
 

 

 

 

 7מתוך  1עמוד 

 

29/08/2017 

 אל:

 מנהל אגף בכיר רכבות –משה אמסלם 

 ראשונית חוות דעת מקצועית –חלופות תוואי מסילת רכבת באיזור חיפה 

 מוטיבציה .1

תוואי המסילות באיזור חיפה, מלב המפרץ ועד חוף הכרמל, מכיל כיום שתי מסילות )אחת לכל כיוון נסיעה(. 

 איזור מסילתי זה מתקרב למיצוי הקיבולת בכמות הרכבות המסוגלות לעבור בשעת שיא. 

ועם , 2017ספטמבר מהחל נושא הקיבולת המסילתית באיזור חיפה מקבל משנה תוקף עם הפעלת קו כרמיאל 

קריית שמונה, חיבור  –, מסילת כרמיאל (דרך נשר ואחיהוד) מסילה לשלומי –פיתוח מסילתי עתידי בצפון הארץ 

אחיהוד. בנוסף לכך מתקדם תכנון מסילתי מדרום לחיפה: המסילה המזרחית אשר תתחבר למסילת החוף -נשר

  ותנקז אף היא רכבות לתוך חיפה וצפונה.

בחיפה הוא כל אלו מכוונים לכך שמסדרון המסילות  

  "איילון" הבא.

 חיפה ופולינימטר תחבורתי כמרכז לב המפרץ

((Metropolitan Transportation Hub–  בשנים האחרונות

מטרופוליני של תחבורתי ההפך איזור לב המפרץ למרכז ה

חיפה עם תחנת רכבת על מסילת החוף ותחנה מרכזית 

מטרופוליני בלב תחבורתי האוטובוסים/מטרונית. המרכז ה

המפרץ יתעצם עם הפעלת תחנת רכבת על מסילת העמק 

 3-ם(, הפעלת רכבל להר הכרמל )בעוד כ)בחודשים הקרובי

 לנצרת. 'אזורישנים( ועם הפעלת רק"ל '

רות י"שיפור הש -  מגדיר את מטרת הפרויקט 65תתל/

הרכבתי וחיבור הפריפריה אל מרכז הארץ...הקמת שתי 

מסילות מהירות תאפשר קיצור משמעותי של זמן הנסיעה 

למרכזה, ללא  מצפון הארץ )כרמיאל, עפולה, בית שאן ועוד(

 עצירות ביניים במסילת החוף, בין חיפה לת"א".

 

 

הוספת מסילות באיזור חיפה. מסקנה דומה מופיעה בשדרוג המערכת המסילתית ו הצורךעולה  המתואר לעילמכל 

מסילות( ולסלילה של קו רכבת  4כ מסילות )סה" 2וספת תשל רכבת ישראל הקוראת ל 2040בתכנית האסטרטגית 

 ב.מהיר בין חיפה לתל אבי

 באיזור חיפה נותנת מענה מיטבי לצרכים ולמטרות? איזו חלופה מסילתית –הנושא הנדון במסמך זה הוא 

 חוות הדעת במסמך זה מתמקדת בהיבטים של השירות לנוסע, שירות מטענים ותפעול הרכבות.

    

     

       

      

             

      

 . 
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 רקע .2

גובשו חלופות תוואי רבות למסילות העתידיות באיזור חיפה, חלקן נפסלו עקב אי התאמה יסודית ברכבת ישראל 

 קבוצות: 3-פות התוואי לחלו 9לחלק את חלופות. ניתן  9ונותרו 

 4  7,8חלופות  –מסילות בתוואי הקיים, אך בשיקוע 

 4  10, 5, 4, 3, 2, 1ת חלופו –מסילות במנהרה בין לב המפרץ או קריית הממשלה לבין חוף הכרמל 

 2 9חלופה  –מסילות במנהרה מלב המפרץ למגדים  2+  לעילתוואי פות הלואחת מחמסילות ב. 

 , בת גלים, חוף הכרמל. לב המפרץ, בית המכס עתידית, מרכז השמונה -תחנות  5כולל בחלופות אלו איזור חיפה 

ובחלוקת המסילות  שכל חלופה פוקדת בתחנות חיפהבאופן פשטני ניתן לאמור, שהחלופות השונות נבחנות ביניהן 

 .בין מהירות לפרבריות
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 בחינה של חלופת תוואי חיפה .3

 השיקולים של הבחינה 3.1

 בבסיס הבחינה לחלופת תוואי חיפה:מספר שיקולים עומדים 

  חלופת תוואי המסילות באיזור חיפה צריכה להיות  – השירות לנוסעבראש ובראשונה עומד השיקול של

 .(מטרופוליני-בין) התפלגות הנסיעות פרברי לעומת בינעירוניל"תפורה" לאופי של ביקוש הנסיעות, 

לחבר את המרכז התחבורתי המטרופוליני באיזור חיפה היא  מהירות חדשותמסילות  2המטרה של סלילת 

 .השירות לנוסעמהיר זה יביא לשיפור חיבור א. "בלב המפרץ עם המרכז התחבורתי המטרופוליני בת

 באיזור חיפה קיימים שימושים של רכבות מטענים בנמל חיפה ובדגון,  – שירות מטענים ומתחם תחזוקה

שימושים אלו צריכים לקבל מענה מתאים בחלופת  וכן מתחם תפעול, תחזוקה ומוסכים בחיפה מזרח.

