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11/02/2020 
 ט"ז שבט תש"פ

משתתפיםלכבוד:   

 

  65של פורום הליווי לתכנון המקטע הצפוני של תת"ל  3ישיבה מספר סיכום הנדון: 

 "פתש שבט 'ד, 130..20שהתקיימה ביום ה', 

 

 65 תיאור הפיתוח המוצע בחיפה והשפעות תת"ל .1

תיאר את השתלשלות תהליך התכנון של הכפלת מסילת החוף בחיפה. צוות שהחל את  מהנדס העיר חיפה

שלב הנוכחי של האלמנט החדש ב .הגיע למסקנה כי יש לבצע מינהור מלא במקטע העירוני 2006-עבודתו ב

 את המסקנה המקורית. תאשר מחזק תהכלכלי הזוויתהתהליך הוא 

רכבות מהירות במקטעים  אריאל הביא דוגמאות מערים בעולם כגון אמסטרדם וברצלונה, בהם מונהרו

העירוניים. פעולות אלה הביאו לפיתוח אורבני וכלכלי מואץ שהשפיעו על העיר כולה. אריאל תיאר את 

הפיתוח שצפוי להיות בחיפה בזכות מינהור המסילה הפרברית והמהירה ויצירת חזית עירונית לים. 

דות למינהור וגילתה כי מדובר עיריית חיפה ביצעה בדיקה מעמיקה של תוספת הזכויות שתתאפשר הו

 כל קו החוף. יחידות דיור לאורך 4,900-בכ

 

 : יתרונות אורבניים וכלכליים102חלופה  .2

אלון סגל מחברת פז כלכלה הציג את מסקנות העבודה שהוזמנה על ידי אגף אסטרטגיה ברשות מקרקעי 

המקטע בחיפה על שווי הקרקע של  בנושא השפעת מינהור במשה"בוהרשות להתחדשות עירונית ישראל 

תוספת בינוי על קרקעות שיתפנו או קרקעות סמוכות המנהור מאפשר  .סמוכים לתוואי כיוםמתחמים 

שהיו "כלואות" על ידי המסילה וכן התחדשות עירונית שמתאפשרת עקב שחרור דרכי גישה לשכונות שלא 

 ."ליכולות לשאת כמות גדולה של יחידות דיור ללא הדרכים הנ

 המינהור מחולקת לשניים:  השפעת

הסכם שסוכמו במסגרת מימון מתכניות כן המקרקעין שמתפנים ותקבולים מהשפעות ישירות:  .א

 חזית הים.

יחידות הדיור  ממיסוי ותהתחדשות עירונית בזכות המינהור, הכנסתוספת השפעות עקיפות:  .ב

המצגת במסגרת הוצגו לו לא . השפעות אהחדשות )הן מקרקעות רמ"י והן מהתחדשות עירונית(

 של פז כלכלה.

במקטע העירוני. נבחנו של המסילות הפרבריות של מינהור מלא  102כל הבדיקות נעשו על בסיס חלופה 

 מתחמים ברחבי העיר. 24

מסילת רכבת שמתפנה תהיה בסמוך לכי במבנים שנמצאים להעריך בהשוואה למקרים ברחבי העולם ניתן 

. כמו כן, תועלות נוספות כגון החיבור לים, הפיכת , עקב הסרת המפגע )המסילות(10-13%עליית שווי של 

 נוספים. 5%-לעירוני, שיפור המרחב הציבורי יביאו לעליה של כ 4כביש 
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יחידות דיור חדשות על ובסמוך לתוואי המסילה, וכן  4,900-מנהור המסילות הפרבריות יאפשר בניית כ

 מ"ר תעסוקה. 195,000-כ

התחדשות עירונית בשכונות בת גלים וקריית ביח"ד נוספות  1,950-מנהור יאפשר לשחרר כהכמו כן, 

אליעזר, שללא המנהור לא ניתן יהיה לחדש אותן עקב עומס יח"ד על תשתיות תחבורה לא מספקות 

 יח"ד יוצאות. 6,885-יח"ד נכנסות אלו צפויות להפוך לאחר תהליך ההתחדשות לכ בשכונות הנ"ל.

