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 הועדה לתשתיות לאומיותלכבוד: 
 

 'חיים בחיפה', 65ל "תת -נייר עמדה הנדון: 
 

הבטיחה , ק"מ 420לאורך  התכנית לחישמול רכבת ישראל, 18ל "בעת הדיונים על ההתנגדויות החיפאיות לתת
יתחשבו משרד התחבורה והרכבת , מוסדות התכנון ,תכניות העתידיותמסגרת ר הועדה לתושבי חיפה שב"יו

 . 18ל "וכי אין אפשרות לפתור אותה במסגרת תת, בפתרון הבעיה החיפאית
, וכבר נידונות תכניות שונות למסילות הרכבת צפונית דרומית ומזרחית לחיפה, העתיד מתקדם מהר מהצפוי

 . ואולי אף לשפר את מערך הרכבות הארצי, לות לפתור את הבעיה החיפאית אחת ולתמידתכניות שיכו
 

 ניתוח מצב קיים
 : התבשרנו על שלושה פרויקטים חשובים, במסגרת התכניות הנידונות בימים אלה

 . שכבר אושרה לפני מספר שנים ובנייתה צפויה בקרוב, 22ל "תת, בניה של המסילה המזרחית . 1

 ולאחר מכן ביצוע רכבת לאילתקידום תכנון  . 2

 . עד אצבע הגליל, קידום תכנון להקמת שלוחת רכבת צפונית . 3

 
כראוי למדינה שרוצה להקל על , לאחר שיושלמו פרויקטים אלה תרושת הארץ כולה במסילות נוסעים ומטען

לצמצם את , אזרחיה ולהפחית את הפקקים שבכבישים
ימה ומהירה נע, הנסיעות ברכב פרטי ולעודד נסיעה בטוחה

תשתיות אלה יציעו גם חיבור בין תעשיית המינרלים . ברכבות
, ומזרחה דרך ירדן, אילת, אל נמלי הים התיכון, של ים המלח

יאפשרו מעבר מכולות ומכוניות מיובאות לאורך כל , וכן
 . לפי הצורך, המדינה

 
המסילות הבאות מתוכננות או נמצאות בשלבי ביצוע בצפון 

 : הארץ
 ללכרמיא. 1
 לנצרת. 2
 לאצבע הגליל. 3

 . שכבר הושלמה, וזאת בנוסף לרכבת העמק
 

הלב הפועם של שדרת הרכבות הארצית היא , במערך זה
שעובר  22ל "כלומר תוואי תת, השפלה המזרחית הפנימית

הרחק מהמסילות והתחנות העמוסות של ערי , 6לאורך כביש 
 . מישור החוף

 
מדובר . המערכת בפנימכשול גדול , חיפה מהווה מחסום פיזי

בעיר המנתקת את צפון הארץ מהמרכז בגלל תכונותיה 
, בגלל הר הכרמל שמחייב מעקף גדול סביבו, הגאוגרפיות

הנמליות שרצות לכל אורך העיר ובהן עוברים  בגלל התשתיות
ובגלל כמות תחנות הרכבת שמאיטות את , מטענים רבים

כיום . הנסיעה ומקשות על התפקוד והקשר שבין הצפון והמרכז
 תושבי אצבע הגליל או נהריה צריכים לעבור בחיפה בדרכם 

 05.11.16, חיפה

מצב קיים. – 1תרשים   
ומתוכננות.ת ומפת מסילות קיימ -בכחול   

אפשרויות למעקף מסילתי של חיפה  –באדום 
כרמלמתחת לממזרח או   

1עמוד   
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אין כל הגיון , לשיטתנו. ב חציה של כל חיפהומחיי, דרום המרכזי הוא במישור החוף-צפוןו היות והק, למרכז הארץ

כיוון שמערך הרכבות יהיה , שתושב אצבע הגליל או נהריה יצטרך לעבור דרך חיפה בדרכו לדרום או לירושלים
-אילת ואולי אפילו תל, באר שבע, ירושלים, ג"לתושב הצפון הנוסע לנתב. ויאפשר חלופות רבות יותר, רחב יותר

 . אלא לנסוע בתוואי מהיר הרבה יותר, סיבה לעבור דרך חיפהלא תהייה שום  -אביב 
 . לכן אנו רואים חשיבות עצומה במסילה המזרחית

