
1 

2020פברואר  24  
 

 ב(65הפורום הבינמשרדי )תת"ל חברי  ודלכב
 
 
 

 התעלמות מחלופות ובחינת תועלת כלכלית – : הפורום הבינמשרדיב65 תת"ל

 (, חוות דעת מקצועית, ועודהפורום ישיבות )סימוכין: פרוטוקולים

 

 ,נכבדים פורוםחברי 

, 9)חלופות  65 תת"להדיונים בבגדר ות"ל ב שהצגנו התוואי חלופותאת היזם טרם הציג לחברי הפורום הנכבד 

, נוכח ה"גשר" בסביבת מרכזית המפרץ החלופות שהצגנו אינה מייצגת את 101חלופה יודגש כי   (.11-ב ו9א, 9

 חוף דדו.החוף הרגישה בסמוך ל סביבתפינוי מסילת הרכבת מהיעדר  ונוכח

, כאשר קיצור זמן הכלכלית הנובעת מהחלופות השונותשל התועלת  בחינה היזם טרם הציג עד עתהיתרה מכך, 

 הנסיעה הוא המשתנה המרכזי הקובע את התועלת הכלכלית הנובעת מהתכנית.

את התועלת  –בישיבה בגדר הפורום  –ולהציג  לבחוןלהגיש המלצות לות"ל מבלי  ראויאין זה עמדתנו היא כי 

נוהל  , בין אם באמצעותבתכנית האסטרטגית של היזם(החלופות השונות )במיוחד אלה המופיעות הכלכלית של 

   .של כל אחת מן החלופות הכדאיות הכלכליתהבוחן באופן סדור את  נוהל אחרובין אם באמצעות כל פר"ת 

"מבקשת לקבל טבלה עם כל החלופות כולל ניתוח העלות והתועלת של כל אחת האוצר:  תנציגכך גם ציינה 

 (.נספח א' ,30.1.2020מיום  הפורום וקול)פרוט מהן"

יץ שתבוצע עבודה בתיאום עם גורמים כגון רמ"י,...אגף לממ": נציג המועצה הלאומית לכלכלה כך גם ציין

 (.  'ג פחנס) תקציבים ואחרים, לניתוח התועלות הכלכלית, וכן המשמעות התקציביות הנובעות מתועלות אלו"

 (.  נספח ג') ההצעה להכנת בדיקה כלכלית משולבת""מקבל את כך:  ציין לבסוף, יו"ר הפורום

 ענבול הראמו תחבורתית מתכניתכי התועלת הכלכלית המרכזית  נוהל פרויקטים לתחבורה )נוהל פר"ת( מנחה

 .ביטוי לתועלות כלכליות נוספות אףהמשוקלל של כלל המשתמשים במערכת, ונותן  קיצור זמן הנסיעהמ

 :(13, עמ' 4)נספח  מבוססת על נוהל פר"ת 2040למעשה, התכנית האסטרטגית של רכבת ישראל 

The economic performance of the strategy was analyzed using a 40-year evaluation period 

based on the "Nohal Prat" (Transport project appraisal guidelines in Israel) 2012. 

 

 :(4נספח ) , עורכי התכנית האסטרטגית מצאו מקום לציין כךב(9-א ו9, 9) ת מנהרת השידרהובי חלופולג

An alternative arrangement of National Services has also been proposed.  This involves 

constructing a longer tunnel under Haifa and operating most National Services direct from 

from  y timereducing the journeThis has the advantage of  Lev HaMifratz to south of Haifa. 

Lev HaMifratz and stations further north – to Tel Aviv. 
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"קיצור זמן הנסיעה מצפון היא  –לעמדת ראש הממשלה, שר הפנים ושר האוצר  – 65נזכיר כי תכלית תת"ל 

 :(1נספח מסמך הכרזה, ) הארץ למרכזה"

מצפון הארץ )כרמיאל, הקמת שתי מסילות מהירות תאפשר קיצור משמעותי של זמן הנסיעה 

   עפולה, בית שאן ועוד( למרכזה, ללא עצירות ביניים במסילת החוף, בין חיפה לת"א.

בסיס הנוהל המכמת את בו האסטרטגית חרף העובדה כי קיצור זמן הנסיעה היא בבחינת מטרת התכנית

הכלכלית כתוצאה התועלת לא נבחנה או הוצגה  ,התועלות הכלכליות המשולבות מהפרויקט )נוהל פר"ת(

 .מקיצור זמן הנסיעה

 .שהצגנו בות"ל, שלצערנו, טרם נבחנו על ידי היזם ו/או הוצגו בפורום חלופותאת ה נסקורלהלן 

 

 לא הוצגו או נבחנו – ("חלופת מנהרת שידרה" -; באופן כללי ב9-א ו9, 9חלופות תוואי )

קרקעית בין האצטדיון -מנהרת שידרה + ציר מערבי ללא תחנה בקריית אליעזר ועם תחנה תת: א9חלופה 

