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 דבר השר ישראל כ"ץ, 
שר התחבורה והמודיעין 

גם השנה, מהפכת התשתיות אותה הובלנו ב-8 השנים האחרונות ממשיכה במלוא התנופה ומשנה את המציאות 
במדינת ישראל. באוויר, בים וביבשה, דרכי הנגישות ואפשרויות התנועה לכל אזרח במדינה טובות מאי פעם.

העתיד התחבורתי קרוב מאי פעם, ולראשונה אתם מוזמנים להציץ בספר תכניות העבודה לשנת 2017 ולהכיר 
את הפרויקטים השונים עליהם אנו עמלים בתחום תשתיות התחבורה בישראל. ספר תכניות העבודה נגיש 

ומפורסם לציבור הרחב, כחלק ממדיניות המשרד לשקיפות מלאה ושיתוף הציבור לפעילות משרדנו.

בין התכניות ניתן למצוא את פרויקט כביש 531, המהווה חיבור רוחבי בין כביש 6 במזרח לכביש 2 במערב. 
קו הרכבת חיפה – כרמיאל, שייפתח בסוף השנה הנוכחית, ויאפשר לתושבי האזור חיבור מהיר ונוח למרכז 
הארץ. קו הרכבת המהיר לירושלים אשר נמצא בעיצומן של העבודות. הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן. 
הארכת כביש 6 לצפון. תחילת ביצוע העבודות להארכת קווי הרכבת הקלה בירושלים. הוספת קווי מטרונית 

במטרופולין חיפה. פרויקט "מהיר לעיר" לסלילת נתיבי תחבורה ציבורית בערי המרכז ועוד.

במסגרת תכניתנו לקירוב הפריפריה למרכז, רכבת הנגב שהושלמה בסוף שנת 2015, הוכתרה כהצלחה ועשרות 
אלפי נוסעים פוקדים את תחנות שדרות, נתיבות ואופקים מדי חודש. בנוסף, היסטוריה התרחשה כשבחודש 
אוקטובר האחרון רכבת העמק חזרה לפעול לאחר הפסקה בת 65 שנה. קו רכבת העמק המחבר בין חיפה 
ליישובי העמק, מאפשר לאזרחים נסיעה מהירה ונוחה מקצה לקצה. גם בשנים הבאות נמשיך במגמה זו ונקדם 

פיתוח רכבות ושדרוג כבישים שיגדילו את הנגישות של תושבי הפריפריה למרכז הארץ.  

התחבורה הציבורית ממשיכה להשתדרג עם הקמת עשרות ק"מ של נתיבי תחבורה ציבורית במטרופולינים 
הנסיעות  מחירי  את  שהוזילה  בתעריפים,  הרפורמה  ע"י  השירות  ושיפור  תדירויות  חדשים,  קווים  והוספת 

בעשרות אחוזים למשפחה. 

הרפורמה בנמלים ממשיכה להתקדם גם כן, כשבניית הנמלים בחיפה ובאשדוד בעיצומה. הרפורמה תוזיל את 
מחירי הסחורות ותגביר את התחרות בענף. 

שנה זו היתה פורצת דרך בתחבורה הישראלית. 

נמשיך לעבוד למען אזרחי ישראל, גם בשנה הקרובה, ולשנות את פני המדינה - הלכה למעשה.

בברכה,
ישראל כ"ץ

שר התחבורה והמודיעין
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אני שמח וגאה להגיש בפניכם לראשונה 
את חוברת תוכניות העבודה של כלל 
פרויקטי תשתית התחבורה בישראל 

תנופת הבניה ופיתוח תשתיות התחבורה בשנים האחרונות מורגשת היטב בכל רחבי הארץ – 
בצפון ובדרום, בערים ובישובים, במטרופולינים ובמרחב הכפרי. מדובר בתוצאה של עבודה 
קשה של העובדים במינהל תשתיות ותאום, והשותפים הרבים במשרד התחבורה, וכמובן 

הודות למאמציהם הכבירים של חברות התשתית להם אני מבקש להודות: 
וצוות תוכנית אב  ישראל, מוריה  נת”ע, חברת כביש חוצה  ישראל,  ישראל, רכבת  נתיבי 

לתחבורה ירושלים, יפה נוף, ונתיבי איילון.

זו תוכלו לראות  ומתרחבת! בחוברת  עוד הולכת  כי תנופת הבניה  הן  החדשות הטובות 
צבר פרויקטים בשווי כולל של למעלה ממאה מליארד ש”ח אשר צפויים לשנות את פני 
המדינה בעשור הקרוב, בהתאם למדיניות שקבע שר התחבורה חה”כ ישראל כץ ובהובלת 
מנכ”לית המשרד קרן טרנר. אנו מקדמים את תחום הסעת ההמונים ותשתיות התחבורה 
הציבורית בעוצמה אדירה על מנת להביא לפתרונות תחבורה ברי קיימא ולהקלה בגודש 
במטרופולינים וברשת הבין עירונית. אין מדובר ברשימת פרויקטים מקרית, אלא בשלבי 
ביצוע של תוכנית אסטרטגית רב שנתית לפיתוח תשתיות  התחבורה בישראל על מנת 

לעמוד ביעדי הנגישות והמהירות הנדרשים, ולסייע בצמצום פערים בחברה.