 
 הפוטנציאל לשינוי

 . וגם להפחית משמעותית סיכונים, תוואי המסילות המזרחי יכול גם לייעל את המערכת הארצית
עושים דרכם לאורך כל המדינה , מסוכניםחלקם שומטענים נוספים  ,כדוגמת ברום, כרגע מטעני מינרלים

אמנם בשנים האחרונות כמות מטעני . או לאחר פריקה של יבוא ליצואבדרכם לנמל חיפה לשם טעינה , מהדרום
או פריצת , אך יחד עם זאת תאונה חלילה, ממכולות הברום שהיו %40ומדובר כעת על , הברום ירדה יחסית

תרחש בסמוך לאחת מערי מישור תלגרום לאסון גדול במידה ו יכולה, מכולה כמו שראינו לפני מספר חודשים
במיוחד , אנו סבורים שצריכה להיות עדיפות להעברת מטענים. או חיפה, חדרה, נתניה, בגוש דן -החוף 

רכבת מטענים . הרחק ממקומות יישוב צפופים לאורך מישור החוף, לאורך המסילה המזרחית, המסוכנים ביניהם
צריכה להחליט אם היא פונה מזרחה או מערבה כדי ( ק פוסט במפרץ חיפה'בצ)המפרץ -נת לבתחהיוצאת מ

, אין שום סיבה שהיא לא תפנה מזרחה למסילה שבה יש פחות תחנות. לעקוף את הכרמל ולהמשיך דרומה
כז אלא תתעקש דווקא על הנתיב המערבי שמאלץ אותה לחצות את מר, ולאורכה מתגוררים הרבה פחות תושבים

הרצליה תל , נתניה, חדרה, פרדס חנה, בנימינה, ולאחריו את כל ערי החוף וישובי הכרמל, העיר הסואן של חיפה
 . אביב וכל גוש דן

 
ולכן אינן יכולות לשרת את הצפון משך כל שעות , רכבות מטען חייבות לתת עדיפות לרכבות הנוסעים, בנוסף

ורבה יותר בשעות , תנועת הרכבות מעטה יחסית במהלך שעות היוםזו הסיבה בגללה . וכל ימות השבוע, היממה
מרבית מתושבי מדינת ישראל מתגוררים קרוב , של תל אביב הרוחבשל חיפה לבין קו  הרוחבהיות ובין קו . הלילה

בעוד מסילת , ישנו הגיון רב בייעוד של מסילת הרכבת המערבית לשרת בעיקר את הנוסעים, יותר למישור החוף
על רצועת " לדלג"תשרת ביתר קלות גם מטענים וגם את הנוסעים המעוניינים ( 22ל "תת)ת המזרחית הרכב

 -או לדרום , לירושלים, ג"ולהגיע במהירות גבוהה יותר מהצפון הרחוק לנתב, החוף הצפופה שבין חיפה ותל אביב
 . באר שבע ואילת

 
 הפתרון לחיפה

 המסילותהעילי של חישמול הוכמי שלקחו חלק מרכזי בהתנגדויות לתכנית , כגוף חיפאי הכולל נציגי ציבור
שלאורן הודיעה והבטיחה המועצה הארצית כי יגובש בעתיד פתרון לעיר חיפה על ידי (, 18ל "תת) בשטח חיפה
אלא גם להציג את מיקומה של חיפה , ברצוננו להתמקד לא רק בנקודת הראות הלאומית, רכבת ישראל
 . בתוך המפה הכללית, של תושבי העירוהאינטרסים 

 
-זו העיר היחידה בכל מדינת ישראל שבה הרכבת יוצרת מפגע סביבתי. הרכבת בחיפה מפרידה בין העיר לים

שבמרבית , נכס עירוני ותיירותי נדיר, זו העיר היחידה היושבת למרגלות מפרץ מרהיב. אורבאני חסר תקדים
 . מסילות הרכבת המפרידות את העיר והים באכזריות שטחיו אינו נגיש ואינו בר שימוש בגלל

 
להרחיב , מבקשת להכפיל את המסילות, שהוצגה בישיבת הקונגרס הראשונה, 65ל "התכנית המקורית של תת

