
 רכבת ישראל
  

 ל"משנה למנכ –ירון רביד 
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 החברההצגת 

 עידן חדש בשירות –העשור הבא 

 פיתוח התשתיות

 סיכום

 ראשי פרקים
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 מידע כללי
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 החברההצגת 

 פיתוח התשתיות

 סיכום

 ראשי פרקים
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 עידן חדש בשירות



 
7 

השלמת תוכנית הפיתוח של רכבת ישראל ורכש קרונות 

 :וקטרים חדשים יובילו לעידן חדש ברכבת ישראל

 עידן חדש בשירות
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 עידן חדש בשירות
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 נווה ים בית גמליאל

 כפר נטר

 הפרדות מפלסיות
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 עידן חדש בשירות
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  85.63% לעומת ,90.04% על בממוצע עומד 2012 שנת מתחילת הדיוק מדד

 .אשתקד המקבילה בתקופה

68% 

72% 

76% 

80% 

84% 

88% 

92% 

96% 

100% 

Jan Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec Dec 
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עיצומי עובדי  
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 במוסכי החברה

 שביתה במשק

שביתת  

 העובדים

 חול המועד פסח
 חגי תשרי פעימת יולי

 דיוק רכבות נוסעים
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   לעומת 89.76% על בממוצע עומד 2012 שנת מתחילת השיא שעות דיוק מדד

 .אשתקד המקבילה בתקופה 84.58%
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 במוסכי החברה

 שביתה במשק

שביתת  

 העובדים

 חול המועד פסח

 חגי תשרי פעימת יולי

 דיוק רכבות בשעות שיא
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  2012 שנת מתחילת שיא בוקר 'א ביום הדיוק מדד ,ל"צה עם הפעולה שיתוף בזכות

 .אשתקד המקבילה בתקופה 59.92% לעומת ,80.37% על בממוצע עומד

 

 

52% 

64% 

76% 

88% 

100% 

Jan Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec Dec 
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 עידן חדש בשירות
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שנמכרו  חוזים סוג חוזה

מתחילת 

 הפיילוט

  1,226 הלוך ושוב  

  5,199 חופשי חודשי

 138  חופשי שבועי

 9,453 כיוון אחד

 254 20כרטיסיה 

  6,565 12כרטיסיה 

 22,835 כ"סה

  הכרטיסים מכירת תהליך את לייעל נועדה המערכת

  הכרטיסים מכירת את ,ובפרט משולבת ציבורית בתחבורה

  למשתמש ושקוף ,אמין ,מהיר ,לידידותי ולהפכו ,ברכבת

    .שניתן ככל

  איחור בגין ממוחשב פיצויי החכם הכרטיס יאפשר ,בעתיד

  מקומות מכירת– post paid, בדיעבד תשלום ,רכבת

  מלאי ניהול ,המערכת של "אמת נתוני" פי על שמורים

  ,ברכבת כרטיסים מכירה ,עסקיים לקוחות ניהול ,מוצרים

  מלאה תעריפים מערכת ,האינטרנט באמצעות רכישת

 .ועוד וגמישה

רב קו –כרטיס חכם   
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 פרויקט כרטוס חכם 
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 פרויקט כרטוס חכם 
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 פרויקט כרטוס חכם 
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 האינטגרציה שיפורל ישראל רכבת בשיתוף התחבורה משרד יוזמת•

 :זה ובכלל הרכבת לשרותי האוטובוסים שירותי בין

 הפיזור אל ומתחנות הרכבת/ שיפור והגברת מערך קווי ההזנה •

שיפור התשתיות התחבורתיות המשרתות את ציבור הנוסעים  •

 והנמצאות בסמוך לתחנות הרכבת

המוצגת   צ"התחשיפור מערך המידע לציבור לגבי פירוט פעילות •

 בתוך ובסמוך לתחנות הרכבת

 (צ"תח-רכבת)שיפורים בתחום כרטוס משולב •



 קווי הזנה  דוגמא להפעלת  -פרויקט שילובים  

 רחובות ראש עין  

   נתניה



 תשתיות -פרויקט שילובים  

 שינוי תכנון מערך התנועה בתחנת אשדוד עד הלום



 פרויקט שילובים  

 יישום שלטי הכוונה  תחנת רכבת אשדוד עד הלום



 פרויקט שילובים  

 תחנת רכבת אשדוד עד הלום –יישום מפת מידע 



השאטליםפרויקט   

מתן שירות משלים לנסיעה ברכבת במקום בו שירות  •

 .או אפקטיבי/תחבורה ציבורית אינו סדיר ו

 :בשאטלהשימוש •
 לתחנת הרכבת -ממקום המגורים –

 למקום העבודה -מתחנת הרכבת –

 תועלות•
ללא  ) הקיימיםגידול במספר הנוסעים בקווי השירות –

 ;(הוצאות פיתוח

 ;שיפור השירות הקיים ללקוח–

 ;חיסכון בשטח חניוני הרכבת–

 