  .תפונהלמרכז הקונגרסים, כך שתחנת חוף הכרמל הקיימת 

 .העיר ליםבין  א מאפשרת פינוי מוחלט של החיץ שיוצרת מסילת הרכבת9חלופה  .1

 :ליזם ולחברי הות"ל הנכבדים כך סכמתית הוצגהא 9חלופה  .2

 

תחנת פינוי 
 חוף הכרמל
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 היעדר היררכיה

הרשת שירות.  ההיררכיית מפר את עיקרון היזם  (,102המוצעת על ידי היזם )חלופה  בתכנית הפיתוח  .3

, ולא להפוך לשירות מטרו פנים (Hubsאמורה לחבר בין מרכזי תחבורה מטרופוליניים ) הארצית המהירה

 עירוני:

 
 

 .5-ו 4נספחים (, 2040תכנית אסטרטגית רכבת ישראל ) -
 

 קמ"ש: 250, על הרשת המהירה לפעול במהירות ככל שהדבר ניתן מעשית .4

The tracks will be designed for a 250 km/hour travel speed, where practicable from Haifa 
to Tel Aviv. 
 

 .6-4חים נספ(, 2040תכנית אסטרטגית רכבת ישראל ) -
 

העובדה כי היזם .  National Service-בגדר ה –אינה מצגיה "רכבת מהירה" בסביבת חיפה  102חלופה  .5

 .  המציאותמהירה" אינה משנה את  מנהרהמהירה" ו" מסילהקווי הרכבת כ" את בסקיצהמתייג 

( קריית שמואל 1בעיר חיפה ]) תחנות 3-7-הנוסעת הפוך לכיוון הנסיעה; עוצרת ב רכבתמציגה  102חלופה  .6

( קריית 6( קריית הממשלה, )5( מרכזית המפרץ, )4( חוצות המפרץ, )3( קריית חיים, )2)קריית מוצקין(, )

קמ"ש בין תחנת מרכזית המפרץ לתחנת  45-של כ מהירות ממוצעת( חוף הכרמל[; ונוסעת ב7)-אליעזר, ו

 :חוף הכרמל

 

?? 
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דוגמה מובהקת .  המדובר בהשידרה המרכזית למעין שירות מטרו של העיר חיפהמבקש להפוך את היזם   .7

כפי שציינה מנכ"לית משרד התחבורה בתכנית , "מנציחות את התפיסה המעורבת" היזם כיצד תכניות

 :(2012האסטרטגית לתחב"צ בישראל )

 
 

 :   בעצמו ר רכבת ישראלהושמעה גם על ידי יו" –כלפי רכבת ישראל  –ביקורת זו  .8

טון, ולוקח  300הפכו את הרכבת הכבדה לפרברית.  חוסר הבנה מוחלט.  רכבת כבדה שוקלת 
לה המון זמן לעצור. זה הופך אותה לכדאית למרחקים ארוכים, שם היא מגיעה למהירויות ואין 

ות, והא מאיצה שני 20-אנשים ויוצאים ונכנסים ב הרבה חיכוך.  זה לא כמו רכבת קלה, שממנה
עוד לפני שאנשים  יציאה מהתחנה לוקחת חמש דקות, וזהכבדה כל כניסה ו ברכבתמאוד מהר.  
 עלו וירדו.  

מכאן יוצא שרכבת כבדה מיועדת להניע אנשים בין מטרופולינים.  היא צריכה להוריד אותם 
בנקודה אחת בכל עיר, ומשם הם יתפזרו ברכבת קלה לרחבי העיר.  אבל בישראל הפכו את 

 (.20.2.2020הכבדה לסוג של רכבת פרברית.  ) הרכבת

לכיוון  וקדי יציאהמהמהירה בין חיפה לת"א תהיה עם שלושה  הרכבת א9הסר ספק, לפי חלופה למען  .9

 .חוף הכרמל(סביבת קריית הממשלה ומ)מרכזית המפרץ,  מרכז הארץ

ק"מ בין תחנות ברשת המהירה, ותנאי זה רק  40( מחייבת מרחק של 2012התכנית האסטרטגית לתחב"צ ) .10

 (:2040קמ"ש כפי הנדרש בתכנית הרכבת ) 250-מקשיח עם העלאת מהירות התכן ל

 
 
 
 

אפשרית מבחינה טכנית, ואף ציינו כי חלופת  היא האסטרטגית סברו שהקמת מנהרת שידרהעורכי התכנית  .11

 השידרה מספקת את קיצור זמן הנסיעה המשמעותי ביותר ממרכז הארץ לצפון הארץ:

https://newmedia.calcalist.co.il/magazine-20-02-20/m02.html?fbclid=IwAR2dynjZXE2aONyWcFi_DLi3OC27oWtxlhFbUgyb2mN3v4WHkaVtblzZag8


5 

 
 

 .4נספח התכנית האסטרטגית,  -
 

 

 (Hubמרכזית המפרץ )

 בסביבת מרכזית המפרץ"גשר" 

כאילו היא  חלופת מנהרת השידרהאת  היזם תיארקרקעיים בתחנת מרכזית המפרץ, -במקום רציפים תת .12

המדובר בניסיון מגמתי להביא העמק.   קוכך שהמסילות יעברו מעל  – בגובה עשרות מטרים מחייבת גשר

 לפסילת חלופת השידרה.

