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  תקציר מנהלים

 וזאת כחלק  ,הקמת צירי העדפה לתחבורה ציבורית בשכונת נווה שאנן: הפרויקט

 .האסטרטגית לפיתוח תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה מהתוכנית

 לאורך התוואי. הסטטוטוריות נערכה בדיקה מפורטת לחריגות  – סטטוטוריקה

 . .ות סטטוטוריותגלהשלים את הפרויקט ללא חרי ניתן

 מכרזים 4מתוכננים . מכרז כמויות –סוג מכרז : אסטרטגיית מכרזים.  

 משכים וקשרים ש לקבוע תקין לשלב זה בהמשך בתכנון המפורט י :לוח הזמנים

לפעולות התכנון . כמו כן יעודכנו הליכי הבקרה והאישור לתכנון המפורט 

 לקראת סיום התכנון המפורט יוכנו לוחות זמנים שלדיים לכל מכרז.

  468.38מל"ש לעומת אומדן החברה בסך  448.20 אומדן חברת הבקרה –אומדן 

 מל"ש. 

  :על  התוכנית התפעולית שהוצגהאת בתכנון המפורט יש לעדכן תכנית תפעולית

 .2012ים משנת בסיס נתונ

 נדרש להשלים במסגרת התכנון המפורט, סימולציה תנועתית לניתוח הביקושים

נדרש לסכם במשותף עם אגף תחבורה כן, מו כ .במסגרת התכנון המפורט

ציבורית במת"ח, את עקרונות מכרז תפעול וזכיינות ולבחון את השפעתו על 

 פרויקט.תכנון ותכולת ה

  תיאום שבוצע תואם את שלב התכנון בו נימצא  –תיאומים מול בעלי תשתית

 הפרויקט.

 תיאום מול רשויות  

o  חתום על ידי עיריית חיפה, יפה נוף ומשרד הסכם עקרונות  לקדםיש

 התחבורה

o תיאום מול כמו כן הוצג  .הוצג תיאום עקרוני לתכנון למשרד התחבורה

 ולביצוע הנת"צ בתחומ ןהטכניו

  הערכה מדידה  לרבות סיכונים 30-כהסקר שהוכן כולל מיפוי של  -ניהול סיכונים

יש להמשיך לעקוב ולנהל את הסיכונים בשלב  לסיכונים, ואופן הטיפול בהם.

  .התכנון המפורט

 .תכנון מפורט לשלב לעבורהבקרה ממליצה  חברת
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Executive Summary 

 he project: As part of the strategic plan to develop public transportation in the 

Haifa metropolitan area, a public transportation preferred lane (Metronit) is 

planned in the Neve Shaanan neighborhood. 

 Statutory: A detailed statutory survey was performed to locate any deviations. The 

project may be completed without any such deviations. 

 Tender Strategy: The tender is a quantity based tender. The company divided the 

project into 4 tenders. HDR accepts this approach.  

 Schedule : The schedule is approved at this stage. It is decided that in the detailed 

design phase, the project manager shall prepare a detailed schedule for the design 

phase. 

 Estimate: HDR estimates the project’s costs at 448 million NIS, compared to an 

estimate of 468 million NIS by the company.  

 Operating Plan: The operating plan must be updated as the presented plan is based 

on 2012 data. A full simulation must be completed during the detailed design phase 

to analyze demand. 

 Coordination with Infrastructure Owners: Coordination with infrastructure owners 

corresponds to the project's phase. 

 Coordination with Municipalities and Institutions:  

o An agreement between Haifa municipality, Yefe Nof and the MOT should be 

signed. 

o   Coordination with the MOT was presented. 

 Risk Management: The survey submitted is adequate. The survey must be updated 

as the project progresses.  

 

Therefore, HDR recommends to continue to the detailed design phase. 
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 מבוא ורקע כללי: .1

 מטרות .1.1

 הקמת צירי העדפה לתחבורה ציבורית בשכונת נווה שאנן וזאת כחלק מהתוכנית

 . האסטרטגית לפיתוח תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה

 הפרדות ללאהחברה כוללים את ביצוע הפרויקט  על ידימסמכי הפרויקט שהועברו 

שנים ממועד  10-15בהתאם לבדיקת יפה נוף הפרדות אילו ידרשו תוך  .מפלסיות

 הפעלת הנת"ץ. 
 

 תועלות ומהות הפרויקט .1.2

 לנוסע שיפור משמעותי בזמני נסיעה 

 תדירות גבוהה ברוב שעות היום 

  (1,2,3קישור לרשת המטרונית העירונית )קווים 

 חיבור הטכניון לקמפוס הנמל ועיר תחתית 
 

 תיאור היסטורי .1.3

 הפרויקט נכלל בתכנית האסטרטגית לפיתוח תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה.
 

 תוואי .1.4

 תוואי ציר ההעדפה: 

o  מתחיל בכיכר הגבורה תוך אפשרות לקישוריות  ציר העדפהתוואי

 למטרונית ברוחב הגיבורים ולמטרונית ברחוב בן יהודה.

o  טכניון -צומת זיו  -טרומפלדור  -חניתה  - ניסנבוים –הלוך: דרך יד לבנים. 

o יד לבנים - ניסנבוים – הגליל – טרומפלדור - צומת זיו - חזור: טכניון. 