שאטליםסטאטוס   

 

 

 

 
 

 :המופעלים עצמאית ללא השתתפות הרכבת כגון שאטליםקיימים , בנוסף•

 א אוניברסיטה"תחנת ת-(רמת החייל)חברת קומברס –

 תחנת קריית גת -חברת אינטל–

מס"ד
יעדתחנת הרכבת

כמות משתמשים יומית 

ממוצעת)ינואר 2012(

295קריית עתידיםבני ברק1

300מרכז הבין תחומיהרצליה2

240גבעת עדהבנימינה3

 הופעל בספטמבר 2012בנימינהבנימינה4

הופעל באוקטובר 2012חברת מגדלפתח תקוה-קרית אריה5

יופעל באוקטובר 2012קיסריהבנימינה6

יופעל בדצמבר 2012פארק אפקראש העין*7

יופעל בדצמבר 2012יבנה מזרחגדרה*8

*מותנה באישור המועצות המקומיות
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 מענה לכמות הביקושים

רציפים והארכת נוסף נייד צי רכש י"ע הרכבות קיבולת הגדלת. 

   :על בדגש מתאימה מסילתית תשתית פיתוח י"ע הרכבות תדירות הגדלת

 האיילון בפרוזדור הקיבולת הגדלת 

 הרכבת חשמול תוכנית 

 באיילון רביעית מסילה הוספת 

 

 'א ביום השפל בשעות לנסיעה החיילים העברת

 עידן חדש בשירות
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 ;ישיבה מקומות 14,836  ובהם חדשים קרונות 118 נקלטו 2012 בשנת •

 ;מקומות 39,633 :הכוללת הישיבה מקומות כמות להיום נכון  •

 3,000 – כ של תוספת) מקומות 41,991 ישיבה מקומות כמות תהייה (2013) החדש ז"בלו -

 ;(חדשים ישיבה מקומות

 

  :השבת ובמוצאי שישי בימי הרכבות פעילות שעות הרחבת

  .השבת כניסת לפני שעה חצי עד רכבות פעילות תתקיים שישי בימי -

 .השבת צאת לאחר שעה כחצי הרכבות פעילות תחל ש"במוצ -

 

 

2013ז חורף "לו –שיפור השירות   
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 שירות באינטרנט
 5770*הסלולארי מידע בטלפון 

 PIS -מערכת ה –מידע בתחנות 

 מענה לכמות הביקושים

רציפים והארכת נוסף נייד צי רכש י"ע הרכבות קיבולת הגדלת. 

   :על בדגש מתאימה מסילתית תשתית פיתוח י"ע הרכבות תדירות הגדלת

 האיילון בפרוזדור הקיבולת הגדלת 

 הרכבת חשמול תוכנית 

 באיילון רביעית מסילה הוספת 

 

 'א ביום השפל בשעות לנסיעה החיילים העברת

 עידן חדש בשירות
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 .תחנהבכל מתוכנן ועדכני ז רכבות "הנוסעים לגבי לואיכותי ואמין לציבור שירותי מידע מתן  •

 .אוטומטיתשילוט אלקטרוני וכריזה הפצת המידע באמצעות  •

,  מערכת מידע מרכזית בגיבוי חם לרבות ממשקים למערכת האיתות והתפעולהפרויקט כולל הקמת •

 .ארצימרכז שליטה ובקרה וציוד והקמת התקנת שילוט , פריסת תשתיות חשמל ותקשורת

 בשלבי ביצוע –תחנות עד סוף השנה  40הפעלת המערכת ב •

 .3/2013סוף עד השלמת הפריסה בכל התחנות •

 

 

 

PIS   -מערכת מידע לנוסעים 
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 PISפרויקט  
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 PISפרויקט  
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 ;הרכבתהנסיעה לנוסעי שיפור חווית  •

 PIS)עתידיים לפרויקטים " קרקע רכבת"תשתית / פלטפורמה •

ON BOARD ,פרסום ועוד, מצלמות אבטחה)... 

