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זהו חלקה השני של המצגת, תחילת 
המצגת בפרסום נוסף



הפתרון

הרשת הבין-עירוניתחיפהירושליםגוש דן



גוש דן |  סיכום 

אומדן במליארדי ש"ח  יעד יציאה לביצוע

הקו האדום  16.1 בביצוע

הקו הירוק 20 2019

הקו הסגול 8.6 2019

מהיר לעיר - העדפה לתח"צ 3.5 בביצוע

נתיבים מהירים 7 2018

אופנידן  - אוטוסטרדת אופניים בביצוע 0.65

100 – 150 מיליארד 3 קווי מטרו עתידיים בבדיקת ישימות

סה"כ מעל 200 מיליארד ב- 2 עשורים הקרובים



גוש דן |  רכבת קלה



גוש דן  |  הקו האדום

תוואי מס' נוסעים צפוי 
ביום

מספר 
תחנות

אורך מסילה תדירות אומדן במליארדי 
₪

יעד יציאה 
לביצוע

יעד להפעלה

פתח תקווה, בני 
ברק, רמת גן, תל 

אביב,  בת-ים
320,000 34

22 ק"מ 
(מתוכם  12 
תת קרקע)

3 דקות 16.1 בביצוע 2021



תוואי מס' נוסעים צפוי 
ביום

מספר תחנות אורך מסילה תדירות אומדן במליארדי ₪ יעד יציאה 
לביצוע

חולון, בת ים, תל 
אביב, הרצליה 250,000 61

39 ק"מ 
(מתוכם 4.5 
תת קרקע)

3-4 דקות 20 2019

גוש דן  |  הקו הירוק



גוש דן  |  הקו הסגול

תוואי מס' נוסעים צפוי 
ביום

מספר תחנות אורך מסילה תדירות אומדן במליארדי ₪ יעד יציאה 
לביצוע

יהוד, אור יהודה, גבעת 
שמואל, רמת גן, תל 

אביב
190,000 44 28 ק"מ 4 דקות 8.6 2019



גוש דן  |  צירי העדפה ומסלולי אופניים



שלב א'

תוואי אומדן במליארדי ₪ יעד יציאה 
לביצוע

כביש 20: ראשון לציון 
עד נתניה * 4.5 2018

שלב ב'

תוואי אומדן במליארדי ₪ יעד יציאה 
לביצוע

כביש 5: ראש העין 
עד גלילות* כ-2.5 2019

גוש דן |  הנתיבים המהירים

BOT מבוצע בשיטת*



גוש דן  |  קווי מטרו



הפתרון

הרשת הבין-עירוניתחיפהירושליםגוש דן



ירושלים |  סיכום 

אומדן במליארדי ש"ח  יעד יציאה לביצוע

הארכות הקו האדום  3.5 בביצוע

הקו הירוק 8.5 בביצוע

הקו הכחול 10 2021

הכניסה לעיר – שז"ר 1.6 בביצוע

סה"כ 23.6 מיליארד בעשור הקרוב



שלב 
5

הר 
הזיתים

+שלוחה שער 
האשפות

BRT
גבעת זאב

BRT
מבשרת ציון BRT

מעלה אדומים

4

6

5

4

6

5

מעלה אדומים – הגבעה הצרפתית
גבעת זאב – רמות

מבשרת ציון – ת. מרכזית ירושלים



ירושלים | הארכות ושלוחות הקו האדום

תוואי מס' נוסעים צפוי 
ביום

מספר תחנות אורך מסילה תדירות אומדן במליארדי ₪ יעד יציאה 
לביצוע

נווה יעקב, גבעת רם, 
בית החולים הדסה

תוספת של 
60,000 מעבר 

ל140,000 
הקיימים

21 7.7 6 דקות 3.5 בביצוע



ירושלים  |  הקו הירוק

תוואי מס' נוסעים צפוי 
ביום

מספר תחנות אורך מסילה תדירות אומדן במליארדי ₪ יעד יציאה לביצוע

הר הצופים, בר אילן, 
מלחה/תלפיות/גילה 130,000 33 18 ק"מ 4 דקות 8.5 בביצוע



ירושלים |  הקו הכחול

יאוות םויב יופצ םיעסונ 'סמ תונחת רפסמ הליסמ ךרוא תורידת  ידראילמב ןדמוא
₪

עוציבל האיצי דעי

הליג ,ריעה זכרמ ,תומר 175,000 31 20מ"ק  3תוקד  10 2021



הפתרון

הרשת הבין-עירוניתחיפהירושליםגוש דן



חיפה |  סיכום 

אומדן במליארדי ש"ח  יעד יציאה לביצוע

הארכות מטרונית 2.6 בביצוע

רכבל 0.3 בביצוע

רק"ל נצרת 5.9 2023

סה"כ 8.8 מיליארד בעשור הקרוב



חיפה |  רכבל

תוואי אומדן במליארדי ₪ יעד יציאה לביצוע

רכבל ממרכזית המפרץ לטכניון 0.3 בביצוע



טירת הכרמל

נשר

רכס 
הכרמל

נו"ש

כרמלית

טירת 
כרמל

עכו

חיפה
ק.מוצקין

ק.ביאליק
ק.ים

מרכזית 
המפרץ

עכו

מזרח
ק. אתא 

תוואי אומדן 
במליארדי ₪

יעד יציאה 
לביצוע

הארכות מטרונית ל: 
נשר, טירת הכרמל, 

נוה שאנן, רכס 
הכרמל, עכו, קרית 

אתא

2.6 בביצוע

חיפה |  הארכות מטורנית



תוואי אומדן במליארדי ₪ יעד יציאה 
לביצוע

נצרת- חיפה 5.8 בביצוע

חיפה |  נצרת- חיפה



הפתרון

הרשת הבין-עירוניתחיפהירושליםגוש דן



רשת בין עירונית|  שינוי תפיסה

רשת ארצית מהירה בין המטרופולינים- 250 קמ''ש •

יצירת היררכיה בהפעלה של רשתות פרבריות בתדירות גבוהה •

הפרדה בין מטענים לנוסעים•

טכנולוגיות ונייד לשיפור השירות•



Long Distance National Routes

 Metropolitan / Suburban Service and
MT integration

Level 1

Level 2

(Periphery (edge cities

Additional Services
(P+R, Shuttles)

Level 3

Main National
Skeleton

/ Metropolitan
Suburban

Additional
Service

רשת בין עירונית|  רשת ארצית היררכית



בין עירוני |סיכום
אומדן במליארדי ש"ח  יעד יציאה לביצוע

חשמול 11.8 בביצוע
מערכות איתות מתקדמות 2.6 בביצוע

רכבת מהירה ירושלים תל אביב 6.8 בביצוע מתקדם 
531 1.4 בביצוע מתקדם
431 3 2019

מסילה מזרחית 8.5 2019

עוקף לוד
 5.4 2023

הכפלת מסילת החוף 14 2021
הכפלת המסילה לב"ש

6 2025

מסילה 4 באיילון
3.5 2021

מסילות 5+6 באיילון
12 2025

סה"כ 75 מיליארד בעשור הקרוב



תודה