  מקטעים עיקריים 5-מחולק ל ציר העדפהתוואי:  

o  רחוב יד לבנים תחתון + עליון – 1מקטע. 

o  חניתה., רחוב הגליל – 2מקטע 

o  קומוי ומלל -טרומפלדור ותרחובה – 3מקטע.  

o  רחוב הרב משאש - 4מקטע. 

o  רחוב מנדלי –טבעת רות הכהן  – 5מקטע.  
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  ילומטר.ק 8-כ :אורך הצירך כל ס

 הטכניון כולל  קמפוס בתחום ,ללא ציר העדפה, תוואי המטרונית מתוכנן

 . קילומטר 3.5-כאורך קטע זה . תחנת קצה

 מתוכננים פרויקטי , לאור שינויים גיאומטריים לאורך ציר העדפה, בנוסף

  .קילומטר 6תחבורה משלימים בשכונת נווה שאנן באורך כולל של 

 

 רשויות מעורבות .1.5

 .חיפהכלל הפרויקט בתחום העיר 

  

  סטטוטוריקה .1.6

  בדיקה סטטוטורית מפורטת לפרויקט. החברה ידיעל  נערכה

 ב התוואי מתוכנן בתחום רצועת הדרך המאושרת סטטוטורית. ור

 . שלגביהם נערכה בדיקה מפורטת סטטוטורית קיימות מספר חריגות

המאפשרים להשלים את הפרויקט ללא  ,לחברת הבקרה פתרונות הנדסיים והוצג

 .חריגות סטטוטוריות

 

 הבקרההתייחסות חברת 

 הנ"ל יטופל ויושלם במסגרת התכנון המפורט.. מקובל

 

 אישור הפרויקט  .1.7

ים פרויקט זה עומד בפני עצמו, ללא כל תלות פיסית ו/או תפעולית בפרויקט

 .החברה על ידיאחרים המקודמים 

 

 אחזקה  .1.8

במטרונית חיפה, שילוב  החברה הוא בדומה לזה הקיים כיום על ידיהמודל המומלץ 

 ין יפה נוף לזכיין.ותפעול באחזקה 
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  לוחות זמנים .1.9

 הביצוע לסיום ועד מפורט מתכנון נוספים  זמנים וחותל התקבלו. 

 הבקרה.חברת דרישות  ל פילוח הזמנים תוקן באופן טכני ע 

 נקבעו משכי ביצוע ראשוניים למקטעים השונים. 

  הזמנים ללוח הנחות מסמך התקבללא. 

 המקטעים לאורכי פירוט כל נמצא לא. 

 ד.-א :שלבים 4-ל חולקו הזמנים בלוח העבודות 

 חודשים 8 הינו' א בשלב המפורט לתכנון שנקבע הביצוע משך. 

 חודשים 15 הינו' ב בשלב המפורט לתכנון שנקבע הביצוע משך. 

 חודשים 18 הינו' ג בשלב המפורט לתכנון שנקבע הביצוע משך. 

 חודשים 18 הינו' ד בשלב המפורט לתכנון שנקבע הביצוע משך. 

 

 : חברת הבקרה סיכום

 .לוח הזמנים המעודכן מפורט יותר מקודמו 

 פלינות אולם משך הביצוע לכולן זהה ואין ציפעילויות התכנון חולקו לדיס

 קשרים בין פעילויות התכנון.

  הוספו אישורים נדרשים לכל מקטע, אולם לכל האישורים הוגדר משך זהה

 והתניות נדרשות.ללא פירוט לפעילויות 

  חירת בהוחלט לאשר את לוח הזמנים בשלב זה, כמו כן הוחלט עי לאחר

יקבעו משכים וקשרים לפעולות התכנון מנה"פ לשלב התכנון המפורט, 

יוכן לוח זמנים מפורט לשלב התכנון בצירוף אבני דרך לבקרה ויעדים. ו

ים ביפה בהמשך יוכנו לוחות זמנים שלדיים לכל מכרז בהתאם לנוהל הקי

 נוף.

כמו כן יעודכנו הליכי הבקרה והאישור לתכנון המפורט לקראת סיום 

 התכנון המפורט יוכנו לוחות זמנים שלדיים לכל מכרז.
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 הפרויקטניהול  .2

 ם מנהל הפרויקטש .2.1

 ".ש.י.א הנדסה בניה ותשתיות בע"מ–פרו " רתחבישראל דוניו מ

 שלב בפרויקט בו נכנס מנהל הפרויקט .2.2

  התכנון המוקדם.משלב התחלת 

 אופן חלוקת האחריות המתוכננת של ניהול הפרויקט בין תכנון לביצוע .2.3

  .טרם נקבע

  היסטוריה של ניהול הפרויקט .2.4

  .ונטיולא רל

 תפעוליתתכנית  .3

 ירוט התוכנית התפעולית של הקו הכוללת מספר קוויםפ .3.1

 התוכנית מבוססת על סקר עולים/יורדים בתחנות אוטובוס לאורך הציר משנת

התוכנית התפעולית הרעיונית מבוססת על עקרון "ציר משתף", המשתפת  .2012

 קווים עירוניים נוספים בתשתית ההעדפה., בנוסף לקווי המתע"ן

 מרכיבי התוכנית התפעולית כוללת:

   :שני קווי מתע"ן 

 .חניתה, יד לבנים, הדר-דרך טרומפלדור, הגליל :הדר –הטכניון  .1

חניתה, יד לבנים, עיר -טרומפלדור, הגליל עיר תחתית: דרך –הטכניון  .2

 .תחתית, מרכז רפואי לין, רכבת בת גלים

   (28קו עורקי תדיר לכרמל )מבוסס על קו. 

  קווים לאורך הציר נוסעים במשותף בתוך תשתית ההעדפה. 
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 תוואי .3.2

  מפורט בתרשים מטה וכמפורט תוואי ציר העדפה:  

o  טכניון –צומת זיו  -טרומפלדור  - חניתה – ניסנבוים –הלוך: דרך יד לבנים.  

o יד לבנים - ניסנבוים – הגליל – טרומפלדור – צומת זיו - חזור: טכניון. 

 

טרומפלדור,  ובבחלק מרח החצים הצהובים.פי כיוון נסיעה וחד/דו סטריות ל

יד רחוב הגליל התנועה לתחבורה ציבורית הנה חד סטרית. ברחוב חניתה וב ובברח

  לכל האורך. סטריתלבנים התנועה לתחבורה ציבורית הנה דו 
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 :שינויים בהסדרי תחבורה ציבורית כתוצאה מהכנסת הקו .3.3

 נסיעות יומיות: 1,244קווים,  25עוברים סה"כ  בנווה שאנן

 21  קווי תלמידים( 2-קווי שבת בלבד ו 2קווי לילה,  2קווים עירוניים )מתוכם. 