הרכבות ותחנות בכלל הפרויקט כולל התקנת ציוד אלחוטי  •

ניטור ותחזוקה  , סביבת ניהול מרכזית לניהולוכן הקמת ; הנוסעים

 .המערכתשל כלל 

 30/10/2012 -סיום התקנות בתחנות נוסעים וברוב המערכים  •

 

 

 

    ([Internet On Board  (IOB]אינטרנט אלחוטי  
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 אלחוטי בקרונות ותחנות רכבתאינטרנט  
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 שירות באינטרנט
 הסלולארימידע בטלפון 

 PIS -מערכת ה –מידע בתחנות 

פעילות שוטפת להוספת מגרשי חניה בהתאם לביקושים   –שדרוג התחנות 

 בתחנות השונות וכן הנגשת התחנות לנוסעים בעלי מוגבלויות

 חניון מזרחי נתניה

 עידן חדש בשירות



אל  \עלייה במספר הנוסעים מ

בזכות סיום עבודות הכפלת  , ירושלים

 המסילה בלוד וקיצור משך הנסיעה

אל באר  \עלייה במספר הנוסעים מ

בזכות סיום עבודות הכפלת  , שבע

 המסילה וקיצור משך הנסיעה

 שיפור השירות בא לידי ביטוי בעלייה בביקושים



 

 

 

 7,026 ממוצע ליום לפני פתיחת הקו הישיר

 8,393 ממוצע ליום לאחר פתיחת הקו הישיר

 19.5%שיעור גידול ממוצע יומי 

א"ת –עלייה ניכרת במספר הנוסעים בקו באר שבע   
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 1-9/2012 1-9/2011 1-9/2010 חודשי - מכירות חופשימספר 

כ"סה  115,070 140,886 176,959 

 26% 22%   אחוז גידול בין השנים

 עלייה במספר הנוסעים הקבועים
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 החברההצגת 

 עידן חדש בשירות –העשור הבא 

 סיכום

 ראשי פרקים



 

 נסיעות

 

 595% מיליון  71.4  מיליון  12

 144% 68 47 תחנות

 215% 1700 -כ 780 -כ מ מסילה"ק

 380% 912 238 רכבות ביום

:שני עשורי פיתוח 2020 – 2000   



 עשור של המשך פיתוח מואץ

 באר שבע –לוד 

 בני דרום –משה דיין 
 נהריה מוצקין

 ש"ב –אשקלון 



  של בסך נייד צי ורכישת המסילות רשת לפיתוח תקצוב :2003•

 ;₪ מיליארד 20 -כ

 תקצוב עדכון הכולל עדכני פיתוח הסכם על חתימה :2008•

 ;₪ מיליארד 27.6 של לסך הפיתוח תוכנית

 עדכון – "ישראל נתיבי" תוכנית בדבר ממשלה החלטת :2010•

  ;חשמול פרויקט קידום :₪ מיליארד  42 -כ של כולל לסך התקצוב

 ;'וכו נייד ציוד רכישת ;ותחזוקה תפעול מתחמי ושדרוג פיתוח

 נוספת פיתוח תוכנית לאישור לממשלה הרכבת הצעת :2012 •

 ;₪ מיליארד 16 – כ של בהיקף 2020 – 2013 לשנים



 .איילון בפרוזדור שלישית מסילה •

 .מודיעין ופאתי מרכז מודיעין תחנות כולל למודיעין מסילה •

 .ג"לנתב מסילה •

 .מערב יבנה תחנת כולל מערב לציון ראשון – אביב תל •

 .שבע באר - נען – לוד מסילת הכפלת •

 .סבא כפר – אביב תל מסילת הכפלת •

 פרויקטים מרכזיים שהושלמו



  הגדלת   -(  2012פברואר )סיום הכפלת המסילה לבאר שבע

 ;(2012יולי )תדירות רכבות וקיצור משך הנסיעה 

  2012פברואר  –הפעלה תחנת יבנה מערב; 

 2012אפריל  -ש "התחלת הנחת מסילה בפרויקט אשקלון ב; 

  2012אוקטובר  -סיום הכפלת המסילה לכפר סבא; 

  2012יולי  –הגדלת קיבולת איילון; 

  מסירת מסילות ) 2012ספטמבר  -דיור צפוני במתחם באר שבע

 ;(בלבד

 2012אוקטובר  -' סיום ביצוע מוסך סימנס שלב א; 