 התוואי הנבחרת.

  שיקולים של קיבולת המסילה, רגישות תפעולית לאיחורים, תפעול משותף של רכבות  –תפעול הרכבת

 קמ"ש( ושל רכבות איטיות, ניצול מיטבי של צי הנייד וכדומה. 250מהירות )

 השירות לנוסע 3.2

 ציבורית היררכיתתחבורה  3.2.1

 –ם כצרכים היררכיים ובהתאם לכך נבנית מערכת תחבורה ציבורית היררכית יהנוסע לאפיין את הצרכים שלניתן 

 תמטרופוליניו-עירוניות, בין-ןלנסיעות בי מהירהרכבת  .א

 י העיר או ערי לוויין למרכז המטרופוליןפרברית/איזורית לחיבור פרבררכבת  .ב

 לנסיעות בתוך העיר, באיזור צפוף עם ריבוי תחנותאו מטרו קלה רכבת  .ג

 כמו מטרונית, אוטובוסים, מזינים משלימיםתחבורה אמצעי  .ד

 וטונומיים.כמו רכבל, רכבים א (last mile)למרחקים קצרים תחבורה פתרונות  .ה

 בין אמצעי התחבורה השונים מספקת פתרון מלא (אינטגרציה)לשילוביות  מביאהתחבורה ציבורית המערכת 

 הצורך באחזקת רכב פרטי.מייתר את אף לנוסע, אשר מעדיף להשאיר את רכבו הפרטי בבית, או  ומיטבי

 מקורות מידע -ביקוש הנסיעות ופי א 3.2.2

 להלן .המותאם לאופי ביקוש הנסיעותהשיקול העיקרי והמהותי בבחירת תוואי נכון למסילות חיפה הוא מענה 

 . בהמשך יבוצע ניתוח בהסתמך על מקורות נוספים.מקורות שני לפישל התפלגות הביקוש לנסיעות  ראשוניניתוח 

 '(2017 פברואר)מתוך מצגת  של רכבת ישראל 2040תכנית אסטרטגית  - 'העתיד 

 '2016דו"ח כניסות ויציאות בתחנות הרכבת, דצמבר  - 'מצב קיים 

להתפלגות הנסיעות באופייה כפי שמוצג בהמשך, ניתן לראות שהתפלגות הביקושים על פי תחזית עתידית דומה 

 במצב הקיים. כמובן שלאורך השנים חל גידול מאסיבי בכמות הנוסעים, אך אופי הביקושים נשאר דומה.
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 2040ניתוח ביקושים עתידי   3.2.3

בשעת שיא בוקר אמצע להלן התפלגות הנסיעות 

 65וע, בהסתמך על מצגת רכבת ישראל "תתל השב

תוואי במרחב חיפה, הערכת חלופות תכנון חלופות 

 ."2017, פברואר 1קטע  –

ניתן לראות שהזיקה העיקרית של תושבי הצפון 

 .למרכז הארץבבוקר היא 

במצגת הנ"ל מוצג גם נתון: מבין הנוסעים 

יורדים בתחנות חיפה  70% -המגיעים מדרום כ

לחיפה. זוהי זיקה הפוכה לנוסעים  והיתרה מצפון

מהצפון לדרום, אך הרלוונטיות של נתון זה 

 מוגבלת, כי בשעות הבוקר זהו אינו כיוון השיא.

 

 

 ניתוח ביקושים מצב קיים 3.2.4

, לפי 2016בחודש דצמבר להלן התפלגות הנסיעות 

, לנוסעים דו"ח כניסות ויציאות בתחנות הרכבת

 – נה ודרומהבכל הכיוונים, צפו

 מהנוסעים 75%  -ניתן לראות שהזיקה העיקרית 

)תחנות  וצפון מטרופולין חיפה היא בין צפון הארץ

 לבין תל אביב.נהרייה ועד לב המפרץ כולל( 

 

 

 

 מסקנות 3.2.5

מצביע על הקיים ניתוח הביקושים בעתיד ובמצב 

 לחיפה ולתל אביב.חיפה וצפון מטרופולין אופי הנסיעות בין צפון הארץ 

וצפון שירות פרברי מ/אל חיפה ושירות בינעירוני מצפון הארץ  – יםשונ בעלות צרכיםלוסיות, קיימות שתי אוכ