 4  מוצ"ש בלבד( 1בינעירוניים )מתוכם קו קווים.  
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 קבוצות עיקריות: 3-קווים מחולקים לה

 BRTקווים לביטול שעוברים במסלול ציר העדפה. הקווים יואחדו ויפעלו כקו  .1
 בתדירות גבוהה:

נסיעות  סוג קו שילוט
 יום ג'

נסיעות 
 שבועיות

נסיעות 
שבת 
עד 

16:00 

 מצב מוצע עובר בקטע

 ביטול קו מסלול העדפה  676 123 עירוני 17
 ביטול קו מסלול העדפה 5 6  עירוני 17א

 ביטול קו מסלול העדפה 15 821 138 עירוני 18
 ביטול קו מסלול העדפה  698 125 עירוני 19

 ביטול קו מסלול העדפה  65 11 עירוני 19א
 

 בתוך ציר העדפהקווים שחוצים בקטעים קצרים  .2
קווים עוברים בקטע קצר בציר העדפה. קווים אלו מאופיינים בעיקר החלק מ

בתור קווים חוצים. יש צורך להעביר חלקית עם תנועת הרכב הפרטי ולאפשר 

 פניות.

 :שלום עליכםרחוב טרומפלדור לרחוב ים ימינה מקווים מדרום שפונ

נסיעות  סוג קו שילוט
 יום ג'

נסיעות 
 שבועיות

נסיעות 
שבת 
עד 

16:00 

מצב  עובר בקטע
 מוצע

 / טרומפלדור  22 4 בינעירוני 55
 שלום עליכם

ללא 
 שינוי

  143 27 עירוני 141
 / טרומפלדור

 שלום עליכם
ללא 
 שינוי

 / טרומפלדור  155 22 לילה 208
 שלום עליכם

ללא 
 שינוי

 

 :טרומפלדור בלבד רחוב ם בקטע הדרומי שלקווי  

נסיעות  סוג קו שילוט
 יום ג'

נסיעות 
 שבועיות

נסיעות 
שבת 
עד 

16:00 

 מצב מוצע עובר בקטע

 טרומפלדור  212 38 שכונתי 9
הזזת תחנת קצה 

 מטרומפלדור

הזזת תחנת קצה  טרומפלדור  81 14 שכונתי 9א
 מטרומפלדור



 

 30-מ 12 עמוד   YFN-HDR-0437סימוכין: 
 

 

 :קווים בקטע טרומפלדור, חניתה, פנייה שמאלה בחניתה ובדרך שמחה גולן 

נסיעות  סוג קו שילוט
 יום ג'

נסיעות 
 שבועיות

נסיעות 
שבת 
עד 

16:00 

 מצב מוצע עובר בקטע

  502 91 עירוני 16
-טרומפלדור

 –חניתה 
 שמחה גולן

ללא שינוי. 
חלופות 

מטרומפלדור 
להזיז למרכזית 

 המפרץ

  312 57 עירוני 76
-טרומפלדור

 –חניתה 
 שמחה גולן

 ללא שינוי

  310 57 עירוני 77
-טרומפלדור

 –חניתה 
 שמחה גולן

 ללא שינוי

  4  בינעירוני 974
-טרומפלדור

 –חניתה 
 שמחה גולן

 ללא שינוי

 

טרומפלדור, חניתה, פנייה שמאלה בדרך סילבר והמשך ליד  ברחובות קווים בקטע
 :לבנים

נסיעות  סוג קו שילוט
 יום ג'

נסיעות 
 שבועיות

נסיעות 
שבת 
עד 

16:00 

 מצב מוצע עובר בקטע

 6 6  עירוני 11א
-טרומפלדור

-סילבר-חניתה
 ניסנבוים

 ללא שינוי

 8 17  עירוני 14
-טרומפלדור

-סילבר -חניתה
 יד לבנים

הזזת תחנת 
קצה 

 מטרומפלדור

  3  עירוני 14א
-טרומפלדור

-סילבר -חניתה
 יד לבנים

הזזת תחנת 
קצה 

 מטרומפלדור

  383 68 שכונתי 20
-טרומפלדור

 ללא שינוי סילבר-חניתה
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טרומפלדור, הרחובות מתוכנן( ומשאש ה ובערד )רח-יד לבניםברחובות קווים בקטע 
 :גולןוהחניתה 

נסיעות  קו סוג שילוט
 יום ג'

נסיעות 
 שבועיות

נסיעות 
שבת 
עד 

16:00 

 מצב מוצע עובר בקטע

-יד לבנים צפון  121 22 עירוני 13
 ללא שינוי ערד

  111 20 בינעירוני 970
-טרומפלדור

גולן, יד -חניתה
 ערד-לבנים צפון

 ללא שינוי

  31 4 בינעירוני 972
-טרומפלדור

גולן, יד -חניתה
 ערד-לבנים צפון

 שינוי ללא

 

 קווי תלמידים:

 סוג קו שילוט
נסיעות 

 יום ג'
נסיעות 
 שבועיות

נסיעות 
שבת 
עד 

16:00 

 מצב מוצע עובר בקטע

-טרומפלדור  21 4 תלמידים 85
  חניתה-הגליל

  6 2 תלמידים 90
-טרומפלדור

 חניתה-הגליל

הזזת תחנת 
קצה 

 מטרומפלדור
 

 עם השכונות מסביבקווים שעוברים בתוך ציר העדפה ומזינים את הציר  .3
 דרך יד לבנים:וטרומפלדור, הגליל ברחובות קווים בקטע 

 סוג קו שילוט
נסיעות 

 יום ג'
נסיעות 
 שבועיות

נסיעות 
שבת 
עד 

16:00 

 מצב מוצע עובר בקטע

  1,046 183 עירוני 123
 / הגליל / טרומפלדור

 דרך יד לבנים
 / גליל

 חניתה

 / הגליל / טרומפלדור  19 3 עירוני 125
 דרך יד לבנים

 / גליל
 חניתה

  224 32 לילה 200
 / הגליל / טרומפלדור

 דרך יד לבנים
 / גליל

 חניתה
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 קווים בקטעים שמזינים את ציר העדפה עם השכונות מסביב: 