 

מ"ר תעסוקה עקב מנהור  195,000-יחידות דיור וכ 4,900-סך התקבולים משיווק כמסקנת הדו"ח היא כי 

וכן מקדם  70-90%. לאחר הוספת מקדם יישום של ₪מיליארד  2.6-2.7-המסילות הפרבריות מסתכם בכ

 .₪מיליארד  1.2-1.9, הסכום הינו 6%שנים בריבית היוון של  3-6דחיית הכנסות של 

ף, סך ההכנסות משיווק קרקעות הכלולות בהסכם חזית הים, אשר מהוות תמורה לטיפול בנוס

, כתלות בהכללה או אי ₪מיליארד  1.48-1.59-במנהור/שיקוע הרכבת במקטע העירוני בחיפה, מסתכם ב

הכללה של תכניות המבואות הדרומיים ו"סטלה מאריס" במסלול מחיר למשתכן. על פי הסכם חזית הים, 

 .₪מיליארד  1.3-גורר הגדלת מימון רמ"י ל ₪מיליארד  1.43-זכויות הגדול משווי 

סך תועלות הישירות )הכנסות ישירות מהקרקע( מהקרקעות המתפנות ומיישום הסכם חזית הים 

 .₪מיליארד  2.5-3.2-מסתכמות ב

 

לאורך הפרויקט. מציין  לא מסכים עם הנחות היסוד ומבקש בדיקה נוספת של התזרים - אריאל וטרמן

 גם כי תועלות תחבורתיות, מיסוי ותועלת למשק לא נבחנו.

 

נוסף לא יתכן שהמסילות ישארו על איכותי ובכל היבט  תהאורבניהתועלת אין ספק שבתחום  – הדר סלע

וכשם שבערי , זו העיר הראשה של הצפון וצריך להתייחס אליה בהתאם בתוך העיר חיפה. הקרקע

. מבקשת חיפהבהאחרות החשיבות והתועלות הן לא רק בערכים כלכליים, כך צריך להיות גם  המטרופולין

 מבקשת לקבל את החומרים שהוצגו בישיבה על מנת ללמוד אותם. ולהתקדם.במהירות לקבל החלטה 

 

עד היום היה שיח חרשים בין אשכול גליל מערבי לשאר הגורמים. האשכול בעד עיר חיפה  – יפתח לנדאו

ותושביו זקוקים למסילה הפרברית. מינהור הפרברית יפתח את חיפה ויסייע לכולם, השאלה היא רק 

 כיצד צריכות לעבור המסילות המהירות.

 

יקה ריאלית. ברור שההשפעה של התכניות פז ביצעו בדבעולם הנדל"ן, למרות הקושי לדייק  – דניאל מלצר

 היא עצומה.במקביל במפרץ חיפה שרמ"י מקדמת 

 

מהתחדשות עירונית מוערכות במעל ממסים כתוצאה מעבר לנתונים שפז הציגו, ההכנסות  – דוד רוטר

 לא יקרו ללא מינהור. כמו כן, יש להביא בחשבון תועלותל פרויקטים עירוניים שממיסוי ש ₪מיליון  770

 נוספות כגון חיזוק מבנים באזור רגיש סיסמית.
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פריפריה בתחום הכלכלה, התעסוקה ועוד.  –התכנית תשפיע על יחסי הכוחות מרכז  – מאור תורג'מן

 לתחושתי אין התייחסות מספקת לנושא הזה בכל הדיונים.

 

בחשבון אגף רכבות ממשיך להתקדם בפרויקט החשמול גם בתחום חיפה. יש להביא  – אליאס מטר

לתושבים הסמוכים לתוואי המסילה המחושמלת.  197במסגרת הבדיקות גם את העלות של פיצויי 

 פיצויים אלו לא ידרשו במקרה של מינהור.