 לתל אביב ודרומה.מטרופולין חיפה 

 מסילות (1 – , בהתאמה לאופי שתי האוכלוסיותמסילתי צריך להיות מופרד לשנייםהפתרון המכך עולה, ש

 חיפההמרכז התחבורתי המטרופוליני באת המחברות מסילות נפרדות  (2 ;פרבריות בין צפון הארץ לחיפה

 תל אביב.בהמרכז התחבורתי המטרופוליני  עם ישירות

צריכים לקבל מענה המשולב משני חיפה ויעדם תל אביב תחנות אוכלוסייה שלישית של נוסעים העולים ב

 .הפתרונות המסילתיים

        
             
                 -

             

     2022 

    

     

      

      

     

       

                       21-08-2017

39%

61%

44%

56%

        
        /   

     
          -     

     
          -        

      2016 

    

     

      

      

     

       

                       21-08-2017

25%

75%
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 הפתרון המומלץ .4

הפתרון המומלץ הוא בעל  אופי הנסיעותניתוח עקרונות תחבורה ציבורית היררכית ובהתאם למסקנות העולות מ

 העקרונות הבאים:

 – מהירותמסילות  סלילת זוג (א

  קמ"ש. 250, שייועד לרכבות מהירות של מטרופולין חיפה בלב המפרץהתחבורתי מסילות ממרכז 

  היא לב המפרץ. מיקום זה משמש מוקד עם מסילת החוף נקודת החיבור הצפונית של המסילות המהירות

 רכבת ישראלשתי תחנות  –תחבורה מטרופולוני, המאגד בתוכו אוסף נדיר של אמצעי תחבורה ציבורית 

, תחנת אוטובוסים ומטרונית)תחנה על מסילת החוף ותחנה נוספת על מסילת העמק(, תחנה מרכזית של 

 חיפה. –לב המפרץ  רכבלנצרת,  – חיפה רק"ל

 קיצור זמן  תאפשרצריכה להיות כזו ש הדרומית של המסילות המהירות עם מסילת החוף השקהנקודת ה

  ץ דרומה.מקסימאלי של שירות הרכבת מלב המפר

  באיזור של נקודת ההשקה הדרומית צריך להיות חיבור מסילתי בין המסילות המהירות לבין המסילות

הקיימות, כדי לאפשר גמישות תפעולית להעביר רכבות בין זוג מסילות אחד לזוג מסילות שני. החיבור 

 המהירות יהיה באמצעות מחלף מסילתי.מסילות להמסילות הקיימות מ

 – סלילת זוג מסילות פרבריות/מהירות (ב

 לתחנת חוף הכרמל. המסילות מיועדות לרכבות פרבריות ולרכבות מהירות. מסילות מתחנת בית המכס 

 וף הכרמל למסילות המהירות דרומית לחוף הכרמל, איזור מגדים, יופנו הרכבות המהירות מבית המכס וח

 לתל אביב, באמצעות מחלף מסילתי.

  רכבות מהירות מלב המפרץ/בית המכס ועד תל אביב 14תדירות מקסימאלית של פתרון זה מאפשר .

והינה תדירות תיאורטית. חישוב מעשי של התדירות יכול  2040תדירות זו הוגדרה בתכנית אסטרטגית 

המסילות, קביעת עצירות בקווי השירות השונים והנחות לגבי סוג  להתבצע רק לאחר תכנון הנדסי של

 הנייד הרכבתי.

  רצוי לבחון את מיקום תחנת חוף הכרמל לאור הפתרון המוצע, המשלב רכבת פרברית/מהירה + רכבת

 קלה + מרכז אוטובוסים/מטרונית + מרכזי תעסוקה/מסחר/קונגרסים.

 ם חיפה מזרח כמתחם תפעולי ותחזוקתי. ריכוז מפלגים, התחלה וסיום רכבות בבית המכס נשען על מתח

 מסילות ותחנת נוסעים באיזור מצומצם הוא אתגר הנדסי שמחייב בחינת היתכנות.

 –נצרת לתוך העיר חיפה עד חוף הכרמל רק"ל  המשך (ג

  תוואי המסילה הקיימת המתפתל לאורך העיר התחתית עד חוף הכרמל מתאים באופיו לרכבת קלה, הן

מסמיכותו בתוך איזור אורבאני צפוף והן ממרחקים קצרים בין תחנות ומוקדי עניין )למשל: רכבל מבת 

 (.כיום לתחבורה מסילתית בסמוך, שאינו גלים לסטלה מאריס

  בטיחות. הפעלת הרק"ל כיום העיר חיפה נחסמת ע"י גדרות/חומות מתוואי הרכבת הכבדה מטעמי

בתוואי המסילות הקיים יאפשר קירוב של העיר לתוואי הרק"ל, הפעלת מדרחוב )למשל: באיזור 

 הסטודנטים המתחדש(.