נסיעות  סוג קו שילוט
 יום ג'

נסיעות 
 שבועיות

נסיעות 
שבת 
עד 

16:00 

 מצב מוצע עובר בקטע

-הגליל-טרומפלדור 8 669 115 עירוני 28
 סילבר

 ללא שינוי

  141 25 עירוני 36
-הגליל-טרומפלדור

-חניתה-התיכון
 יד לבנים-סילבר

הזזת תחנת 
קצה 

מטרומפלדור. 
 גליל/חניתה

  34 6 עירוני 36א
-הגליל-טרומפלדור

-חניתה-התיכון
 יד לבנים-סילבר

הזזת תחנת 
קצה 

מטרומפלדור. 
 גליל/חניתה

 ללא שינוי הגליל-טרומפלדור  296 53 שכונתי 38
 

 

 תדירות .3.4

 לכל כיוון נסיעה, לכל קו, דקות 7.5כל : תדירות שני קווי המתע"ן המתוכננים . 

  לכל כיוון יציאה, דרות 12כל  –תדירות קו אוטובוס אורכי תדיר לכרמל.  
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 לוחות זמנים .3.5

 כיוון לפי שעה-שני קווי מתע"ןתדירות 
סה"כ 
 שבועי

 637 32 45 112 סה"כ
 מפה מוצעת להפעלה

 

  

יציאות בשעה 
 ה'-ימים א'

יציאות בשעה 
 יום ו וערבי חג

יציאות בשעה 
 יום שבת וחג

 

6:00-5:00 3 2 0 

7:00-6:00 6 3 0 

8:00-7:00 8 5 0 

9:00-8:00 8 5 0 

10:00-9:00 6 4 0 

11:00-10:00 6 4 0 

12:00-11:00 6 4 0 

13:00-12:00 6 5 0 

14:00-13:00 6 4 0 

15:00-14:00 6 4 0 

16:00-15:00 8 3 0 

17:00-16:00 8 2 2 

18:00-17:00 8 0 4 

19:00-18:00 6 0 5 

20:00-19:00 6 0 5 

21:00-20:00 5 0 5 

22:00-21:00 5 0 4 

23:00-22:00 3 0 3 

24:00-23:00 1 0 2 

01:00-24:00 1 0 2 

02:00-01:00 0 0 0 

03:00-04:00 0 0 0 

04:00-03:00 0 0 0 

05:00-04:00 0 0 0 

 32 45 112 סה"כ
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 כיוון לפי שעה-אורכי לכרמל תדירות קו 
 סה"כ שבועי

 498 29 44 85 סה"כ
 מפה מוצעת להפעלה

 

  

יציאות בשעה 
 ה'-ימים א'

יציאות בשעה 
 יום ו וערבי חג

בשעה יציאות 
 יום שבת וחג

 6:00-5:00 3 2 0 
 7:00-6:00 4 3 0 
 8:00-7:00 5 5 0 
 9:00-8:00 5 5 0 
 10:00-9:00 5 4 0 
 11:00-10:00 5 4 0 
 12:00-11:00 5 4 0 
 13:00-12:00 5 4 0 
 14:00-13:00 5 4 0 
 15:00-14:00 5 4 0 
 16:00-15:00 5 3 0 
 17:00-16:00 5 2 2 
 18:00-17:00 5 0 4 
 19:00-18:00 5 0 4 
 20:00-19:00 5 0 4 
 21:00-20:00 4 0 4 
 22:00-21:00 4 0 4 
 23:00-22:00 3 0 3 
 24:00-23:00 1 0 2 
 01:00-24:00 1 0 2 
 02:00-01:00 0 0 0 
 03:00-04:00 0 0 0 
 04:00-03:00 0 0 0 
 05:00-04:00 0 0 0 
 29 44 85 סה"כ 
  

 

 נושאי תפעול וזכיינות .3.6

מתקיימים דיונים שוטפים בנושא זה מול מנהל . טרם סוכם נושא תפעול וזכיינות

 אגף בכיר תח"צ מר דרור גנון. 
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 כמות רכבים  .3.7

 קווי מתע"ן  2

דקות  5צי הרכב הדרוש להפעלת שני קווי המטרונית מחושבים לפי זמן סבב ועוד 

 מזמן הנסיעה( חלקי מרווח נסיעה.  3%סטיית תקן ) 2.5הפסקת נהג ועוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 י לכרמלקקו עור

ונוספה נסיעה אחת בכל רכבים עירוניים, מאחר  2קו העורקי דרושים עוד עבור ה

 כיוון יחסית למצב הקיים.

 

 (LRTאו  BRTהאם קיימים קווים מזינים )בהקשר של קווי  .3.8

הקווים המתממשקים עם הציר משמשים כקווי הזנה ומספקים כיסוי נרחב 

לשכונות, על כן אין צורך בשלב זה לתכנון קווים נוספים מעבר להתאמת הקווים 

 .הקיימים כפי שפורט לעיל

 

 

 

 

עיר  –טכניון  הדר -טכניון  
 תחתית

 13.5 10.5 קילומטר –אורך קו 

זמן נסיעה בשני הכיוונים 
 דקות - (ש"קמ 25מהירות )

50.4 64.8 

2.5 X  4.86 3.78 דקות -סטיית תקן 

 5 5 דקות -הפסקה 
 88 07 דקות -כ זמן סבב כולל "סה

 0.5 0.5 דקות -מרווח בין נסיעות 
 21 9 צי רכב מחושב

 2 2 %(10)רזרבה 

 01 01 צי רכב דרוש
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 ממשקים עם קווים ואמצעים נוספים )כגון: מרכז בקרה( .3.9

 .הפרויקט הינו עצמאי ואינו מותנה בפיתוח קווים נוספים בחיפה

 :ניםבמסגרת הפרויקט מתוכנ

  לרכב בצומת משאשחניון. 