"התחנה : עשרות מטרים בגובה "גשר"את טענת היזם כי נדרש  ללא עוררין וקיבלבפורום ל הות" ינציג .13

 (.נספח ב')ישיבת הפורום השניה, למפגע אורבני נורא" גורמת  101בלב המפרץ המחויבת בחלופה 

 .  " לפי חלופת מנהרת שידרהגשר"נדרש שאין באלא  .14
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ערוצי לכל  –( בלבד) במדרגות נעות –יאפשרו נגישות ישירה אשר  קרקעיים-רציפים תת הוצע כי יוקמו .15

 מרכזית המפרץ:בהתחבורה השונים 

 
 
 

 3"יווצרו : כי "המרחב הגדול גורם למרחקי הליכה ארוכים" די בעיון בסקיצה כדי לדחות את טענת היזם .16

( תחבורתי עבור כל hubתחנות סמוכות: רכבת העמק, לב המפרץ והפרבריות.  מרחב זה יהווה האב )

תשובי הצפון אך יעניק להם רמת שירות נמוכה יחסית בשל המרחב הגדול הגורם למרחקי הליכה 

 (.  נספח ב', 2)ישיבה מס' ארוכים" 

קרקעיים מתחת -תת למעשה, הקישוריות המיטבית בתחנת מרכזית המפרץ מושגת באמצעות רציפים .17

 , כמוצע בחלופת מנהרת השידרה.למבנה המרכזית

 מ' בלבד(. 30בדרגנוע ) –מתחנת קו העמק לרציפים הישירים למרכז הארץ  .18

 מ' בלבד(. 30בדרגנוע ) –מקו נצרת לרציפים הישירים למרכז הארץ  .19

 מ' בלבד(. 30בדרגנוע ) –מתחנת הרכבלית לרציפים הישירים למרכז הארץ  .20

 מ' בלבד(. 30בדרגנוע ) –מתחנת הרכבלית לרציפים הישירים למרכז הארץ  .21

 מ' בלבד(. 30בדרגנוע ) –ממרכזית המטרונית והאוטובוסים  .22

 תחנות חיפה. לכלהן למרכז הארץ והן  – ללא החלפה –מקו כרמיאל ונהריה  .23

 נוכח האמור, חלופת השידרה היא הבסיס למתן שירות מיטבי לנוסעי צפון הארץ ותושבי העיר חיפה.   .24

אינה  102ת, אינה סותרת את הטענה כי חלופה תביא לשיפור בשירו 102טענת משרד התחבורה כי חלופה  .25

מציעה עיכוב של  102.  חלופה מציגה שיפור משמעותי בסביבת חיפה, וכי אין המדובר בחלופה המיטבית

ממרכזית נסיעות ביום  110,000 -בהנחה שיתקיימו כדק' )לפי חישובי משרד התחבורה( בסביבת חיפה.   12

 .מיליון דקות מיותרות של נסיעה )ביום(, ללא הצדקה כלשהי 1.3-כמציגה  102חלופה , המפרץ לת"א
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כדי לעשות שימוש במנהרת השידרה  "צורך בהחלפה ובהמתנה נוספת"טענות משרד התחבורה כי קיים  .26

(, הנן שגויות ורק מלמדות עד כמה המשרד עושה ניסיון 11נספח .א. למכתב מטעם משרד התחבורה, 5)ס' 

רכבות מהירות )בשעה( יצאו מכרמיאל ומנהריה ת השידרה באופן מגמתי.  כאמור, שתי להציג את חלופ

רכבות בשעה מנהריה וכרמיאל  5-6בסה"כ ) בשעה רכבות פרבריות שלוש-שתייםישירות למרכז הארץ; 

הקווים, ממילא נדרשת החלפה גם לפי  שארלגבי   .)ישנן שבע תחנות בחיפה( תחנות חיפה בכליעברו  (יחדיו

 .102חלופה 

 .ללא החלפהחיפה תחנות  לכליהיה ניתן להגיע כלומר, מהצפון )נהריה/כרמיאל( ומהדרום )ת"א(,  .27

, כך שאין שום חסם מפני המסילות להנמיך ק"מ 1.3-נציין כי המרחק בין נחל הקישון לפינת התחנה הוא כ .28

 :קרקעי במרכזית המפרץ-לתחנה התת

 
 
 
 