 

 

2012 -הישגי פיתוח    



 

47 

 כללי  

צ מערב  "א לראשל"בין תחנת ההגנה בתמסילה כפולה 

 .האיילוןתוואי מ לאורך "ק 9.2באורך תוואי כולל של 

 

 הפרויקטתכולת 

,  חולון: תחנות נוסעים 5שדרוג תחנת ההגנה והקמת 

 .צ מערב"קוממיות ראשל, יוספטל, וולפסון

 .מטר 450באורך של ( גשרי ההגנה)גשרים  4כולל 

 .₪מיליארד  2-כ: תקציב כולל

 

 9/2011בחודש נפתח הקו 

צ מערב"ראשל –א "ת  
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 ראשון לציון מערב –תל אביב 
צ מערב"ראשל –א "ת  
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   95של באורך כולל , ש"ב–נען  -יישור ושדרוג קו לודהכפלה 

 .מסילה כפולהמ "ק

 הפרויקטתכולת 

 באר שבע צפון, בלהבים הקמת תחנות נוסעים

 ש מרכז  "קריית גת וב, רמלה שדרוג תחנות נוסעים

 הפרדות מפלסיות לאורך כל התוואיביצוע 

 . גשרי כביש מעל מסילה 12, גשרי מסילה מעל כביש 8

 ₪ מיליארד  2.7 -כ: כוללאומדן 

 

 בתחנת  דקות כולל עצירה  55 -א ב"ת –ש "חדש בז "לו

 7/2012הופעל בהצלחה בחודש  –גת קריית 

 3-ל 1-כמות רכבות נוסעים בשעת שיא לכל כיוון מהגדלת 

באר שבע –הכפלת מסילת לוד     
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 תחנת רמלה המחודשת   
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 הפרדות מפלסיות –באר שבע  –לוד מסילת הכפלת 
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 הפרדות מפלסיות   –באר שבע  –לוד מסילת הכפלת 
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כפר סבא –א "הכפלת קו ת   
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 כללי

  האוניברסיטה תחנת בין כפולה מסילה הקמת

   .מ"ק  30 – כ של כולל באורך סבא לכפר א"בת

 

 הפרויקט תכולת

 – סבידור א"ת קטע לאורך שנייה מסילה הוספת •

 .סבא כפר נורדאו

  סוקולוב עד נורדאו בקטע כפולה מסילה המשך •

 .השרון הוד

  סוקולוב ותחנת ת"פ אריה קריית תחנות הקמת •

 .ס"כ

 (183) מפלסית והפרדה מסילה גשרי 10 ביצוע •

 .מסילה-כביש מפגשי 5 ביטול •

  כולל הסכם מחירי) ח"מלש 682 :כולל אומדן

 (מ"מע

 
  הנותר בקטע כפול קו הפעלת – הפרויקט סיום

  התקשורת בפעימת (אביב תל – סגולה)

 .2012 באוקטובר האחרונה

  

  



 ס  "כפ –א "הכפלת קו ת

 183הפרדה מפלסית 



 ס  "כפ –א "הכפלת קו ת

 הנחת מסילות מתחם בני ברק
 הנחת מסילות מתחם בני ברק



 ס  "כפ –א "הכפלת קו ת

 הנחת מסילות מתחם בני ברק



 הסבה לרכבות חשמליות•

 לירושליםהמהיר הקו •

 שבעבאר  –אשקלון קו •

 דרוםבני  –קו ראשון לציון מערב •

 נהרייה – מוצקיןהכפלת מסילת •

 צפוןבאר שבע מתחם •

 

 פרויקטים עיקריים בביצוע
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  להינע קוויה להסבת נערכת ישראל רכבת•

  מתחמי הקמת גם הכולל פרויקט ,חשמלי

  ורכבות ציוד ורכישת חשמליים תחזוקה

 .חשמלי בהינע המופעלות

 

  כלל של משמעותי שדרוג יהווה הפרויקט•

  ,לנוסע השירות שיפור לרבות הרכבות מערך

  אמינות ,הרכבות ותדירות מהירות הגברת

 הקטנת ,קיבולת הגדלת ,יותר גבוהים ודיוק

  – ובעיקר הלחץ בשעות בקרונות הצפיפות

 .לסביבה יותר ידידותית רכבת

 

 

 פרויקט הרכבת החשמלית
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  הטכנולוגיה של הפרויקט 