  אוטובוסים רגילים.  6רכבי מתע"ן ו 6חניון תפעולי בטכניון ל 

בשלב זה של התכנון אין מידע בנושא זה.  - ומהלנושא מרכז הבקרה, דיפו וכד

יוטמעו במכרז ההפעלה אשר יפרסם משרד התחבורה , לכךההנחיות והדרישות 

 .כחלק מהדרישות שלו למפעיל

 טכנולוגיה בתחנות/על הרכבים .3.10

בשלב זה של התכנון אין מידע בנושא זה. ההנחיות והדרישות למערכות אילו 

התחבורה כחלק מהדרישות שלו  יוטמעו במכרז ההפעלה אשר יפרסם משרד

 למפעיל

 

 תגובת חברת הבקרה 

  התוכנית התפעולית שהוצגה מבוססת על ספירותOB  2012שבוצעו בשנת .

. ניתוח הסקר ועדכון 2015מעודכן לשנת  OBחברת יפה נוף השלימה סקר 

 התוכנית התפעולית תעשה במסגרת שלב התכנון המפורט. 

  נדרש להשלים במסגרת התכנון המפורט, סימולציה תנועתית לניתוח

הביקושים, בחינת איכות התוכנית המוצעת, משכי הנסיעה לאורך הנת"צ 

הן לתחבורה ציבורית והן לרכב פרטי.  -והשוואתם למשכי הנסיעה הקיים כיום 

ם ואוטובוסי מתע"ןשל רכבי  כמו כן יש לבדוק את השפעת עירוב הנסיעה בנת"צ

 רגילים על משך הנסיעה ורמת השירות. 

 ף תחבורה ציבורית געם א במשותףנדרש לסכם , במסגרת התכנון המפורט

את עקרונות מכרז תפעול וזכיינות ולבחון את השפעתו על תכנון , במת"ח

 ותכולת הפרויקט.
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  אסטרטגיית רכש .4

 . מכרז כמויות -שיטת מכרוז .4.1

 :חלוקת הפרויקט לחבילות רכש ולמכרזים

 מכרזים.  4יפה נוף הינה לחלק את הפרויקט ל המלצת 

כלל העבודות הנדרשות עד למסירת  תכולת העבודה עבור כל מכרז כוללת את

 הנתיב למפעיל לרבות תחנות על כל תכולתם.

 מנדלירחוב  –טבעת רות הכהן  – 5מקטע , הרב משאשרחוב  – 4מקטע  :1מכרז 

טבעת  – 6מקטע , זיו + קומוי +מללטרומפלדור + צומת  – 3מקטע : 2מכרז 

 טכניון

יד לבנים תחתון + הפיכת כיוון ברחוב פאר + יד לבנים עליון +  – 1מקטע : 3מכרז 

 .ניסנבוים

 חניתה + הגליל + רחובות מקשרים בניהם – 2מקטע  :4מכרז 

 

אומדן  שם המכרז
 תקציבי

לו"ז מוכנות 
 לביצוע

טבעת רות  – 5הרב משאש, מקטע רחוב  – 4מקטע  :1מכרז 
  מנדלירחוב  –הכהן 

 17-מאי 27.15

טרומפלדור + צומת זיו + קומוי +מלל,  – 3מקטע : 2מכרז 
 טבעת טכניון – 6מקטע 

 17-נוב 100.18

יד לבנים תחתון + הפיכת כיוון ברחוב  – 1: מקטע 3מכרז 
 18-מרץ 168.40 פאר + יד לבנים עליון + ניסנבוים.

חניתה + הגליל + רחובות מקשרים  – 2מקטע  :4מכרז 
 בניהם

 18-יונ 152.47

   448.20 אומדן תקציבי כולל

 
 

  :התייחסות חברת הבקרה 

 .החברה המציע אותה הרכש אסטרטגיית את לאשר ממליצה הבקרה חברת
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 תקציב .5

  :אומדן הפרויקט .5.1

 כל הסכומים במיליוני ש"ח.

  

 ריכוז כלל הקטעים
  

 סעיף מס'
אומדן 

החברה 
 )מש"ח(

אומדן 
חברת 

 הבקרה
 )מש"ח(

  
  

עלויות עבודה הנדסיות קבלן 
 201.03 201.03 ראשי

 17.34 28.79 תחנות     
 2.30 2.30 אחזקה זמנית    
 14.78 18.68 העדפה ברמזורים     
 235.45 250.80 סה"כ עלויות קבלניות 1  
 6.00 6.00 הפקעות ופינויים    
 0.00 0.00 197תביעות לפי סעיף     
  

סה"כ עלות מימוש זכויות  2
 6.00 6.00 הדרך

 12.66 18.60 טיפול בתשתיות    
 12.66 18.60 סה"כ טיפול בתשתיות 3  
 254.11 275.40 1-3סה"כ     
 0.00   העמסות    
 24.81 26.94  תכנון    
 7.44 9.43 ניהול ופיקוח     
 7.44 8.08 נלוותעלויות     
 3.72 4.04 הבטחת איכות     
 43.42 48.49 סה"כ העמסות 4  
 297.53 323.89 1-4סה"כ     
 74.38 64.78 ב.צ.מ.  5  
 371.92 388.67 1-5סה"כ  6  
 11.16 11.66 3%תקורת חברה     
 383.08 400.33 (1-6סה"כ כללי ) 7  
 65.12 68.06 (17%מע"מ )    
 448.20 468.38 סה"כ תקציב 8  
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יד לבנים  - 1מקטע מס' 
 -יד לבנים עליון  -תחתון 

 ניסנבויים 
הגליל +  - 2מקטע מס' 