וכל זאת במסגרת התוואי הנוכחי של מסילות הרכבת שעוברות  -את הנתק ולהגדיל את ההפרדה בין העיר והים  
לבין תחנת לב המפרץ בצפון מזרח , בין תחנת חוף הכרמל בדרום העיר -לאורך כל שטח השיפוט של חיפה 

 . זו היתה הסיבה בגללה הבענו את התנגדותנו הנחרצת לתכנית. העיר
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חובה להעתיק גם את שתי המסילות , חוף הים לא רק שיש למצוא פתרון לשתי המסילות הנוספות הרחק מקו

כראוי , כדי לאפשר לעיר להתחבר אל חוף הים ולשחרר אותה לפיתוח אמיתי, הקיימות ולהעביר אותן לתוואי אחר
 . 21 -לערים במאה ה

 
 ?היכן צריכה לעבור הרכבת בתוך חיפה

. או מתחת להר במנהרה, בשיקועלא נתנגד להצעות שעניינן העברת המסילה מתחת למישור החוף במנהרה או 

ושומעים קולות מנוגדים , אנו מבינים כי שיקוע המסילה במישור החוף זוכה להתנגדות מחמת קשיי הקמה
, כולל חיבורים ביציאות בצפון ובדרום, בן ארבע מסילות, גם מינהור מתחת לכרמל. בנושא בגלל שיקולים טכניים

 . אינו טריוויאלי
 

קצר באופן מקומי ובאורך שיקוע של שתי המסילות הקיימות , כגון, לכל פתרון שהוא חלקיאנו מתנגדים כמובן 
(, בין בית המכס לדגון כפי שהוסכם לאחרונה בין עיריית חיפה ומשרד האוצר הקילומטרים 2של כגון השיקוע )

פתרון לשתי  ובעוד שאין באופק שום, לא פתורות, בעוד שהמסילות הנמצאות מחוץ לטווח זה ישארו בעינן
נתנגד גם לפתרון שיפריד בין המסילות הקיימות אנו . המסילות הנוספות שאותן מבקשת הרכבת להוסיף בעתיד

פתרונות . תוך השארת זוג מסילות אחר לאורך החוף, לאלה העתידיות ויעביר זוג אחד בשיקוע או במינהור
הם ', חלק מהמפגע של המסילות בנקודה אגם אם הם פותרים . חלקיים כאלה רק ינציחו את הבעיה החיפאית

אנו . וכך למעשה מנציחים את הבעיה לעוד עשרות שנים קדימה', משאירים אותה במצבה הנוכחי בנקודה ב
 . יש לדאוג לפתרון מלא, בו המדינה משקיעה בהכנת תשתיות רכבת איכותיות, סבורים שבשלב זה

 
המיטבי גם למדינה אנו סבורים שהפתרון המוצע כאן על ידינו הוא 

 : וכמובן גם לעיר חיפה, מצפון ועד דרום, כולה
 

לב המפרץ : עדיף לחיפה להסתפק בשתי תחנות רכבת מרכזיות. 1
לא חייב להיות חיבור ישיר ביניהן (. בדרום)וחוף הכרמל (, צפון מזרח)

 ". כבדה"על ידי מסילת רכבת 
 
פון לבין מזרח בין הצ, תחנת לב המפרץ עומדת על צומת משמעותית. 2

תחנה זו תשרת את הנוסעים מחיפה ומכל הצפון אל . ודרומההארץ 
ללא צורך לעבור במסילת החוף )אילת , ש"ב, ירושלים, ג"נתב

 (העמוסה
 
תחנת לב המפרץ תהווה גם מוקד מרכזי לנוסעים מארבעת . 3

( נהריה, כרמיאל, נצרת, העמק)המסילות הצפוניות המתנקזות אליה 
 . דרך המסילה המזרחית, ודרומה הארץאל מרכז 

 
(, כמו בנהריה או בירושלים)תחנת חוף הכרמל תהייה תחנה קצה  . 4

 . לתל אביב ולגוש דן, את הנוסעים מחיפה לערי החוףוהיא תשרת 
 
תופעל , על התוואי הקיים, בין תחנת חוף הכרמל לתחנת לב המפרץ. 5

כך . כדוגמת זו הפועלת בירושלים ללא גדרות, רכבת קלה חשמלית
יהפכו , ושכונות החוף הירודות בערכן הכלכלי, תיפתח כל העיר אל הים

