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 מנהל התכנון

 
 65מכתב לותל על עמדת מחוז צפון לתתל  הנדון: 

 
עפ"י מסמך ההכרזה, הנה שיפור השירות הרכבתי וחיבור הפריפריה אל מרכז  65מטרת הפרויקט תתל/ 

קיצור משמעותי של זמן הנסיעה מצפון הארץ )כרמיאל, הארץ. הקמת שתי מסילות מהירות תאפשר 
 עפולה, בית שאן ועוד( למרכזה, ללא עצירות ביניים במסילת החוף בין חיפה לת"א.

 
לחוק התו"ב, סותרות את מסמך ההכרזה שאושר ע"י  77-78החלופות המוצגות במסגרת פרסום לפי סעיף 

 ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים.
 

לחוק התו"ב, לכלול תוואי שישרת את תושבי מחוז צפון. תוואי זה הנו  77-78רסום לפי ס' על התוואי לפ
הרכבתי של תושבי הצפון אל מרכז הארץ, ללא צורך  זה יתן מענה לשירותחלופת השדרה בלבד. תוואי 

הקובעות מהירות  בעצירות מרובות בחיפה. בנוסף, תוואי זה הנו היחיד היכול לעמוד במטרות התת"ל
 קמ"ש. 250נסיעה של 

תושבי חיפה ימשיכו ליהנות ממסילת הרכבת הקיימת ומשירות מיטבי, וזאת ללא פגיעה בתושבי מחוז 
צפון. גם תושבי חיפה יוכלו להגיע לתחנת לב המפרץ ומשם למרכז במהירות מרבית, באמצעות חלופת 

 השדרה. 
 

יטבי את מחוז צפון מאחר והיא תידרש להשבתת מסילת המוצעת, לא תוכל לשרת באופן מ 102חלופה 
 הרכבת הקיימת בזמן הביצוע הארוך והמורכב של שתי מנהרות. 

 
, קיים קושי תחבורתי את גידול האוכלוסיה בצפון הארץכיום, למרות הניסיונות של המדינה לעודד 

ותעסוקתי ניכר. פתרון חלופת השדרה לדעתנו יקל מאוד ויעודד מעבר עסקים ממרכז הארץ לצפונה 
 ויתרום לפיתוח הצפון. 

 
, אינן מתייחסות לצרכי מחוז צפון כלל, וממשיכות בפועל את 102וחלופה  5החלופות המוצעות, חלופה 

 עבור תושבי חיפה ומרכז העיר, אלא גם לכלל תושבי הצפון. המצב הקיים. הצורך הקיים בשדרוג אינו רק
 

לא יקצרו בפועל את זמני הנסיעה באופן משמעותי, בניגוד לחלופת השדרה שתקצר את  102-ו, 5החלופות 
זמן הנסיעה ותאפשר תדירות רכבות גבוהה בהרבה ותוכל לשרת את קווי הרכבת הקיימים היום לנהריה, 

 ד גם לקריית שמונה. כרמיאל ובית שאן ובעתי
 

על אף שפרויקט זה אינו בתחום מחוז צפון, הפרויקט ישפיע באופן ישיר וקריטי על תושבי המחוז. ולכן, 
 רצוי היה כי רכבת ישראל תציג בפנינו פרויקט זה, עוד בשלב הכנת החלופות.  
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