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 )סיכום פנימי(
הילה וקסברג,  בהשתתפות קובי בליטשטיין, ראובן קולטון, הילה, ראובן קוגן, נטלי כ"ץ, בעז פוקס,

 ניר שרב, אבישי גרינברג, דרור ניר, איתן שפרון.
 

 הדיון נושאי
 

 מדוע יש לדחות את חלופת "מנהרת השדרה". .1
 ע"ג הקרקע. מסילות בתוך חיפה )בשלב הסופי(: מנהור מלא או  4מה החלופה המומלצת ל  .2

 
 להלן עיקרי התגובה 

 
 מדוע יש לדחות את חלופת "מנהרת השדרה"? .1

 
נוגדת את התכנית האסטרטגית של הרכבת )ניר שרב ירחיב בדיון בהצגה של  החלופה -

 שעה( 1/4
מנהרת השדרה פוגעת בביקוש  –רוב הביקוש לנסיעות מהצפון הינו לחיפה ולא לת"א  -

 זה, משום שמגיעה רק לתחנת לב המפרץ.
 מנהרת השדרה מקטינה את הביקוש לנסיעות מתוך חיפה לקו המהיר . -
 יביא להקטנת התדירות ולהורדה ברמת השירות.הביקוש המופחת  -
 החיסכון בזמן בחלופת מנהרת השדרה אינו שקול להפחתה בתדירות. -
-  

 מסקנה:
 .(ולא לכלול בבדיקה של חלופות מקרו )פרק ב' בתסקיר יש לדחות על הסף חלופה זו -

        
 

ע"ג  מסילות בתוך חיפה )בשלב הסופי(: מנהור מלא או  4מה החלופה המומלצת ל  .2
 הקרקע.

 
מסילות ע"ג  4בדיון קודם אצל קרן טרנר טרם התהליך הסטטוטורי הוחלט להציג  -

 הקרקע כחלופת משרד התחבורה ורכבת ישראל )ומשרד האוצר רפרנט תשתיות(.
 הסיבות לחלופה קרקעית:

o  מיליארד  3עלות נוספת של.₪ 
o .תוספת עלויות ומורכבות בתחזוקה 
o  פינוי ממגורות דגון )ללא פינוי אין גישה תנאי להפעלת המסילות החדשות

 למסילה, לא ייתכן להוסיף משאיות במקום מסילה.(
 

בות"ל מסתמן להעדיף חלופת המנהור המלא כדרישת עיריית חיפה. יש לעדכן את  -
 .משרד האוצר על כך )קובי יעדכן את אלון מסר ויזמין לפגישה אצל בינת(

 
 לדיון:

  77-78איך ואם לכלול חלופת מנהור בהכרזה לפי סעיף   -
 

 סיכום:
 רכבת ישראל תכין מצגת למיקוד הנושאים. -
 ניר שרב יכין מצגת להצגת עיקרי התכנית האסטרטגית של הרכבת. -
 ראובן קולטן יעדכן את אלון מסר ויזמין אותו לפגישה -
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