
הקמת פורום לליווי עבודת רכבת ישראל  : ל"הותהחלטת 
65ל"בתתחלופה למקטע הצפוני בגיבוש 
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פורום ליווי עבודת רכבת ישראל בגיבוש חלופה  
מבנה הפגישות–65ל"בתתהצפוני למקטע 

2

הנחות העבודה והתכנון  , הצגת התכנית האסטרטגית–פגישה ראשונה 
שנעשה עד כה

0העמקה בחלופה –פגישה שניה 

1העמקה בחלופה –פגישה שלישית 

2העמקה בחלופה –פגישה רביעית 

אישור המלצה מסכמת–פגישה חמישית 



פורום ליווי עבודת רכבת ישראל בגיבוש חלופה  
היסודהנחות –65ל"בתתהצפוני למקטע 

3

המטרופוליניםבין מכרזי היררכיית רכבת מהירה חיבור •

מרכז העיר חיפה החלופות ישרתו את •

בתוואי עילי על חוף היםלא יכללו הכפלת המסילה החלופות •

הובלת המטעניםאין עצירה של פעילות •

במקטע חיפההנוסעיםאין עצירה של פעילות •



'ב65ל  "תת
שדרוג והרחבת מסילות החוף

לחוף כרמלאפרייםסדנאות בין 

חלופות חיפה
25/6/19

פרומקיןר רון "ד

אקולוגיה-

מ"מידן תכנון והכוונה בע-דרור ניר 

:  מנהל הפרויקט



לפיתוח רשת י בשיתוף משרדי התחבורה והאוצר גיבשה תכנית אסטרטגית "ר
.2040מסילות ברזל עד שנת 

הגדלת קיבולת מסילתית במטרה לתת מענה לתחזיות נוסעים ומטענים:
מיליון נוסעים לשנה300-כ

לשנהמיליון טון מטענים 40-כ.

י הפרדת תשתית מסילתית"יצירת היררכיית שירות ע:
 מספר עצירות קטן, תדירות גבוהה, המטרופוליניםבין מרכזי ( ש"קמ250עד )שירות מהיר

 קישור למרכזי  , מספר עצירות גדול, תדירות גבוהה, (ש"קמ160עד )אזורי /פרברישירות
.בחלק מהקווים SKIP STOPשירות , HUBתחבורה 

 ממסילות החוף עד כמה שניתן המטענים הסטת תנועת.
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2040תכנית אסטרטגית 
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2040תכנית אסטרטגית 
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2040תכנית אסטרטגית 



2040שעות שיא בוקר –ניתוח פרוזדורי ביקוש 

שיעור נוסעים ברכבת 
בפרוזדור  

–שעות שיא בוקר 
6:00–9:00



2022 2025 2030 2040

ת
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שי

A26

A33

5,6מסילות 
באיילון

מערכת מטרו

-חוף הכרמל

4נתניה  

מסילות

איילון  -נתניה 
מסילות6

מסילה 

רביעית  
באיילון

הפרדת רכבות מהירות ופרבריות

₪מיליארד 200-כ–תכנית כוללת 
לשנה₪  מיליארד 10

מיליארד120

מיליארד80

הכפלת  

מסילות  
בחיפה

מסילות מהירות  

באר שבע-שורק 

על ציר הזמן2040תכנית אסטרטגית 



פרויקטים

+ חישמול
ETCS

רביעית  מסילה
באילון

מסילה מזרחית
431

הכפלת מסילות החוף
(שפיים–חוף כרמל )

6-ו5מסילות 
ג"הרחבת נתב

הארכת הקו לירושלים

מסילות החוףהכפלת
(קטע חיפה)

קטע
2024202920302040

מהירפרברימהירפרברימהירפרברימהירפרברי

6749814*נתניה–חיפה

8121291414נתניה

2292214**1722פרוזדור אילון

–א "ת
ירושלים

4427211

קיבולת מקסימלית בקטע בין חיפה לנתניה*
בתנאי שהמסילה הרביעית תגיע עד נתניה**

תרומת הפרויקטים להגדלת קיבולת הרשת
שירות פרברי ומהיר–תדירות רכבות בשעת שיא 



2040-שירות פרברי ומהיר , תכנית קווים



רקע-חיפה 

משרדביןפשרההסדרהושג,2012בשנת(הרכבתחשמול)18ל"תתקידוםבמסגרת
ובלבדהקייםהתוואיעלהחשמוללתכניתתתנגדלאהעיריהכיחיפהועירייתהתחבורה
500-כשלבהיקףהכטפארקבתחוםהקיימותהמסילותלשיקועתכניתתוכןשבהמשך