"ההסתכלות מנקודת מבט צרה שמנהרת שידרה "מזיקה" לרוב תושבי הצפון:  נהטעבפורום הות"ל  תנציג .29

]מנהרת  101גם לתושבי רוב תושבי הצפון, חלופה אינה של חיפה אלא של נהריה, מכיוון שמלבדם, 

 .  דברים אלה שגוים מיסודם  (.נספח ב') "ואפילו מזיקהשידרה[ ממש אינה טובה 

כל המשתמשים במתע"נים השונים המתנקזים למרכזית המפרץ יעדיפו לעשות שימוש  לעיל, כפי שהוצג .30

במנהרת שידרה: משתמשי קו כרמיאל; קו נהריה; קו העמק; רק"ל נצרת; הרכבלית; המטרונית והבאים 

 באוטובוסים.

 הוגדרה בצורה ברורה במסמך ההכרזה:  65נזכיר כי מטרת תת"ל  .31

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_steepest_gradients_on_adhesion_railways
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 .1נספח  ,הכרזה, מסמך 65תת"ל  -
 
 

התכנית )חיבור מרכז הארץ לפריפריה הצפונית כך שעסקים יהיו יכולים להגר הברורה של  החרף מטרת .32

מתושבי העיר  42%-.  קרוב למנהרת שידרה היא בראש ובראשונה אינטרס של העיר חיפה ותושביה ,צפונה(

 הצ'ק פוסט – בסביבת מרכזית המפרץ חיפה ישתמשו במרכזית המפרץ.  מנהרת שידרה תביא לפיתוח עצום

 )כפי שאף היה מבחינה היסטורית, ולא בכדי( שיתפתח למרכז התעסקותי החשוב ביותר בצפון הארץ –

 .להלן( 88-98ס'  תרומת מנהרת השידרה לעיר חיפה ראו)בנושא 

"לא יתכן שרכבת מהירה לא תגיע למרכז המטרופוליני לא ניתן לקבל את דברי נציג הות"ל:  באותו האופן, .33

 –המוקדים המרכזיים בחיפה  לכלא הרכבת המהירה מגיעה 9(.  כאמור, לפי חלופה נספח ב') האמיתי"

 ללא צורך בהחלפה. – קריית הממשלה(התחנה בחוף הכרמל והתחנה ב) בציר המערבי לרבות

תחנות  7רכבות בשעה מכרמיאל לכל תחנות חיפה )קיימות  5כי לא תהיינה הנשמעת היא  היחידה הטענה .34

 לכל – בשעהרבריות פ רכבות שלוש-שתייםבעיר חיפה(, מתחוורת לצד האפשרות כי מכרמיאל תהיינה 

 )בשעה( ישירות למרכז הארץ. מהירות , שלוש רכבותובנוסף לכך – תחנות חיפה )ללא החלפה(

באמצעות פיצול השירות )בין השידרה לבין הציר המערבי( ובאמצעות הוספת תחנת עגינה בחיפה מזרח,  .35

-וכ ממרכזית המפרץ ישירות למרכז הארץרכבות מהירות בשעה יצאו  9-10-מתאפשר אפיון תפעולי לפיו כ

)בסה"כ  רכבות מהירות בשעה מקריית הממשלה, דרך תחנה בסביבת חוף הכרמל, והמשך למרכז הארץ 4-5

 רכבות בשעה, כנדרש בתכנית האסטרטגית(, כך: 14
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 מהצפון והדרום לכל תחנות חיפה. –ללא החלפה  –בניגוד לטענת משרד התחבורה, המדובר בשירות ישיר  .36

 ע"נים נוספים, אותם ניתן להציג כך:הרכבת הפרברית ומתרשת רה, קיימת גם בנוסף על הרשת המהי .37
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    24תמ"א 

הוא רשת המבוססת על מרכזי  42בתמ"א  מרכזי.  עקרון מנחה 42הפורום הבינמשרדי התעלם מתמ"א  .38

היא היחידה שמחברת את המתח"מ המרכזי של  מנהרת השידרהחלופת ים )מתח"מים(.  תחבורה משולב

 במערב העיר מענה למתח"מ האזורי ומספקת, ועוד מוסיפה )מרכזית המפרץ( ומחצית חיפה צפון הארץ

 :ולמטרונית( לכרמליתבקריית הממשלה )המקשר המתבקש חוף הכרמל( ואף למתח"מ סביבת )ב

 
 
 
 
 

 35תמ"א 

כך  –יותר ומגוון יותר בפיזור האוכלוסין במדינת ישראל.  ככל שהשירות המסילתי טוב  עוסקת 35תמ"א  .39

"חיבור ישיר לתל אביב כי  טענת מחוז חיפהלכן, אין לקבל את    סת האוכלוסין תהיה רחבה יותר.גם פרי

