12-ב 102 קצר יותר מזה שבחלופה  101חלופה זמן הנסיעה ברכבות המהירות ב

 ,101משך המעברים בלב המפרץ הנוצרים בחלופה את ו הרציפים על נוספת המתנה בחשבון לוקח ואינ

 לא התייחס 101בחלופה חישוב זמן הנסיעה עוד הובהר כי  .ונהריה כרמיאלמ לבאים רק נכון הנתון לכןו

)השפעה קמ"ש בלבד  130-קמ"ש אלא ל 250נו מותאם למהירות בדה כי הקטע הצפוני של המנהרה איעול

 .(חצי דקה על זמן הנסיעהשל כ

 

 התייחסויות המשתתפים

יפתח לנדאו, אשכול רשויות גליל מערבי: מדגיש פעם נוספת את הדרישה לקיים דיון מעמיק מול הוות"ל 

. עד היום הדיון היה רק בין עיריית חיפה, מחוז חיפה ורכבת ישראל. לא יתכן שיוחלט 101גם בחלופה 

 לחזק את חיפה באמצעות "אילוץ" הנוסעים לעבור דרכה.

 

חיבור בין המחוז למטרופולין חיפה. יש חשיבות לבראיה מטרופולינית מובן ש :, מחוז צפוןעדי פרץ דקלה

קיצור זמני נסיעה ותדירות  יש צורך גם בחיבור הפריפריה למרכז הארץ, באמצעותאבל בראייה הארצית 

ות עליהן הסתמכו רכבת ישראל. כמו כן, מבקשים מבחינה מעמיקה לראות את הבדיקמבקשים הנסיעה. 

 פת תת הקרקע לתחנה החדשה בלב המפרץ.יותר של חלו
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על פי הביקושים הקיימים, אך יכול להיות שתוספת של רכבת  נבדקאורית סקר, מחוז צפון: כל התהליך 

 תשפיע על הביקושים. 

 

כמות גדולה לאין ערוך מלקבל שירות  יםכירשצבתוך חיפה כמות התושבים : , עיריית חיפהגורלי שירה

יה הינם לפי המצב הקיים. כל המרחב אמור לעבור ינתוני האוכלוסכמו כן, האחרים.  הצפון תושבי

 התחדשות עירונית תוך הוספת אלפי דירות.

 

הדר סלע, מחוז חיפה: הקשר צריך להיות בין המטרופולין לעיר הראשית, חיפה. חיבור ישיר לתל אביב 

 .35מנוגד לכל השיח התכנוני ולמדיניות הלאומית, כפי שהיא מבוטאת למשל בתמ"א 

 

, לא מדברים על תחזיות לעבוד בהתאם לתמ"אההנחיה לרכבת הייתה  , מת"ח:, מחוז צפוןרדר זיו והוחד

 לא על קיבולות. א

 

. חשוב לנו להבין מה בדיוק הציפיות של מחוז בכל מקרהיתקיים ל "בותב הרחדיון ה :ל", ותלנקין לינור

הפרויקט הזה מכוון לתושבי צפון והרשויות מדיון כזה, איזה מידע היו מעוניינים לקבל. חשוב להדגיש כי 

 אינהשהוא מכוון לכל התושבים על התוואי מחיפה לתל אביב. ההסתכלות מנקודת מבט צרה  כפיהצפון 

 הטובאינה ממש  101גם לתושבי רוב תושבי הצפון חלופה  , מכיוון שמלבדם,של חיפה אלא של נהריה

 ואפילו מזיקה.