הזנה ממערכת  

  161מסירה 

 ו  "ק

 OCS  - רשת מגע עילי 

1 X 25 ו "ק 

 מערכת מוליכי זרם חוזר והארקות   ו "ק 161/25תחנה השנאה רכבתית   –ר "תה
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 :כוללת (18 ל"תת)התוכנית 

 ; המיועדת לחשמול מ מסילת רכבת"ק 420•

 ;  מ אורך מעגלי רשת מגע"ק 1,000 -כ•

 ;  רכבתיתתחנות השנאה  14•

 ;רכש ציוד נייד•

 

  שמיעת בשלב ומצויה הופקדה תהתוכני

   ;ל"הות חוקר מול התנגדויות

 פרויקט רכבת חשמלית
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2011 

 

 תכנון מפורט של מערכת החשמול התחלת

 

2012   

המשך התכנון  ; קידום תכנון סטאטוטורי; PQפרסום 

 ;   המפורט

  רבעון ראשון

2013   

 לתשתיות החשמול RFPפרסום 

ראשון  רבעון 

2014 

 יעד לתחילת ביצוע פרויקט התשתיות

 

2016 – 2020   

הפעלה הדרגתית של רכבות חשמליות בד בבד עם המשך  

 -קו עכו :  הקמת התשתיות ושילוב הפרויקטים החדשים

 קו מהיר לירושלים ועוד, כרמיאל

 אבני דרך משמעותיות



 אביב תל בין מ"ק 38 באורך כפולה מסילה קו סלילת

   ;לירושלים

 10 ובניית מ"ק 19 של כולל באורך מנהרות 5 כריית -

 ;מ"ק 3.3 של כולל באורך גשרים

 ;'מ 80 בעומק "האומה" תחנת הקמת-

;2017 רביעי רבעון :הפרויקט לסיום כולל ז"לו-

 הקו המהיר לירושלים



2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 הפעלה

 לוח זמנים לביצוע



 תוואי הפרויקט לפי קטעים



 גשרים לאורך תוואי הפרויקט

 הערות אורך הגשר

 הקמתו הסתימה מטר 600 1' גשר מס

 הקמתו הסתימה מטר 120 4' גשר מס

 הקמתו הסתימה מטר 150 5' גשר מס

 הקמתו הסתימה מטר 1250 6' גשר מס

 תחת מסילות ראשיות לדרך BOX מטר 35 7' גשר מס

 הקמתו בשלבי סיום מטר 155 8' גשר מס

 (DB)בתכנון ובניה  מטר 190 9' גשר מס

 בביצוע -( DB)בתכנון ובניה  מטר 960 10' גשר מס



 מנהרות לאורך תוואי הפרויקט

 הערות אורך מנהרה

 מטר B2 220מנהרה 
 -בקשת מודיעין  C&Cמנהרה 

 הקמתה הסתימה

 בביצוע -צמד מנהרות  מטר 3,496 1' מנהרה מס

 בביצוע -צמד מנהרות  מטר 1,190 2' מנהרה מס

 בביצוע -צמד מנהרות  מטר 11,590 3' מנהרה מס

 בביצוע -צמד מנהרות  מטר A3 820' מנהרה מס

 מטר 2,600 4' מנהרה מס
מנהרה אחודה לשתי מסילות  

 בביצוע -



'מ 1250-הארוך בארץ כ - 6' גשר מס  

 מגה פרויקט הנדסי
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הגשר הרכבתי הגבוה בארץ - 10' גשר מס  

 מגה פרויקט הנדסי



 TBM -הכרייה מתבצעת באמצעות מכונת הענק 

1' מנהרה מס  



פנים המנהרה – 1' מנהרה מס  





Cut & Cover  2מנהרה :  

'מ 1,200-אורך כ, מנהרה כפולה  



Cut & Cover  2מנהרה :  