נספח , 2)ישיבה מס'  "35מנוגד לכל השיח התכנוני ולמדיניות הלאומית כפי שהיא מבוטאת למשל בתמ"א 

  ההיפך הוא הנכון.  (.ב'

 תשתית מסילתית היא הבסיס לפריסת אוכלוסין ברחבי הארץ, והמדובר במושכלות יסוד. .40

, בשלב הראשוןאפשר לא רק את פיזור האוכלוסין השונים מ בין אזורי המדינה איכותיחיבור מסילתי  .41

"בשלב : בשלב השניעסקים ממרכז הארץ לחיפה ולצפון /את המעבר של ארגוניםאלא אף, וחשוב מכך, 

 (.2008; כץ, 2002דוד, -)בן השני מתרחש 'חלחול' של תפקודים מהליבה לעבר השוליים"

 .(בשלב השני) המטרופולינים בין של יוממותבצורך  להפחתה מביאלכן, שירות מסילתי יעיל  .42
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מרכז הארץ המקשרת בין מסילת העמק ל יוזכר כי בעת הזו מינהל התכנון מקדם מסילהבהקשר זה,  .43

״מדיניות המשרד היא : כך את הצורך במסילה מנמק משרד התחבורה, היכן ש)דרך המסילה המזרחית(

לחבר את המסילה המזרחית למסילת העמק ישירות באמצעות מסילת מנשה כדי לאפשר הגעה ישירה 

   (.14.2.2019) .ולמרכז"ומהירה לת״א 

כהערת אגב, יצוין שהגעה מעפולה לתחנות ת"א מהירה יותר באמצעות מנהרת שדירה מאשר באמצעות  .44

 .משמעותיותמסילת מנשה המתוכננת, וגם לכך השלכות כלכליות 

מיליון תושבים בצפון הארץ  2.6-כאשר מדובר על כ  "מפרץ ירוק". וחזון 2040תכנית אסטרטגית לדיור  .45

מרכזית ראוי לקשר בין ברור כי , )בעיר חיפה( במפרץ חיפה יחידות דיור 100,000-ועוד תוספת של כ

 .ישירות למרכז הארץ המפרץ

  

 נוהל פרויקטים לתחבורה )פר"ת(

של פרויקטים  עוסק בבחינת הכדאיות הכלכלית( נוהל פר"ת( )להלן: 2012נוהל פרויקטים לתחבורה ) .46

 :לתחבורה.  כך מציין הנוהל בפתיח

 
 

 היזם טרם מצא לנכון להציג בפני חברי הפורום ניתוח השוואתי של התועלת הכלכלית של כל חלופה. .47

, חברי ועדה רבים ציינו כי אין לערבב בין הנושא התכנוני לנושא 3.6.2019במסגרת הדיון בות"ל ביום  .48

 .כאילוץ תכנוני מרכזיחרף זאת, עלות הפרויקט הוצגה על ידי משרד האוצר והיזם   התקציבי.

הדבר מחזק את הטענה כי , על הליך תכנון המסילות השפיעו )ועדיין משפיעים( תקציבשיקולי ש בהינתן .49

 ת מיישום כל אחת מהחלופות המוצגות.  והנובע תוהכלכלי תותועללבחון את הראוי 

התייחס לתועלת הכלכלית הנובעת מקיצור זמן מבלי לבתועלת הנובעת מפינוי קרקעות,  היזם התמקד .50

)ישיבה  ₪"מיליארד  2.5-3.2-"סך תועלות הישירות )הכנסות ישירות המקרקע(... מסתכמות ב: הנסיעה

 . (נספח א', 3מס' 

כמו גם תמורות  ,קיצור זמן הנסיעההיא פועל יוצא של  של התכנית לדעתנו התועלת הכלכלית המרכזית .51

 נלוות לכך )הקלה בגודש, איכות סביבה, חיסכון באנרגיה, מעבר לרכב פרטי, הנגשה למקומות עבודה, וכד'(.  

תביא  – אשר בעיקר מבוססת על קיצור זמן הנסיעה – )כדוגמת נוהל פר"ת( רק בחינה כלכלית משולבת .52

 ועלת הכלכלית הגלומה בכל חלופה. לכימות ראוי של הת

  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5460235,00.html
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 :כלכלית משולבתמספק בחינה  , כאמור,נוהל פר"ת .53

 

 
 נוהל פרויקטים לתחבורה. -

 

 גם מבקר המדינה העיר כי ראוי לבחון את החלופות השונות בהתאם לתועלת הכלכלית:   .54

 
 

 .2נספח , 2019דו"ח מבקר המדינה, מרץ  -
 
 

 :כלשהי תועלת כלכליתהמציגה  היחידהראשית, חלופת השידרה היא  .55

 
 
 

 :102לעומת חלופה ₪ מיליארד  4.9-של כ עודפתמציגה תועלת כלכלית שנית חלופה השידרה  .56
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 ₪:מיליארד  4.8-מנהרת שידרה נאמדת בכשל הקמת  עלותהיצוין כי  .57