 

נלקחה בחשבון העובדה שיהיה צריך לחשמל זמנית את המסילה הקיימת לפני המינהור, גם  – יובל אדמון

 ות.עלתוך האת הנושא הזה צריך להביא בחשבון ב

 

 .מבקשת לקבל טבלה עם כל החלופות כולל ניתוח העלות והתועלת של כל אחת מהן – יעל עבאדי

 

קיבל מהות"ל מנדט לדון בחלופות של המסילות אשר הפורום לסיכום הדיון,  – יו"ר הוועדה, שי קדם

במסגרתם הובהרו העמדות של השחקנים השונים,  את הדיוניםומיצה מגיעות לתוך המע"ר של חיפה 

לרבות מינהל התכנון, הרשויות המקומיות, רמ"י, המועצה הלאומית לכלכלה וכן משרדי הממשלה 

הרלוונטיים. בשבועות הקרובים יוכן מסמך מרכז לרבות המסקנות מדיוני הפורום, שיועבר לאישור 

 ם הסטטוטוריים של התכנית. חבריו, ולאחר מכן ימסר לות"ל לצורך המשך ההליכי

בהשתתפות רמ"י, משרד האוצר, הרשות במועצה הלאומית לכלכלה תיקבע ישיבת המשך בנוסף, 

, לטובת קיום במחקרפז כלכלה, בה יוצגו ההנחות בבסיס החישובים של התועלות ולהתחדשות עירונית 

 דיון מקצועי על הנחות אלו והגעה למספרים מוסכמים.

 

 פיפרנו: אריאל םרש
 
 

 משתתפים:
 מר שי קדם, מנהל אגף בכיר תכנון, מת"ח -יו"ר הוועדה 

 , מנהל אגף בכיר רכבות, מת"חאליאס מטרמר 
 , אגף תכנון תחבורה, מת"חחיפהמחוז ממונה סטטוטורית זיו,  –גב' חדוה רדר 

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

 , מת"חחיפהגב' אנה אוסטרובסקי, מהנדסת מחוז 
 מר ויסאם מנסור, אגף רכבות, מת"ח

 מר  מאיר פרי, מנהל אגף בכיר אסטרטגיה, רמ"י
 מר יובל אדמון, סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה

 מר דניאל מלצר, אגף תקציבים, משרד האוצר
 תקציבים, משרד האוצרבאדי, רכזת תחבורה ציבורית, אגף גב' יעל ע

 גב', רותם כרמלי, אגף תקציבים, משרד האוצר
 גב' הדר סלע, סגנית מתכננת מחוז חיפה, מנהל התכנון

 , הוות"ל65מר אדם רוס, מרכז פרויקט תת"ל 
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 , הרשות להתחדשות עירוניתמר דוד רוטר
 ירוניתמר גורי נדלר, הרשות להתחדשות ע

 אריאל וטרמן, מהנדס העיר, עיריית חיפה אדר'
 , עיריית חיפהמנהלת יחידת תוכניות אבגב' שירה גורלי, 
 , רכבת ישראלתכנון מנהלמר שאול משען, 

 מר בעז פוקס, רכבת ישראל
 מר רנן סהר, מנהל תחום סטטוטוריקה, רכבת ישראל

 , רכבת ישראל65מר עופר סלעי, מנהל הפרויקט תת"ל 
 אלון סגל, פז כלכלה והנדסה מר

 מר רועי פישמן, פז כלכלה והנדסה
 גב' מיכל אילוז, פז כלכלה והנדסה

 מר ג'רמי בן שלום, החברה להגנת הטבע
 אשכול גליל מערבירכז תכנון ומידע, מר יפתח לנדאו, 

 , מנהל פרויקטים, עיריית נהריהתור'גמן מר מאור
 

 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, 

 , מת"חוהצפון חיפה מפע"תמר הראל דמתי, 
 מת"חגב' חני דודי, מנהלת תחום ות"ל, אגף תכנון, 

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

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

 גב' לינור לנקין, ראש צוות תכנון, הוות"ל
 ד"ר נטלי כץ, מנהלת אגף תכנון, רכבת ישראל

 