כביש החוף שפוצע  . עם גישה רגלית לים, בארץ לשכונות הנחשקות

.ארצימערך עתידי  – 2תרשים   
. תות ומתוכננומפת מסילות קיימ -בכחול 
מעקף מסילתי של חיפה ממזרח –באדום   

---  
העברת נפח תנועה משמעותי למזרח 

 והוצאתו ממישור החוף
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 יכול להצטמצם, בנוסף לרכבת ,כיום את החיבור בין השכונות לים
ולשקע נתיב אחד או שניים במטרים ספורים לשם , בכמות נתיביו

מעבר מכוניות מהיר כאשר שיקוע זה יכול להיעשות לפרקים על פי 
י תחנות הקצה רכבת חשמלית קלה בין שת . הסיטואציה העירונית

בעיר יכולה להוות תרומה אדירה לאחוז גדול מתושבי העיר 
וגם לשאר תושבי העיר הנאלצים להידחק , המתגוררים לאורך החוף

אחד , תחת מעברי הרכבת המועטים כדי להגיע לחופי הרחצה
 . המשאבים הציבוריים המרכזיים והחשובים ביותר של העיר

 
 : יתרונות הפתרון המוצע

 / מודיעין/ ג"נתב)קשר קצר ומהיר מחיפה והצפון אל המרכז . 1
לכל . ללא צורך לעבור דרך גוש דן( אילת/ ש"ב)והדרום ( ירושלים

 . הנסיעה תתקצר פלאים, למשל, ג או לירושלים"הנוסעים לנתב
 
הנוסעים מהצפון המעוניינים להגיע לתל אביב וגוש דן יעלו על . 2

הפרש המרחק . דן-גוש/ המפרץ-רכבת ישירה ייעודית שתיסע בקו לב
נוסעים בין אם , א מרכז סבידור"מתחנת לב המפרץ ועד תחנת ת

ג הוא "לאורך מסילת החוף או לאורך המסילה המזרחית דרך נתב
, מכיוון שלאורך הקו המזרחי יש פחות תחנות. מ"ק 10-פחות מ

מהירות הנסיעה יכולה להיות גבוהה הרבה יותר ולכן משך הנסיעה 
 . יהיה זהה או סביר להניח אפילו קצר יותר

 
ל "העמק לבין תת-מסילת/ המפרץ-את המסילות המחברות בין לב. 3

אפשר להעביר באזור יקנעם דרך תוואי כביש , 6במקביל לכביש  22
או בכל , או לחליפין בתוואי בין וואדי ערה לוואדי מילק ,או במנהרה מתחת לכרמל צפונית מערבית ליקנעם, 70

 .ויהווה פתרון הנדסי וכלכלי נאות, מקום בו הדבר יתן פתרון רצוי גם לנוסעים
 
שינוי זה הינו חיובי גם מבחינת צמצום סיכונים עבור . ס לאורך מסילת החוף העמוסה"לא יעברו מטענים וחומ. 4

ללא , וגם כדי לאפשר מעבר של רכבות מטען תכופות יותר בקו המזרחי(, לפחות)שלושה מיליון תושבים -כשניים
 . צורך במתן עדיפות לרכבות הנוסעים הרבות שנוסעות במסילה זו

 
יאפשר קשר של צפון המדינה , חנה-השלמת הקו הקצר בין יקנעם לפרדס, 22ל "יבור מפרץ חיפה עם תתח. 5

 . גם במטענים וגם בנוסעים, קשר של כולם עם כולם -וגם עם ירדן (, ירושלים)המזרח , המרכז, עם הדרום
 

מעבר הרכבת בחיפה אחת  הוא גם יפתור את בעית, פתרון זה לא רק שישדרג את מערכת הרכבות הישראלי
 . וישחרר את העיר חיפה מכבלי ההיסטוריה שחנקו במידה רבה את התפתחותה מזה כמעט מאה שנים, ולתמיד

 
 ,בברכה

 חברת מועצת העיר חיפה ,ד"ר עינת קליש רותם
      ,נחשון צוק

    חיים בחיפה

מערך עתידי בחיפה. – 3תרשים   
. תות ומתוכננומפת מסילות קיימ -בכחול   
מעקף מסילתי של חיפה ממזרח –באדום   

הפיכת תוואי המסילות בחיפה  –בוורוד 
 לרכבת קלה וחיבור העיר אל הים

4עמוד   
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