 חניתה

 סעיף מס'
אומדן 

החברה 
 )מש"ח(

אומדן 
חברת 

 הבקרה
 )מש"ח(

אומדן 
החברה 
 )מש"ח(

אומדן 
חברת 

הבקרה 
 )מש"ח(

קבלן עלויות עבודה הנדסיות   
 51.79 51.79 72.14 72.14 ראשי

 3.12 5.18 7.63 12.67 תחנות   

 0.77 0.77 0.77 0.77 אחזקה זמנית  

 5.77 7.29 6.49 8.20 העדפה ברמזורים   

 61.45 65.03 87.03 93.78 סה"כ עלויות קבלניות 1

 0.00 0.00 5.00 5.00 הפקעות ופינויים  

 0.00 0.00 0.00 0.00 197תביעות לפי סעיף   

סה"כ עלות מימוש זכויות  2
 0.00 0.00 5.00 5.00 הדרך

 5.60 7.10 3.86 7.20 טיפול בתשתיות  

 5.60 7.10 3.86 7.20 סה"כ טיפול בתשתיות 3

 67.05 72.13 95.89 105.98 1-3סה"כ   

 0.00   0.00   העמסות  

 6.70 7.21 9.09 10.10  תכנון  

 2.01 2.52 2.73 3.53 ניהול ופיקוח   

 2.01 2.16 2.73 3.03 עלויות נלוות  

 1.01 1.08 1.36 1.51 הבטחת איכות   

 11.73 12.98 15.91 18.18 סה"כ העמסות 4

 78.78 85.12 111.79 124.15 1-4סה"כ   

 19.69 17.02 27.95 24.83 ב.צ.מ.  5

 98.47 102.14 139.74 148.98 1-5סה"כ  6

 2.95 3.06 4.19 4.47 3% תקורת חברה  

 101.43 105.20 143.93 153.45 (1-6סה"כ כללי ) 7

 17.24 17.88 24.47 26.09 (17%מע"מ )  

 118.67 123.09 168.40 179.54 סה"כ תקציב 8

            
 
 
 
 
 

     



 

 30-מ 22 עמוד   YFN-HDR-0437סימוכין: 
 

  

שד'  - 3מקטע מס' 
 -נתן קומוי  -טרומפלדור 

 משאש הרברחוב  4מקטע  כניסה לטכניון  -מל"ל 

 סעיף מס'
אומדן 

החברה 
 )מש"ח(

אומדן 
חברת 

 הבקרה
 )מש"ח(

אומדן 
החברה 
 )מש"ח(

אומדן 
חברת 

הבקרה 
 )מש"ח(

עלויות עבודה הנדסיות קבלן   
 3.92 3.92 35.61 35.61 ראשי

 0.00 0.00 2.43 4.03 תחנות   

 0.00 0.00 0.77 0.77 אחזקה זמנית  

 0.00 0.00 2.52 3.19 העדפה ברמזורים   

 3.92 3.92 41.33 43.60 סה"כ עלויות קבלניות 1

 0.00 0.00 0.00 0.00 הפקעות ופינויים  

 0.00 0.00 0.00 0.00 197תביעות לפי סעיף   

סה"כ עלות מימוש זכויות  2
 0.00 0.00 0.00 0.00 הדרך

 0.00 0.80 3.21 3.50 טיפול בתשתיות  

 0.00 0.80 3.21 3.50 סה"כ טיפול בתשתיות 3

 3.92 4.72 44.54 47.10 1-3סה"כ   

 0.00   0.00   העמסות  

 0.39 0.47 4.45 4.71  תכנון  

 0.12 0.17 1.34 1.65 ניהול ופיקוח   

 0.12 0.14 1.34 1.41 עלויות נלוות  

 0.06 0.07 0.67 0.71 הבטחת איכות   

 0.69 0.85 7.79 8.48 סה"כ העמסות 4

 4.61 5.57 52.33 55.58 1-4סה"כ   

 1.15 1.11 13.08 11.12 ב.צ.מ.  5

 5.76 6.69 65.41 66.69 1-5סה"כ  6

 0.17 0.20 1.96 2.00 3%תקורת חברה   

 5.93 6.89 67.38 68.69 (1-6סה"כ כללי ) 7

 1.01 1.17 11.45 11.68 (17%מע"מ )  

 6.94 8.06 78.83 80.37 סה"כ תקציב 8

            

      



 

 30-מ 23 עמוד   YFN-HDR-0437סימוכין: 
 

  

מנדלי  - 5מקטע מס' 
קיים + מנדלי חדש + 
 פאיירברג + רות הכהן

הסדרת  - 6מקטע מס' 
רציפים + תחנת קצה 

 בטכניון

 סעיף מס'
אומדן 

החברה 
 )מש"ח(

אומדן 
חברת 

 הבקרה
 )מש"ח(

אומדן 
החברה 
 )מש"ח(

אומדן 
חברת 

הבקרה 
 )מש"ח(

עלויות עבודה הנדסיות קבלן   
 7.90 7.90 10.56 10.56 ראשי

 4.16 6.91 0.00 0.00 תחנות   

 0.00 0.00 0.00 0.00 אחזקה זמנית  

 0.00 0.00 0.00 0.00 העדפה ברמזורים   

 12.06 14.81 10.56 10.56 סה"כ עלויות קבלניות 1

 0.00 0.00 1.00 1.00 הפקעות ופינויים  

 0.00 0.00 0.00 0.00 197תביעות לפי סעיף   

מימוש זכויות סה"כ עלות  2
 0.00 0.00 1.00 1.00 הדרך

 0.00 0.00 0.00 0.00 טיפול בתשתיות  

 0.00 0.00 0.00 0.00 סה"כ טיפול בתשתיות 3

 12.06 14.81 11.56 11.56 1-3סה"כ   

 0.00   0.00   העמסות  

 1.21 1.48 1.06 1.06  תכנון  

 0.36 0.52 0.32 0.37 ניהול ופיקוח   

 0.36 0.44 0.32 0.32 נלוותעלויות   

 0.18 0.22 0.16 0.16 הבטחת איכות   

 2.11 2.67 1.85 1.90 סה"כ העמסות 4

 14.17 17.48 13.41 13.46 1-4סה"כ   

 3.54 3.50 3.35 2.69 ב.צ.מ.  5

 17.72 20.97 16.77 16.16 1-5סה"כ  6

 0.53 0.63 0.50 0.48 3%תקורת חברה   

 18.25 21.60 17.27 16.64 (1-6סה"כ כללי ) 7

 3.10 3.67 2.94 2.83 (17%מע"מ )  

 21.35 25.27 20.20 19.47 סה"כ תקציב 8
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פאר +  - 1.1מקטע מס' 
רחובות  -רזיאל 