. בחיבור לשאר 102ההחלפה לכל מרכזי האוכלוסייה של מחוז צפון למעט מערב הגליל היא עדיפה בחלופה 

 יתכןעזיבה של הרכב הפרטי. לא  ולא יעודדאינה מועילה ו 101המטרופולינים, החיבורים מדרום חלופה 

. םתנת שירות טוב יותר ממזרח ומדרונו 102האמיתי. חלופה  שרכבת מהירה לא תגיע למרכז המטרופוליני

 .ראנואורבני למפגע גורמת  101חלופה בבת התחנה בלב המפרץ המחויכמו כן, 

 

שי קדם, אגף בכיר תכנון תחבורתי: מסכם את הדיון. בתשובה לאורית, אומר כי המודלים מבוססים על 

שינבעו כתוצאה מהאמצעי החדש.  מחקרים מהארץ ומהעולם וכוללים גם התייחסות לעליה בביקושים

סקרי הנסיעה שבצע המשרד מוכיחים כי האנשים מעדיפים בכל מקרה נסיעות קצרות ופחות מעברים בין 

 .במצב הקיים אינם שונים מהמודלים אמצעים ולכן האחוזים שנמדדו

פה ברמה הוצג תכנון הנדסי מלא לחלוכוונתו בתכנון מעמיק של החלופה.  מחוז הצפון לא הבהיר מה

 המספקת קבלת החלטות. באם מבקשים לקבל התייחסות נוספת עליהם להגדיר מה חסר.

 
 שמש-, חני פרבר: אריאל פיפרנורשמו

 
 משתתפים:

 מר שי קדם, מנהל אגף בכיר תכנון, מת"ח -יו"ר הוועדה 
 זיו, מחוז צפון, אגף תכנון תחבורה, מת"ח –גב' חדוה רדר 

 מר אריאל פיפרנו, מנהל תחום תכנון ארוך טווח, מת"ח
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 שמש, מנהלת תחום תכנון מערכתי, מת"ח –גב' חני פרבר 
 מת"חגב' חני דודי, מנהלת תחום ות"ל, אגף תכנון, 

 גב' טלי קלר, רפרנט תכנון מערכתי, מת"ח
 גב' יעל עבאדי, רכזת תחבורה ציבורית, אגף התקציבים, משרד האוצר

 עדי פרץ, סגנית מתכנן מחוז צפון, מנהל התכנוןגב' דקלה 
 גב' אורית סקר, יועצת ללשכת מתכנן מחוז צפון, מנהל התכנון

 גב' הדר סלע, סגנית מתכננת מחוז חיפה, מנהל התכנון
 גב' אורית הלוי, המועצה הלאומית לכלכלה

 גב' לינור לנקין, ראש צוות תכנון, הוות"ל
 , הוות"ל65מר אדם רוס, מרכז פרויקט תת"ל 

 , עיריית חיפהמנהלת יחידת תוכניות אבגב' שירה גורלי, 
 ד"ר נטלי כץ, מנהלת אגף תכנון, רכבת ישראל

 , רכבת ישראלתכנון מנהלמר שאול משען, 
 , רכבת ישראל65מר עופר סלעי, מנהל הפרויקט תת"ל 

 מר ג'רמי בן שלום, החברה להגנת הטבע
 מר איתן שפרון, יועץ תחבורה, מת"ל
 מר יפתח לנדאו, אשכול גליל מערבי

 
 

 העתקים:
 משרד התחבורה יתאייל, מנכ"ל-גב' קרן טרנר

 תכנון ופיתוח תשתיותמר קובי בליטשטיין, משנה למנכ"לית וסמנכ"ל בכיר 
 מת"חעו"ד מלי סיטון, היועצת המשפטית, 

 מר עקיבא רום, מנהל אגף בכיר רכבות, מת"ח
 מר הראל דמתי, מנהל אגף בכיר צפון וחיפה, מת"ח

 גב' אנה אוסטרובסקי, מהנדסת מחוז צפון, מת"ח
 מר יובל אדמון, סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה

 מר אורי אילן, מנהל מחוז צפון, מינהל התכנון
 גב' ליאת פלד, מנהלת מחוז חיפה, מינהל התכנון

 לגב' נאווה אלינסקי רדעי, מתכננת הוות"
 מר שניר ניב, רכז תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר

 מר אריאל וטרמן, מהנדס העיר, עיריית חיפה
 