8גשר   



'מ 11,600-אורך כ, מנהרה כפולה  

 TBMשתי מכונות : 3מנהרה 



 3A -מנהרה   

בביצוע -  3A מנהרה   

'מ 820-אורך כ, מנהרה כפולה  



 3Aמנהרה  



 3Aמנהרה  



 3Aמנהרה  



 'האומה'תחנת 

מטר מתחת לפני הקרקע 80 –תחנה תת קרקעית   



 'האומה'תחנת 



 כללי

לבין  צ מערב "בין ראשל מ"ק 17-ככפול באורך של קו 

 .מסילותמ "ק 10-בני דרום ושדרוג כצומת 

 הפרויקטתכולת 

גשרי מעל  ; גשרי רכבת 7התשתית כוללות הקמת עבודות 

ומעל נחל  גשרים מעל נחל שורק ; 4311, 4, 20כבישים 

 .פלשתיבנה ושני גשרים במשולש 

כולל ביצוע מעבר רכבת  , צ"מחלף יבנה עבור מעשדרוג 

' מ 750 -ומנהרה באורך כ', מ 80קרקעי באורך של תת 

 .  לשכונות המערביות של יבנהבסמוך  

 .תחנת הנוסעים יבנה מערבהקמת 

 2013מאי : ז הפעלה "לו

 ₪ מיליארד  1-כ: אומדן כולל

 בני דרום –צ מערב "ראשל
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101 

 

 גשר נחל שורק
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 מחלף יבנה  –בני דרום  -צ מערב "ראשל
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 הנחת מבנה עליון –משולש פלשת 
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 כללי

 אשקלון  בין מ"ק 60 -כ של באורך כפולה מסילה קו הקמת

 שבע לבאר

 הפרויקט תכולת

 הפרדות 4 ,גשרים 7 :נתיבות - אשקלון קטע•

 ;חקלאיים מעברים 4 ,מפלסיות

  גשר ,רכבתיים גשרים 10 :גורל צומת - נתיבות קטע•

 חקלאיים מעברים 7 ,(40  כביש) כביש

 ואופקים נתיבות ,שדרות :נוסעים תחנות 3 הקמת•

 

 ₪ מיליארד 2.1-כ :אומדן
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  - אשקלון קטע פתיחת :2/2014 

 ז"לו) לתנועה נתיבות - שדרות

 לחודש עד המקטע וסיום  להאצה

 ;(גיבוש בשלבי - 12/2013

 

 – נתיבות) הקו כלל סיום :5/2015

 (שבע באר /גורל צומת
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 תשתית לרציפים –נתיבות תחנת  לרציפיםיסודות  -שדרות תחנת 
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 בואכה גשר בוהו-רואים את הרכבת בקצה הפסים



 (  מקטע צפוני)באר שבע  –אשקלון 

 גשר מעל נחל בוהו



 כללי

  באורך לנהרייה מוצקין קריית בין מסילה והכפלת שדרוג

 מ"ק 40 של  כולל

   ונהריה עכו תחנות שדרוג

 התוואי כל לאורך מפלסיות הפרדות

 ז"לו

   ,2012 באוקטובר עכו-נעמן כפול קו הפעלת •

   .2013 אחרון רבעון נהריה-עכו כפול קו הפעלת•

 

 ח"מלש 603 :כולל אומדן
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 2012סיום ביצוע אוקטובר  :עכו  – מוצקין

 עבודות שהושלמו

 לתחנת תפעולית נעמן מוצקיןהכפלת מסילה בין •

 ל"הפרדה מפלסית ברפא•

 שדרוג תחנת עכו•

 . הגשר הושלם: גשר רכבת נעמן•

 

 בביצוע  עבודות 

בביצוע לקראת העברת תנועה למסילה בודדת  : עכו  –תחנת תפעולית נעמן •

 .והפעלת קו כפול
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 2013סיום ביצוע דצמבר :  נהריה –עכו 

 עבודות שהושלמו

 .גשר חקלאי שבי ציון לוחמי הגטאות•

 .גשר כניסה לשבי ציון•

 .בנהריהגשר להולכי רגל ברחוב קפלן •

 עבודות בביצוע 

 .לכלי רכב ק"תתבביצוע מעבר : הפרדות מפלסיות בבוסתן הגליל•

 נהריה-עכוהכפלת מסילה בקטע •

 .   נהריהשדרוג תחנת •

 



 "נתיבי ישראל"תוכנית 

 

   

   

 



 כללי

  כפולה מסילה הקמת הכולל ,לאומי תשתית פרויקט

 מ"ק 24 של באורך מחושמלת

 

 הפרויקט תכולת

  צומת :נוסעים תחנות שתי הקמת כולל הפרויקט

 (לעיר הראשית הכניסה בצומת) וכרמיאל אחיהוד

 .מ"ק 5 - כ של באורך כפולה מנהרה הקמת לרבות

 

 לדרכים הלאומית החברה י"ע ביצוע בשלבי הפרויקט

  

 12/2016 בחודש הפעלה

תחנת  

נעמן  

 (תפעולית)