.ח"מלש

נחתם,(הקייםהנמלבתחום)עירוניתיםחזיתתכניתקידוםבמסגרת,2015שנתבמהלך
לטובתיוסטהכטבפארקהשיקועשתקציבכךעלוהעיריהי"רמ,האוצרמשרדביןהסכם
.לדגוןהמכסביתביןשיקוע

מתקציביורכב₪מיליארד1.3סךעללדגוןהמכסביתביןשיקועלטובתהנדרשהתקצוב
שכונותשלעתידימשיווקח"מלש800-ו,ח"מלש500סךעלהכטמפארקשהוסט
.בחיפה



רקע-חיפה 

חיפהבתחוםהמסילותלהכפלתשונותחלופות10-כנבחנו2015-2017השניםבין

(102,5)בחיפהחלופותלשתי77/78לקדםל"הותמליאתהחליטה2018בשנת

חיפהעיריתידיעלהתקבלהזוחלופה.102חלופההינההרכבתי"עשהומלצההחלופה.



רקע-חיפה 

התכניתפיצולעלל"הותמליאתהחליטה3.6.2019-ב:
שפייםועד(כולל)הכרמלחוףמתחנת–א/65ל"תת
הכרמלחוףתחנתעדאפרייםמסדנאות–ב/65ל"תת.



שנבדקו בעבר, (מאקרו)חלופות תוואי 

לב המפרץ טירת כרמל

תיאור  חלופה  

חלופת  
האפס

.מסילות פרבריות בתוואי עילי2: קייםהמשך מצב
.עומדת בדרישות התכנית האסטרטגיתאינה, נפסלה

.מסילות בתוואי עילי4:הכפלה בתוואי קיים0/חפ
. נפסלה בשל אי ההתאמה לתוכנית חזית ים עירונית

-1/חפ
3/חפ

מסילות במנהרה בין לב 4: מנהרה ארוכה מלב המפרץ
.המפרץ לחוף כרמל בתוואי דרומי חוצה כרמל

מסילות  4(: תוואי דרומי)מנהרה מקריית הממשלה 4/חפ
. הממשלה לחוף הכרמל. במנהרה מק

מסילות  4(:תוואי צפוני)הממשלה מנהרה מקריית5/חפ
. הממשלה לחוף הכרמל. במנהרה מק

חוף הכרמל -חפור כסה קרית הממשלה 7/חפ
עד חוף הכרמל , מסילות בשיקוע מלא בתוואי הקיים4

דגון-חפור כסה קרית הממשלה 8/חפ
בקטע של חזית ים עירונית עד , מסילות בשיקוע מלא4

.  דגון

מנהרה בין לב המפרץ למגדים9/חפ
.  מסילות מהירות במנהרה מלב המפרץ למגדים2
.  מסילות פרבריות  בתוואי עילי קיים2

הממשלה ועד חוף הכרמל. חלופת מנהרה מק10/חפ
הממשלה לחוף הכרמל. מסילות מהירות במנהרה מק4
(4/תוואי דומה לחפ)

לב המפרץ 
חוף  

הכרמל

10



ל"בהתאם להחלטת ותחלופות מאקרו חדשות בחיפה



(מיליארד12.2אומדן )105חלופה 

לב המפרץ

 מנהרות מקבילות4התוויה של  .

  בקטע שבין בית המכס ועד ממגורות

.המסילות בשיקועדגון

2  מסילות מהירות

2 מסילות פרבריות

תחנה משולבת

תחנה מהירה

תחנה פרברית

מסילה קיימת

מסילה מהירה

מנהרה מהירה

חוף כרמל

בת גלים

הממשלה. ק

לב המפרץ

שיקוע



(מיליארד13.1אומדן )A102חלופה 

לב המפרץ

 מנהרות מקבילות בין 4התוויה של

.  גשר חירם לחוף כרמל

2  מסילות מהירות

2 מסילות פרבריות

3תחנות משולבות בחיפה.