 משלימים

הבנים +  - 2.1מקטע מס' 
אשר+ ציון +הבריכה+ 
 מצפה + אבא הלל סילבר

 סעיף מס'
אומדן 

החברה 
 )מש"ח(

אומדן 
חברת 

 הבקרה
 )מש"ח(

אומדן 
החברה 
 )מש"ח(

אומדן 
חברת 

הבקרה 
 )מש"ח(

עלויות עבודה הנדסיות קבלן   
 14.25 14.25 4.84 4.84 ראשי

 0.00 0.00 0.00 0.00 תחנות   

 0.00 0.00 0.00 0.00 אחזקה זמנית  

 0.00 0.00 0.00 0.00 העדפה ברמזורים   

 14.25 14.25 4.84 4.84 סה"כ עלויות קבלניות 1

 0.00 0.00 0.00 0.00 הפקעות ופינויים  

 0.00 0.00 0.00 0.00 197תביעות לפי סעיף   

סה"כ עלות מימוש זכויות  2
 0.00 0.00 0.00 0.00 הדרך

 0.00 0.00 0.00 0.00 טיפול בתשתיות  

 0.00 0.00 0.00 0.00 סה"כ טיפול בתשתיות 3

 14.25 14.25 4.84 4.84 1-3סה"כ   

 0.00   0.00   העמסות  

 1.43 1.43 0.48 0.48  תכנון  

 0.43 0.50 0.15 0.17 ניהול ופיקוח   

 0.43 0.43 0.15 0.15 עלויות נלוות  

 0.21 0.21 0.07 0.07 הבטחת איכות   

 2.49 2.57 0.85 0.87 סה"כ העמסות 4

 16.75 16.82 5.69 5.71 1-4סה"כ   

 4.19 3.36 1.42 1.14 ב.צ.מ.  5

 20.94 20.18 7.11 6.85 1-5סה"כ  6

 0.63 0.61 0.21 0.21 3%תקורת חברה   

 21.56 20.79 7.32 7.06 (1-6סה"כ כללי ) 7

 3.67 3.53 1.24 1.20 (17%מע"מ )  

 25.23 24.32 8.57 8.26 סה"כ תקציב 8

 

 

 

 



 

 30-מ 25 עמוד   YFN-HDR-0437סימוכין: 
 

 התייחסות חברת הבקרה

 בין כתב קיימת כפילות  ,חברת הבקרהבהתאם לבדיקת  -תחנות מטרונית

לפיכך עודכן האומדן. כמו כן עודכנו , כמויות קבלן ראשי לכתב כמויות תחנות

 .מחירי היחידה בהתאם לתוצאות מכרזים אחרונים ביפה נוף

  בדומה לפרויקט מטרונית נשר, חברת הבקרה סבורה כי  –העדפה ברמזורים

 ם סבירות. החברה אינ על ידיתשומות הניהול שחושבו 

 מידע שהתקבל ממתכנני אומדן חברת הבקרה מבוסס על  -טיפול בתשתיות

 .הפרויקט

  מערך עבודות קבלניות והעתקת תשתיות 10%לפי  –תכנון. 

 מערך עבודות קבלניות והעתקת  3% חישוב חברת הבקרה לפי -ניהול ופיקוח

 .לפי החברה 3.5%תשתיות וזאת לעומת 

  מערך עבודות קבלניות והעתקת תשתיות 3%לפי  –עלויות נלוות. 

  מערך עבודות קבלניות והעתקת תשתיות 1.5%לפי  –הבטחת איכות. 

  מערך עבודות קבלניות והעתקת  25% חישוב חברת הבקרה לפי -בצ"מ

 .לפי החברה 20%תשתיות וזאת לעומת 

 

 

 

 להשלים מול יפה נוף תזרים הפרויקט .5.2

 

 נוכחיתשנה  שם הפרויקט

2016 

שנה הבאה 

2017 

שנה הבאה 

2018 

שנה הבאה 

2019 

     

 

 . נתונים מהחברה ולא הועבר
 

 

 

 

 



 

 30-מ 26 עמוד   YFN-HDR-0437סימוכין: 
 

 

 חסמים \סיכונים  .6

 הבאים: בתחומים הכולל את הסיכונים  מנה"פ הציג סקר סיכונים

  תכנון 

  רישוי 

 ביצוע.  

  תקציב 
 

  .סיכונים 30-סה"כ מופו כ
 

 המלצת חברת הבקרה

 ואופן הטיפול בהם., הערכה מדידה לסיכוניםוכולל , מקיף הסקר שהוכן 

  יש להמשיך לעקוב ולנהל את הסיכונים בשלב התכנון המפורט 
 

 

 ממשקים חיצוניים .7

 תיאום מול גורמי תשתית 

 "הכולל הנחיות , הוצג סיכום ישיבה –תיאום ותכנון קווי מים וביוב  – "מי כרמל

כאשר תחילה נדרש למפות את כלל , /הגשה על תשתית קיימתכלליות לתכנון 

 התשתיות הקיימות. 

  העתקת הכולל הנחיות כלליות לתכנון , 25.1.15הוצג סיכום ישיבה מיום  –בזק/

 כאשר תחילה נדרש למפות את כלל התשתיות הקיימות. , תשתית קיימת

  הכולל הנחיות כלליות בדבר, 14.1.15הוצג סיכום ישיבה מיום  –חברת חשמל 

  .ש הקיימת"לטיפול ברתשולמו מקדמות שלב א' הטיפול ברשת הקיימת. 

 העבודות . 26.2.14התייחסות רשות העתיקות מיום  ההוצג -רשות העתיקות

 מבוצעות בתחום אתר מוכרז. נדרש פיקוח של רשות העתיקות בזמן העבודות. 

 ,חברות אילו. לא הוצג כל תיאום מול  -סלקום הוט, פרטנר 

 אין קווי מקורות בתחום הפרויקט – מקורות.  

  פקיד היערות על ידיהוכן סקר עצים אך טרם אושר  –קק"ל.  



 

 30-מ 27 עמוד   YFN-HDR-0437סימוכין: 
 

  צפי להשלמה עוד כחודשיים. . בביצוע –סקר איתות תשתיות 

 הפרויקטאין קווים של חברות אילו בתחום  – תש"ן, קצא"א. 