תחנ

ת 

אחי

 הוד

תחנת  

כרמיא

 ל

 `
 
 
 

 
 
 

 `
 
 
 

 
 
 

 `
 
 
 

 
 
 



 כללי

 הקמת הכולל (13 ל"תת) לאומי תשתית פרויקט

 מ"ק 60 -כ של באורך בודדת ומשא נוסעים מסילה

  לחיפה (שאן בית ,עפולה) העמקים אזור לחיבור

 .הארץ ולמרכז (חיפה נמל)

 

   הפרויקט תכולת

 תחנות ומספר המפרץ לב תחבורה מרכז הקמת

  עפולה ,ברוך כפר ,יהושע כפר ,אלרואי נשר :ביניים

 .שאן ובית

 

  הלאומית החברה י"ע ביצוע בשלבי הפרויקט

   לדרכים

 

 3/2016 בחודש הפעלה

 

ח

י

פ

 ה

 עפולה

 בית שאן

 המפרץ-לב

 כפר ברוך

 כפר יהושע

 `
 
 
 

 
 
 

 `
 
 
 

 
 
 

 `
 
 
 

 
 
 

 `
 
 
 

 
 
 

 `
 
 
 

 
 
 



 וקידום סטאטוטורי פרויקטים לתכנון מוקדם
 :  חזון רשת המסילות

 שדרה מזרחית

 שדרת החוף

 תל אביב

 שדרות רוחב

 עכו

 ירושלים

 מסילות רוחב
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 פרויקט

 

 חברה מבצעת

 רכבת ישראל   מסילה מזרחית

 נתיבי איילון מסילה רביעית באיילון מאוניברסיטה עד לוד

 חוצה ישראל לבנון   –אחיהוד  –נשר 

 החברה הלאומית לדרכים קריית שמונה –כרמיאל 

 החברה הלאומית לדרכים טבריה -כפר ברוך 

 חוצה ישראל (כפר ברוך-מגידו-חדרה מזרח) מסילת עירון

 החברה הלאומית לדרכים ערד -באר שבע 

 החברה הלאומית לדרכים ירוחם - דימונה
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 נוכחי   סטאטוס תוכנית 'מס שם מסילה

בטיפול החברה  (. כולל הכנת תסקיר)בהליך קידום תכנון במחוז דרום  23א "תמ מסילה לאילת

 .הלאומית לדרכים

 בטיפול החברה הלאומית לדרכים. בהליך תכנון ראשוני 19/23 א"תמ שמונה קריית–כרמיאל 

 .בטיפול חברת כביש חוצה ישראל. בהליך תכנון ראשוני  15/23א "תמ אחיהוד -מסילת נשר 

 

 .בטיפול חברת כביש חוצה ישראל. בהליך תכנון ראשוני   21/23 א"תמ לבנון -מסילת אחיהוד 

 

 :  מסילת עירון

  כפר/עפולה-'חדרה מז

 ברוך

 .בטיפול חברת כביש חוצה ישראל. בהליך תכנון ראשוני 18/23א "תמ

"(  מסילת מנשה)" 6של כביש  18בחינת חלופה מקבילה לאורך קטע 

 .א"נדרש שינוי תמ

 

בטיפול החברה הלאומית  . א"נדרש שינוי תמ. הסתיים תכנון ראשוני 10/23א "תמ ערד-מסילת באר שבע

 .לדרכים

בטיפול החברה   (.כולל הכנת תסקיר)בהליך קידום תכנון במחוז דרום  10/23א "תמ ירוחם -מסילת דימונה 

 .הלאומית לדרכים



 כללי

  בקטע מ"ק 70 -כ של באורך כפולה מסילה הקמת

  ועד חנה פרדס לתחנת דרומית החוף מסילת שבין

 .לוד תחנת

 

    העמוסות החוף למסילות רכבתי עורף יצירת :המטרה

 

 הפרויקט תכולת

  ;מזרח חדרה :התחנות מתוכננות התוואי לאורך

 העין ראש ;מזרח סבא-כפר ;טירה ;טייבה ;אחיטוב

 .ותעופה אלעד ;דרום העין ראש ;צפון

 

  למתן אישורה לשם התוכנית הפקדת :סטאטוס

 .תוקף

 



 כללי

  חיבור שיאפשר לאילת שבע באר בין ברזל מסילות קו הקמת

  לרשת ,שבע באר – הערבה וישובי אילת בין רציף מסילתי

   .הברזל מסילות

 