תחנה משולבת

תחנה מהירה

תחנה פרברית

מסילה קיימת

מסילה מהירה

מנהרה מהירה

חוף כרמל

בת גלים

הממשלה. ק

לב המפרץ
חוף כרמל

בת גלים

הממשלה. ק

לב המפרץ



(מיליארד7.0אומדן )0חלופה 

לב המפרץ

חוף כרמל

בת גלים

חיפה מרכז

הממשלה. ק

  שתי מסילות מהירות

במנהרה בין חיפה  

לחותרים  מזרח 

 שתי מסילות פרבריות

הקרקעקיימות על 

2  תחנות משולבות

.בחיפה

תחנה משולבת

תחנה מהירה

תחנה פרברית

מסילה קיימת

מסילה מהירה

מנהרה מהירה



(מיליארד8.4אומדן )1חלופה 

אורך מנהרה 
מ"ק13.5כפולה 

לב המפרץ

חוף כרמל

בת גלים

הממשלה. ק

שיקועאורך 
מ"ק0.5

  שתי מסילות מהירות

במנהרה בין חיפה מזרח  

.  לחותרים

 על  שתי מסילות קיימות

שיקוע בין בית , הקרקע

.לדגוןהמכס 

2  תחנות משולבות

.בחיפה

תחנה משולבת

תחנה מהירה

תחנה פרברית

מסילה קיימת

מסילה מהירה

מנהרה מהירה

שיקוע



1חלופה 0חלופה 102חלופה 105חלופה 

התאמה  

לתכנית  

אסטרטגית

.התאמה מלאה.התאמה מלאה.התאמה מלאה.התאמה מלאה

כמו במצב  )נצפות גבוהה .נצפות נמוכה.נצפות נמוכהנצפות

(.הקיים

נצפות משופרת ביחס למצב 

.הקיים

.השבתת חלק מהנמלשלבי ביצוע

מחייב ביטול תחנה  

קיימת בחיפה מרכז כבר  

.בשלב הראשון

הורדת החיץ כבר בשלב 

.הראשון

השפעה מועטה על העיר  

.ועל תנועת הרכבות

הורדת החיץ כבר בשלב 

.הראשון

השפעה מועטה על העיר  

.ועל תנועת הרכבות

הורדת החיץ כבר בשלב 

.הראשון

הפרעה משמעותית לתנועה  

.בעיר

מחייב ביטול תחנה קיימת 

.בחיפה מרכז

.סטנדרט הנדסי בינוניהיבט הנדסי

,בעיית העתק גיאולוגי

.בעיות ניקוז

סטנדרט הנדסי בינוני  .סטנדרט הנדסי גבוה

המסילות הפרבריות  )

ללא  נשארות בתוואי הקיים

(.שינוי

סטנדרט הנדסי נמוך  

המסילות הפרבריות  )

ללא  נשארות בתוואי הקיים

(.למעט קטע השיקוע, שינוי

,בעיית העתק גיאולוגי

.בעיות ניקוז

–תחנות משולבות 3רמת שירות
רמת שירות גבוהה  

.לנוסע

–תחנות משולבות 3
רמת שירות גבוהה  

.לנוסע

.תחנות משולבות2.תחנות משולבות2

אינו מאפשר תחנת נוסעים  

.בחיפה מרכז

חיבור  

למטענים

חיבור לחיפה מזרח  
.בעייתי–מדרום 

חיבור לחיפה מזרח  
.בעייתי–מדרום 

חיבורים לחיפה מזרח מצפון  

(.במצב הקייםכמו)ומדרום 

גישה לחיפה מזרח  בעיית

.למשך כל תקופת הביצוע

מיליארד8.4מיליארד7.0מיליארד13.1מיליארד12.2אומדן תקציבי



(₪מיליארד )65ל "תתאומדן כולל 

–עלות קטע שפיים חלופה
(כולל)חוף הכרמל 

עלות כלל  עלות קטע חיפה

הפרויקט

הערות

102A18.812.931.7 מהסכם  ' מ1.3מתוכם

השיקוע

מהסכם  ' מ1.3מתוכם 10518.812.130.9

השיקוע

018.87.025.8

מהסכם  ' מ1.3מתוכם 118.88.427.2

השיקוע


