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 התשע"ט א' בסיןןן 
 9102 ביוני 4

 9102-001תש 
 

 :ההבהר
 בישיבה. ואושרו שנתקבלו הוועדה את החלטות רק המסמך מכיל 

 י חברי הוועדה.ל ידיפורסם עם אישורו עהמלא הישיבה  פרוטוקול
 

 החלטות ישיבת הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות 
 196.3.מיום  9/20110מספר 

 
 הישיבה: פרטי

 :1נושא מס' 
 אישור פרוטוקולים: 

ועדת המשנה  ,5/2109, ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 9/2019מליאה 
 7/2019להערות והשגות 

 :2נושא מס' 
הכפלת מסילת החוף  - 65ל "תת

 שפיים-סדנאות אפרים
דיון ביניים בשלביות התכנון בהמשך להחלטת 

 5.3.18הועדה מיום 

 שדה תעופה חיפה   - 80תת"ל  :3א מס' נוש
דיון בהעברת התכנית להערות והשגות עפ"י 

 ( בחוק6ג)76סעיף 

 רכבל לעיר העתיקה – 86תת"ל  :4נושא מס' 
דיון בהמלצות ועדת המשנה להערות והשגות 

ודיון באישור התכנית והעברתה לאישור 
 )דיון פנימי(( לחוק 9ג' )76הממשלה לפי סעיף 

 

 

 

 נושא על סדר היום #

1 
 אישור פרוטוקולים: 

ועדת המשנה להערות  ,5/2109, ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 9/2019מליאה 
 7/2019והשגות 

 

 :החלטה

 הועדה אישרה את הפרוטוקולים הבאים:
 לאחר תיקוני מערכת הביטחון. – 20.5.2019מתאריך , 9/2019מליאה 

 .6.5.2019, מתאריך 5/2019 מסמכי תכנון מפורט לפני ביצועלועדת המשנה 
 . 20.5.2019, מתאריך 7/2019הערות והשגות ועדת משנה ל

 

 

 

 זאב בילסקי  אפרת ויסלר

 יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות  הוועדה לתשתיות לאומיות תמזכיר
 

 

 3.6.19 :הימאריך חתת
 

 

 

הכפלת מסילת החוף סדנאות  - 65ל "תת 2
 שפיים-אפרים

דיון ביניים בשלביות התכנון בהמשך 
 5.3.18להחלטת הועדה מיום 

 

 :החלטה
לאחר ששמעה הוועדה תזכורת לעיקרי התכנית האסטרטגית לפיתוח רשת המסילות, שבה 

, 2030הכפלת מסילת החוף עד תחנת חוף כרמל מהווה שלב קריטי להפעלת הרשת כולה בשנת 
ידום של קטעי התכנית משפיים ועד סדנאות אפרים, מחליטה ולאחר שהוצג בפניה סטטוס הק

 הוועדה:
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 לאפשר את קידום התכנית בשלבים בשל מורכבותה והיקפה.     .1

לקדם תחילה את התוואי במישור החוף המהווה נתיב קריטי בתכנית האסטרטגית לשנת      .2
 א. 65 ל"ואשר הגיע לבשלות תכנונית יחסית, והוא יוגש כתת 2030

ובהשתתפות מינהל התכנון,  שרד התחבורההועדה ממנה פורום בינמשרדי בראשות מ     .3
המלצה לחלופה מוסכמת  משרד האוצר, שילווה את עבודת רכבת ישראל ויגבשועיריית חיפה 
 בתחום חיפה.

לוח הזמנים להצגת החלופה המוסכמת מחוף כרמל עד סדנאות אפרים בפני הועדה יהיה      .4
 כל היותר. שנה ל

שבתחום חיפה, החלופות  5.3.18הוועדה חוזרת ועומדת אחר החלטתה הקודמת מיום      .5
 ישרתו את מרכז העיר חיפה ולא יכללו הכפלת המסילה בתוואי עילי על חוף הים.

 הצעת היו"ר התקבלה ברוב קולות.

 

 

 

 זאב בילסקי  אפרת ויסלר

 וועדה לתשתיות לאומיותיו"ר ה  הוועדה לתשתיות לאומיות תמזכיר
 

 

 

 20.5.19 :האריך חתימת
 

 

 נושא על סדר היום #

 שדה תעופה חיפה   - 80תת"ל  3
דיון בהעברת התכנית להערות והשגות עפ"י 

 ( בחוק6ג)76סעיף 
 

 :החלטה

לאחר שהתכנית הוצגה בפני הועדה, תוך פרוט כלל השיפורים והשדרוגים המוצעים בתכנית 
ונבחרה החלופה המאפשרת את ההרחבה המקסימלית של השדה והארכת המעודכנת, ומאחר 

המסלול בהתחשב במגבלות שימושי הקרקע והמגבלות הסביבתיות הקיימות, הועדה סבורה 
שהתכנית המוצעת נותנת מענה מיטבי בתחום הגמישות התפעולית, שיפורי הבטיחות ומזעור 

ועדות המחוזיות והשגות הציבור, בכפוף ההגבלות הסביבתיות וממליצה להעביר אותה להערות ה
 לתנאים ולתיקונים הבאים:

 אישור ולחוף. .1

עדכון מסמכי התכנית וקצאא ו יוניליוור, רשות הגז, מרימון גז השלמת תיאומים עם מפעל .2
 בהתאם.

 השלמת תיקונים טכניים במסמכי התכנית בהתאם להנחיית מתכננת הועדה. .3

גמישות לעניין תוך שתתאפשר בדיון  כפי שצויןהוראות התכנית ל 5ציון גובה מבנים בטבלה  .4
 נוספים לפי דרישות תפעוליות. 20%-גובה מתקנים הנדסיים ובטיחותיים ב

השלמת תיקונים בתסקיר בהתאם לחוות דעת ראש צוות סביבה, לרבות תיקון ההדמיות בכל  .5
 הנוגע לגובה מגדל הפיקוח.

 סק בשימוש חורג.בתדריך האקוסטי העו 5.4ביטול סעיף  .6

 
 

 
 

 זאב בילסקי  אפרת ויסלר

 יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות  הוועדה לתשתיות לאומיות תמזכיר

 3.6.19 :האריך חתימת
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