 
 .להלן( 60)ס'  לק"מ₪ מיליון  150-נאמדת בכ מנהורעלות  ,לפי התכנית האסטרטגית *

 קרקעיים בלבד.-שני רציפים תת –במרכזית המפרץ  *

 

מהווה מקור תקציבי ( ₪מיליארד  8.2-)כהאמור, כי התועלת הכלכלית הנובעת ממנהרת שידרה מיוצא  .58

 .  כל שאר החלופות הן הפסדיות מבחינה תקציבית.מסילות בסביבת חיפה 4 מנהורמשמעותי לשם 

את , כך גם קיימת גמישות להוציא לפועל יותר של תכנית מסוימת גדולהשהכדאיות הכלכלית ברי כי ככל  .59

 מסוגים שונים(. PPPו/או  BOTבאמצעיים חוץ תקציביים )התכנית 

 

 עלויותהערה לגבי 

 :לקילומטר ₪מיליון  150-כב תנאמד מנהורעלות בתכנית האסטרטגית,  .60
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 .(2040רכבת ישראל ) תכנית אסטרטגית -
 
 
 
 
 

 לק"מ:₪ מיליון  100-כבעלות מנהור  אומדים אתממשרד התחבורה  אלינו הועברונים אחרים שנתו .61

  
 

 .12נספח נתוני משרד התחבורה לגבי אמדן עלויות,  -
 

 לקילומטר.₪ יליון מ 180-כזכור, אנו השתמשנו בכ .62

המחיר העצום   .בהפיכת תחנת חוף הכרמל לטרמינלית₪ מיליארד  1.4-עוד ניכר כי היזם מבקש להשקיע כ .63

עד לסביבת חוף  מסילות נדרשות להגיע 4-ששל הקמת תחנה טרמינלית בחוף הכרמל נובע מהתפיסה 

שעליהן  – בין מחלף מגדים לחוף הכרמל ולקריית הממשלה – מסילות 2הכרמל.  למעשה, נדרשות רק 

 .  (37)ראו סקיצה בס'  בשעה( 5-בשעה( והן הרכבות המהירות )כ 7-יכולות לנוע הן הרכבות הפרבריות )כ

ניתן להסתפק ברציפים  – בחוף הכרמל בתחום הסביבה החופית –קומתית מסורבלת -במקום תחנה דו .64

 (.הלןל 82' קרקעיים בין האצטדיון לקניון )ראו סקיצה בס-תת

 לק"מ₪ מיליון  96מיליארד =  3.748/  ק"מ 39עלות מנהור: 
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 לא בחוף הכרמל)!( – מזרחה טרמינלית בחיפה תחנ

הקמה של תחנה טרמינלית  במקום, ב"חיפה מזרח" תטרמינלי התחנלא הוצגה לפורום האפשרות של  .65

 .  102הכרמל, כמתוכנן בחלופה חוף בסביבה החופית ב

 (, מוצגות תחנות העגינה הטבעיות, כך:2040האסטרטגית של רכבת ישראל )בתכנית  .66

 
 

 התכנית האסטרטגית -
 

, )תחנה ראשונה( חיפה מזרח, דרך קריית הממשלהתחנת העגינה במ יצאו רכבות מהירות 4-5-לתפיסתנו כ .67

 למרכז הארץ )ולהפך כמובן(. ישירות , ומשם)תחנה שניה( לסביבת חוף הכרמל

 
 
 
 
 
 

 א, בתוספת תחנה בקריית אליעזר(9ב )כמו חלופה 9חלופה 

)למשל,  או כל אפיון אחר 102א, בתוספת תחנה בקריית אליעזר, כמוצע בחלופה 9ב היא כמו 9חלופה  .68

 .(5חלופה 
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 :ואליו יוער כי התחנה הנוספת בקריית אליעזר פוגעת בשירות של כל הבאים מרכס הכרמל .69

 

הציר המרכזי על רכס  את המשרתנזכיר כי לכרמלית מתנקזים קווי אוטובוס רבים, לרבות קו האוטובוס  .70

 .(672)כביש  הכרמל

במקרה זה, הפיכת הרכבת הכבדה למטרו פוגעת בתושבי העיר חיפה, תוך יצירת תמריץ לתושבי רכס  .71

 למרכז הארץ.   בדרכםהכרמל להשתמש ברכבם הפרטי 

להגיע מתל אביב  יםהנדרשאו בגורמים אחרים קריית אליעזר פוגעת בצוות הרפואי כך גם הוספת תחנה ב .72

 .)בי"ח בני ציון, בי"ח אלישע, מרכז הרפואי כרמל, ועוד( לבתי החולים או לארגונים אחרים על רכס הכרמל

 