 :תועלות

 .וחיפה אשדוד ,אילת נמלי בין רציף מסילתי חיבור •

  .הערבה ופיתוח למרכז הפריפריה קרוב •

 .אילת בנמל הפעילות נפח להגדלת מנוף •

 .סביבתיים ומפגעים הדרכים תאונות צמצום •

 מזרח בדרום הגדולים השווקים עם המסחר ערוצי פיתוח •

 .אסיה

   .ואירופה אסיה בין סחורות למעבר יבשתי גשר יצירת•

  סדום – חצבה מטענים למסילת חיבור•



 .מ"ק 246 –אורך התוואי לשדרוג או הקמה כ •

 

הוחלט על קידום " נתיבי ישראל"במסגרת החלטת •

 . הפרויקט לרמה של תכנון מפורט והפקעות

 

 

   –דרום התכנון הסטטוטורי מקודם בוועדה מחוזית •

 .החברה הלאומית לדרכיםי "ע
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  חדשים קווים הוספת ,הנוסעים במספר הגידול לאור

 את ולפתח להרחיב נדרשת החברה ,הנייד צי והגדלת

  תחזוקה מתחמי להוסיף ואף הקיימים התחזוקה מתחמי

 וביצוע דיור להבטיח מנת על וזאת חדשים ותפעול

  בטוחה נסיעה שתאפשר הנייד צי של נאותה תחזוקה

 .הנוסעים לציבור



 תל אביב

 חדרה 

  ותחזוקה תפעול מתחמי

- 2040 
 

 מתחמי תחזוקת נייד קיימים

 דימונה, חיפה מזרח, קישון, לוד

 תכנון ארוך טווח –מתחמים עתידיים 

 בית שאן, (שחורת)אילת , שמונה. ק

 עבודות בביצוע –מתחמי תחזוקה נייד 

 חיפה מזרח, באר שבע

 ל"מתחמים בטיפול סטטוטורי בות

 קישון, לבני ברקמתחם חליפי , לוד

 לוד

 באר שבע

 מתחמים בתכנון

 דימונה, אשקלון

 קישון
 חיפה מזרח

 דימונה

 אשקלון

 בית שאן

 מתחם חליפי לבני ברק

 (שחורת)אילת 

 שמונה. ק



פריסה ארצית –מתחמים תפעוליים   

  ,ברק בני ,לוד ,מזרח חיפה :נמנים החברה מתחמי של הקיים בצבר•

 .ודימונה (קישון) אפרים סדנת

 .מידיים תפעוליים לצרכים בהתאם ותשתית פיתוח עבודות ביצוע - 

 

 ;צפון שבע באר תפעולי מתחם הקמת :אלו בימים-

 מתחמי והעתקת הרחבה ,לשדרוג סטאטוטורי תכנון קידום :45 ל"תת-

 :ברק לבני חליפי ומתחם קישון ;לוד :החברה של התחזוקה

 ;חלופות ובחינת תכנון דיוני  - 

    ;התוכנית הכלולים המתחמים ליתר ביחס עצמאית מתחם כל קידום - 
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לרכבות דיזל ובעל יכולת  ( דיפו)מוסך שירות רכבת ישראל פועלת בימים אלו להקמת 

 לחישמוללהסבה 

 :  הפרויקט כולל

7 דיורשל מסילות ( אורך כולל)מ "ק 

 איתות אלקטרוני וחשמלי מתקדם במתחםמערכת 

מתקן שטיפה מודרני 

מערכות תדלוק וכיבוי אש 

 ומבני שירות נוספים מסילאיםמבנה 

 לוגיסטימתחם 

 תוספת תכולות לפרויקט – 2015; 5/2014: כולל לביצועז "לו

 ח"מלש 1,240: תקציב כולל



ש  "תחנת ב

 אוניברסיטה

 מתחם לוגיסטיקה דיור צפוני
 דיור דרומי

מבנה 

 ב"שו

מתחם 

שער 

 כניסה

 חומה

מבנה 

 מסילאים

מתקן שטיפה 

 דרומי

 רציפי תדלוק

מיכלי  

 תדלוק

 100מבנה 

 דיפו

מתחם

 צפוני

מתחם 

 דרומי

משרדי תפעול  

 ומגדל בקרה

 חומה









 החברההצגת 

 עידן חדש בשירות –העשור הבא 

 פיתוח התשתיות
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