 

 התייחסות חברת הבקרה

  סביר ותואם את רמת המידע שהתקבל מחברות התשתית לשלב תכנון מוקדם

יש להקצות תשומות  ,במסגרת הליך התכנון המפורט ,יחד עם זאת. שלב התכנון

רבות יותר לקידום נושא זה, בדגש על התווך העירוני וריבוי התשתיות, בו מתוכנן 

 הפרויקט. 

 בלוח הזמנים של  רלוונטיותההתשתיות חברות ממשקים עם חסות ליאין כל התי

 מנה"פ.
  

 התחבורה  דמשרורשויות  תיאום מול

 תיאום מול עיריית חיפה –  

o  עם נציג מחלקת תאורה בעירייה. בישיבה זו  26.11.14הוצג סיכום ישיבה מיום

 ניתנו הנחיות לתכנון מערכות התאורה. 

o בין היתרבהשתתפות, , 2.12.14תכנון מוקדם מיום  הוצג סיכום ועדת שיפוט ,

מנה"פ  על ידיהוצג סטאטוס מעודכן  גורמי עיריית חיפה ובראשם מהנדס העיר.

 הכולל השלמה של ההערות מהשיפוט 

o  .הוצג אישור ראש העיר לתכנון המוקדם ומעבר לתכנון המפורט 

o  חיפה ואף לא הוכנה טיוטה עם עירייתאין הסכם עקרונות. 

 שבו הטכניות מאשר את  17.4.16מיום הוצג סיכום ישיבה  :תיאום מול טכניון

 .עקרונות התכנון המוקדם

 שרד התחבורהתיאום מול מ 

o 3.5.16ו מספר סיכומי ישיבה עם הראל דמתי. האחרון שבהם מיום הוצג  

o  אושרו עקרונות התכנון המוקדם ואשור שאין צורך לבצע הפרדה בישיבה זו

 . מפלסית בצומת הגבורה ודרגנועים

 החברה הודיעה בכתב כי התכנון הוצג לועדה  –וזית תיאום מול ועדה מח

 המחוזית. 
 



 

 30-מ 28 עמוד   YFN-HDR-0437סימוכין: 
 

 התייחסות חברת הבקרה  

 עיריית חיפה, יפה נוף ומשרד התחבורה.  על ידייש להציג הסכם עקרונות חתום 
 

 סיכום ומסקנות .8
 

  נערכה בדיקה מפורטת לחריגות הסטטוטוריות לאורך התוואי.  –סטטוטוריקה

לחברת הבקרה פתרונות הנדסיים המאפשרים להשלים את הפרויקט ללא  והוצג

 במסגרת התכנון המפורט.  מוויושל וטופלחריגות אילו י. ות סטטוטוריותגחרי

  אסטרטגיית מכרזים– 

o   מכרזים  4מתוכננים  מכרז כמויות.  –סוג מכרז 

o חברת הבקרה מקבלת אסטרטגיה זו . 

 חירת מנה"פ לשלב התכנון בי לאחר כהוחלט . שלב זהלוח הזמנים מאושר ל

יוכן לוח זמנים מפורט לשלב ויקבעו משכים וקשרים לפעולות התכנון המפורט, 

 .התכנון בצירוף אבני דרך לבקרה ויעדים

פלינות אולם משך הביצוע לכולן זהה ואין קשרים ציפעילויות התכנון חולקו לדיס

 בין פעילויות התכנון.

מקטע, אולם לכל האישורים הוגדר משך זהה ללא הוספו אישורים נדרשים לכל 

 פירוט לפעילויות והתניות נדרשות.

  468.38 מל"ש לעומת אומדן החברה בסך 448.20אומדן חברת הבקרה  –אומדן 

 מל"ש. 

  :תכנית תפעולית 

o  ניתוח הסקר ועדכון התוכנית  .התוכנית התפעולית שהוצגהיש לעדכן את

 עשה במסגרת שלב התכנון המפורט. יהתפעולית 

o  נדרש להשלים במסגרת התכנון המפורט, סימולציה תנועתית לניתוח

הביקושים, בחינת איכות התוכנית המוצעת, משכי הנסיעה לאורך הנת"צ 

הן לתחבורה ציבורית והן לרכב  -אתם למשכי הנסיעה הקיים כיום והשוו

פרטי. כמו כן יש לבדוק את השפעת עירוב הנסיעה בנת"צ של רכבי מתע"ן 

 ואוטובוסים רגילים על משך הנסיעה ורמת השירות. 



 

 30-מ 29 עמוד   YFN-HDR-0437סימוכין: 
 

o  במסגרת התכנון המפורט, נדרש לסכם במשותף עם אגף תחבורה ציבורית

ל וזכיינות ולבחון את השפעתו על תכנון במת"ח, את עקרונות מכרז תפעו

 ותכולת הפרויקט.

  תיאום שבוצע תואם את שלב התכנון בו נימצא  –תיאומים מול בעלי תשתית

 הפרויקט.

  תיאום מול רשויות–  

o הסכם  יחד עם זאת טרם הועבר, הוצג אישור ראש העיר לתכנון המוקדם

 תחבורה. עקרונות חתום על ידי עיריית חיפה, יפה נוף ומשרד ה

o וועדה מחוזיתהוצג להתכנון , בהתאם להודעת החברה. 

o  הוצג תיאום עקרוני לתכנון למשרד התחבורה לרבות ביטול הצורך בדרגנועים

 והפרדות מפלסיות לאורך התוואי.

o  לביצוע הנת"צ בתחומה  ןתיאום מול הטכניוהוצג 

  ניהול סיכונים–  

o הערכה מדידה לסיכונים לרבות סיכונים 30-כהסקר שהוכן כולל מיפוי של ,

 ואופן הטיפול בהם.

o  יש להמשיך לעקוב ולנהל את הסיכונים בשלב התכנון המפורט 

 מפורטהתכנון ה לשלב לעבורהבקרה ממליצה  חברת. 
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 מפות ושרטוטים נלווים  .9

 המכרז –מפה כללית  .9.1

 

 