 בציר המערבי( 0)מנהרת שידרה + חלופה  9חלופה 

 .(0חלופה )בניגוד מוחלט למושכלות יסוד, לא נבחנה התועלת הכלכלית של השארת המסילות הקיימות  .73

בין סדנאות אפרים ודרומה; לגבי המסילות  מסילות מהירות" 2"הקמת , תבוצע אך ורק 9לפי חלופה  .74

 )ציטוטים ממסמך ההכרזה(.   מסילות החוף הקיימות" 2 שדרוג"הקיימות, כפי שמצוין במסמך ההכרזה: 

, ונבקש כי כולן תוצגנה בניתוח ההשוואתי ב(9-א ו9, 9) גרסאות לחלופת השידרה-אם כן, הצגנו שלוש תתי .75

 מעתה ואילך, בנפרד ובמאובחן לגמרי האחת מהשניה.

 

 חוות דעת מקצועית שהוזמנה על ידי משרד התחבורה

תומכת בחלופת מנהרת וזו חוות דעת מקצועית, ן שהמשרד הזמיסתיר מחברי הפורום ה משרד התחבורה .76

 השידרה ובאפשרות של המשך קו הרכבת הקלה על ציר המסילה הקיים, כך:
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 .10כנספח חוות דעת שהוזמנה על ידי משרד התחבורה מצורפת 
 

 "רצוי לבחון את מיקום תחנת חוף הכרמל לאורחוות הדעת: ן בלגבי פינוי תחנת חוף הכרמל, כך מצוי .77

וטובוסים/מטרונית + מרכזי הפתרון המוצע, המשלב רכבת פרברית/מהירה + רכבת קלה + מרכז א

 (.10נספח לחוות הדעת,  5)עמ'  תעסוקה/מסחר/קונגרסים"

ואף לסביבת חוף  רק"ל נצרת לכיוון תחנת קריית הממשלההיזם לא התייחס לאפשרות של הארכת קו  .78

 על גבי המסילות הקיימות )כפי שהומלץ בחוות הדעת המקצועית שהוזמנה ע"י המשרד(. –הכרמל 

כי ראוי להוסיף רק"ל לאורך החוף.  ואולם,  , הוועדה המחוזית חיפה הדגישה42בדיונים לגבי תמ"א  .79

בת הוועדה המחוזית חיפה לא ציינה כי ניתן לעשות שימוש בתוואי המסילות הקיים.  יצוין כי הרק"ל והרכ

 הכבדה משתמשות באותו סטנדרט של מסילות.

לכל הפחות, ברי כי על רק"ל נצרת להמשיך לכל הפחות עד לתחנת קריית הממשלה, כמתאפשר בקלות  .80

 רבה בגדר חלופת מנהרת שידרה.
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 קרקעיים-העתקת תחנת חוף הכרמל לרציפים תת – 11חלופה 

 א.  9מתייחסת ל"ציר המערבי" בגדר חלופה  11חלופה  .81

לפיה המסילות הקיימות מפונות באופן  היחידה; זו החלופה א(9) 11חלופה  5.3.2018הוצגה בות"ל ביום כך  .82

 :מוחלט מהסביבה החופית

 

( ולצידה תוואי 9"מנהרת שידרה )חלופה : 5.3.2018הוצגה ומצוינת בפרוטוקול הות"ל מיום  11חלופה  .83

  (.8כנספח )רצ"ב   חדשה(" 11לה[ )בחלופה לרכבות פרבריות ]ומהירות שיגיעו במנהרה לקריית הממש

 (.16כנספח רצ"ב  ,4.3.2018הוצגה על ידי העמותה אדם טבע ודין )מכתב אט"ד מיום  11חלופה 

 בסביבה זו אין שום חסם משמעותי: 4יוער כי מתחת לכביש  .84
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ולמוקדי  4עם הציר העולה לרכס הכרמל כמו גם לכביש  ניכר כי המיקום נוח יותר מבחינת שילוביות .85

 הביקוש במרכז המע"ר ניכרים:

 
 

לחלופה זה שלושה יתרונות מרכזיים: )א( קיצור זמן הנסיעה לבאים מרכס הכרמל; )ב( נגישות טובה יותר  .86

צפון למרכז המע"ר )תעשיית ההייטק, האצטדיון, הקניון, מרכז הקונגרסים ומגרשי הטניס( לבאים מ

 )ג( פינוי מלא של המסילה מתחום החוף.-ומדרום; ו

תחייב הצגת התכנון ואישורו  –ביצוע עבודות הנדסיות מסיביות בסביבת החוף  –יודגש כי חלופת היזם  .87

בולחו"ף, תוך חשיפה משמעותית להתנגדויות והתמודדות בערכאות.    כך נראה מקטע מהסביבה הרגישה, 

 בסביבת חוף דדו:

 
 

 .(27.2.2018) 77-78מצגת רכבת ישראל בטרם העברה לפרסום לפי סעיף  -
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 לפיתוח העיר חיפה תתרוםמנהרת שידרה 

האחרונות, העיר חיפה סבלה מאחת התופעות המדאיגות שעיר יכולה לעמוד בפניהן: הגירה בשנים  .88

, וצפויה להיטיב חיפה תושבי העיר.  בפרק זה, נסקור את הטעמים מדוע מנהרת שידרה מיטיבה עם שלילית

בהינתן   עם העיר מבחינת פיתוח אורבני ושינוי דרמטי של תמונה ההגירה לעיר חיפה ולצפון הארץ.