 ( מוקדים 3הרק"ל מתממשק עם הרכבת הארצית בשלושה )–  לב המפרץ, בית המכס, חוף הכרמל. בכך

 ית + רכבת עירונית קלה.+ רכבת פרבר מהירה עירוניתנוצרת תחבורה משולבת של רכבת בינ

 – רכבות מטענים (ד

 למסילה הארצית.  יםנמלי חיפה ומגרש העריכה של רכבות המטענים מקושר 

  סלילת מסילה מזרחית + מסילת מנשה/עירון + חיבור למסילת העמק יאפשרו הטייה של רכבות

 המטענים להפעלה דרך מסילת העמק ומשם דרומה, במקום הפעלתם דרך חיפה.

X230
Rectangle
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   מוצע להשאיר מסילה בודדת בין בית המכס לממגורות דגון, אשר תחבר את ספק הגרעינים העיקרי

 בישראל לרשת המסילות הארצית.

 -קרונית של התווית הפתרון המומלץ להלן סכימה ע

 

מוקדי יציאה של רכבת מהירה מחיפה  3מייצר הפתרון 

. המפרץ, בית המכס, חוף הכרמללב  – למרכז הארץ

אוטובוסים,  המטרונית,עם של הרכבת המהירה שילוב 

תומך  מוקדי יציאה אלו 3-הזנה לאמצעי רכבל חיפה כ

 .כונות רבות ברחבי חיפהבש

 

 

 

טי של זמן הנסיעה יביא לקיצור דרמהמומלץ פתרון ה

ערים לאת מרכז הארץ  לתל אביב ויקרב משמעותית

ות, עכו, נהרייה, כרמיאל, עפולה, בית שאן כמו: קרי

 ועוד.

תפעול, חסכון צמצום עלויות מביא לזמן הנסיעה קיצור 

 בנייד רכבתי ועוד.

 

 - מלב המפרץ לתל אביב אוניברסיטהסיעה נ זמן

 )ללא עצירות בין חיפה לת"א( שעות 1:04       -כיום 

 .דקות 28-כ  –עד תל אביב מלב המפרץ מהירות הדרך המסילות 

הקריות, עכו, נהרייה,  לב המפרץ, דקות בין צפון הארץ למרכזה, הופך את 36 קיצור דרמטי של
 כרמיאל, העמק וערים נוספות לפרבר של תל אביב.

למעבר עסקים לצפון סייע י מקומות תעסוקה במרכז הופכים נגישים לתושבי הצפון, וכן הפוך.
 .אוכלוסייההארץ ולפיזור 

 

 - לתל אביב אוניברסיטה מחוף כרמלסיעה נ זמן

 )ללא עצירות בין חיפה לת"א(דקות  44       -כיום 

 .דקות 27-כ   -ף כרמל עד תל אביב חודרך מסילות מהירות מ

 דקות בין חיפה למרכז הארץ. 17 של משמעותי קיצור

                28-08-2017
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 7מתוך  7עמוד 

 עקרוני אפיון תפעולי

 לפתרון המומלץ.עקרוני להלן אפיון תפעולי מוצג 

במסגרת בדיקת היתכנות הנדסית, יש לבחון אפשרות לנצל את המחלף המסילתי בלב המפרץ, כך שהמסילות 

 שאן.המהירות תעבורנה מתחת לגשר הרכבת מבית 

 

 –תדירות רכבות בכל מסילה 

בכל מסילה תיקבע בהתאם לביקוש הנסיעות ובהתאם לנתונים כמו: תשתית המסילות, מדיניות תדירות הרכבות 

 העצירות בכל קו שירות, סוג הנייד הרכבתי.

ית, על מנת גמישות כזו היא חיונעירוניות. -האפיון העקרוני מאפשר גמישות לשינוי בתמהיל הרכבות פרבריות ובינ

 שהמערכת המסילתית תהיה דינאמית ותתאים עצמה לשינויים בשירות הנוסעים.

 –חציית מסילת רכבת כבדה ע"י רק"ל 

המבוקרת ע"י מערכת איתות. יש צורך )בין ריינה ללב המפרץ( עירונית -נצרת מותאם גם לנסיעה בינ –רק"ל חיפה 

של הרכבת הכבדה, על מנת שחציית המסילות באיזור לשלב בין מערכת הבקרה של הרק"ל עם מערכת הבקרה 

 מתחם חיפה מזרח תבוצע בבקרה מלאה.

 ב ב ר כ ה,

 צביקה זילברשמיט     
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