 (.13 נספחהמפורט, תושבי חיפה רבים מצאו לתמוך בחלופת מנהרת השידרה )

נווה (: מתושבי העיר יהנו משימוש במנהרה )גם ללא יישום התכנית "מפרץ ירוק" 42%-, למעלה כראשית .89

 .  דק' למרכז הארץ 29-ים לחיבור בזוכ -תושבים(  45,000תושבים( וקריית חיים ) 70,000שאנן והסביבה )

 –והתעשיה  , שדה התעופההטכניון, האוניברסיטה, הנמל –ארגונים ועסקים שהיום בעורף העיר , שנית .90

 .כולם זוכים בנגישות ישירה למרכז

מאפשרת תקצוב מנהרה בציר  –נוהל פר"ת  לפי –ממנהרת שידרה התועלת הכלכלית שנובעת , שלישית .91

(; קרקעיים בסביבת מרכז הקונגרסים והאצטדיון-דרך רציפים תתקריית הממשלה מהמערבי  )הקו שעובר 

 .פינוי מלא של המסילות מסביבת החוף תקצוב יתאפשר בזכות תועלת כלכלית זו

פה, תוך מתן אלטרנטיבה להמשך התחזקות הקריות סביבת המפרץ מתפתחת כמע"ר של העיר חי, רביעית .92

 .לעומת העיר החיפה

יהיו סוף סוף פנויות מנוסעים, כלומר עם  –שיסעו במסלול דרך העיר  –הרכבות המהירות לת"א  ,חמישית .93

דק'  35-כובצידה המערבי של העיר )קונגרסים/אצטדיון( דק' מ 28-כמקומות ישיבה, ויאפשרו נגישות ב

 .מקריית הממשלה

מנהרת שידרה תמשוך עסקים והגירה ממרכז הארץ לסביבת לב המפרץ ולצפון כולו, דבר שישליך , שישית .94

 .ישירות על העיר ותושביה

חיזוק התושבים ביישובים בסמוך לעיר חיפה )קריות, נשר, טבעון ושאר הצפון( משליך חיובית , שביעית .95

 .על העיר חיפה

ואף להקיף את חיפה בתוואי המסילות )לקריית הממשלה  מתפנה מקום לרק"ל נצרת להמשיך, שמינית .96

 (.הקיים

תחבורתית, כלכלית, תפעולית וסביבתית, החלופה המיטבית והחלופה הפשוטה והזולה ביותר , תשיעית .97

 , ולפיכך קיימת הסבירות הגבוהה ביותר כי האינטרסים החיפאים שצוינו לעיל אכן יקודמו בשטח.לביצוע

 של העיר חיפה:לפיתוחה ממחישה את חשיבותה של מנהרת השידרה ה סקיצה הלןלסיכום, ל .98
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 סיכום

ב עד אשר החלופות 65תת"ל בא או 65לאור האמור לעיל, עמדתנו היא כי אין לאפשר ליזם להתקדם בתת"ל  .99

או כל נוהל אחר  לפי נוהל פרויקטים לתחבורה )פר"ת( ןייבחנו בנפש חפצה ובפתיחות דעת, תוך בחינת

 של כל אחת מהחלופות.המשולבות  תות הכלכליוהבוחן את התועל

, בפתיחות דעת ידינועל  כפי שהוצגו 11-ב ו9א, 9, 9חלופות עמדתנו היא כי על היזם להציג ולסקור את  .100

 באופן מגמתי. את החלופות ומבלי לעוות

 

 

 דביר לנגר, עו"ד
 שלוש השקמים ואח', ב"כ מייצג

 
 
 
 

 עתק:
 קובי בליטשטיין, משנה למנכ"לית וסמנכ"ל בכיר תכנון ופיתוח תשתיות

 שמעון לנקרי, יו"ר אשכול רשויות גליל מערבי
 משה קונינסקי, יו"ר אשכול יישובי בית הכרם

 רותם, ראש העיר חיפה-עינת קליש
 משה דוידוביץ', אשכול רשויות גליל מערבי

 מובחר, יו"ר אשכול גליל מזרחי-בני בן
 אבן צור, יו"ר אשכול המפרץדוד 

 אלי דוקורסקי, ראש עיריית קריית ביאליק
 אלי ברדה, יו"ר אשכול הגליל והעמקים

 יורם קרין, יו"ר אשכול הכנרת והעמקים