אני מבקש לאחל לכל אזרחי ישראל נסיעה זהירה ובטוחה בדרכים, שימרו על עצמיכם 
ועל יקיריכם. אנו עושים כל מאמץ על מנת שתהנו מהדרך, אך האחריות לנהיגה בטוחה 

מוטלת על כל אחד ואחת מאיתנו.

בברכה,
יעקב )קובי( בליטשטיין

המשנה למנכל”ית וסמנכ”ל תשתיות





דבר המנכ״ל 
חברת נתיבי ישראל פותחת את שנת 2017 כשנת החומש הראשונה מתוך תכנית עבודה חמש - שנתית לשנים 2017-2021.

תכנית זו מורכבת מעשרות פרויקטי תשתית בהיקפים שאין להם אח ורע במדינת ישראל.

זו תשקוד החברה על קידומם  “קו פרשת מים” עבור כל תכנית החומש, שכן בשנת חומש  שנת העבודה 2017 מהווה 
והשלמתם של פרויקטים מהחומש הקודם,  כגון מסילת עכו – כרמיאל, כביש 1 החדש, כביש 38 החדש,  כביש 531 החדש, 

כביש 31 החדש ופרויקטים נוספים.

 בד בבד, תקדם תכנון פרויקטים חדשים שביצועם יחל בחומש הנוכחי.

בשנת 2017, תידרש החברה להתאים את תפיסת ההפעלה והמבנה הארגוני שלה, כך שיתנו מענה כולל לאתגרי החומש. 

מערך האחזקה של החברה עובר אף הוא שינויים בהיבט החוזי והארגוני, במטרה לייעל את שיטות העבודה תוך העצמה של 
יחידות השליטה והבקרה על המתרחש בשטח.

ניצול התקציב מעבר ליעד בשנת 2016, הוחלט בשנה הקודמת לפרק את המנהלות  בתחום הבטיחות בכבישים ולאור 
פניות שמאלה  ל”פרויקטים קטנים" שכל תכליתו לטפל במוקדי הסיכון, בהסדרת  שעסקו בתחום. במקומם הוקם אגף 
במרחב הכפרי, בשדרוג כבישים חוצי יישובים ובמשימות נוספות שיביאו לשיפור משמעותי בבטיחותם של משתמשי הדרך.

לאור הצלחתה של החברה בבנייתם של הפרויקטים הרכבתיים,  הוטלו על החברה משימות נוספות בתחום זה כגון ביצוע 
המסילה המזרחית ותכנון מסילות רכבת לקריית שמונה ולטבריה.

אנו מניחים כי כבר בשנה הנוכחית תקבל החברה לידיה פרויקטים נוספים, שיצטרפו לפרויקטים בתכנית החומש המאושרת 
של החברה.

חברת נתיבי ישראל הינה גוף תשתיות אסטרטגי הצופה פני עתיד, אנו מתבוננים על עתיד התחבורה והתפתחות התשתיות 
בראייה של עשרות שנים קדימה.

בציפייה לשנת עבודה פוריה, תוך עמידה ביעדים ושימור ההון האנושי שלנו.

ניסים פרץ,  
מנכ"ל נתיבי ישראל



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 531 - 
מדרך 402 עד 

 דרך 20
4,287,000 )אלש"ח(

כביש 20 דרומי - 
כולל מחלף 531/20

סיום ביצועפתיחה חלקית לתנועה1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2
כניסת קצא"א לעבודות 

)נתיבי איילון(

3
סיום עבודות שלד תחנת 

שאיבה
פתיחה מלאה לתנועה

4

כביש 20 צפוני - 
חיבור לכביש 2 )אלכסון(

פתיחה מלאה לתנועה1

סיום ביצוע2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סיור מסירה ראשוני3

4

כביש 531 מרכזי 
)רעננה מרכז(

1
השלמת עיצוב גשר 

ירושלים

סיום ביצוע2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3

4
א.ד 3 - השלמת עבודות 

מבנה

מחלף רעננה דרום

פתיחה חלקית לתנועה1

2

פתיחה מלאה לתנועה3

סיום ביצוע4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

כדאי 
לאורך כביש 531 וכביש 20!לדעת

 הותקנו 6 תחנות לניטור זיהום אוויר, המספקות מידע אודות זיהום אוויר מידי יום לאורך הכביש החדש



מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 6 - 7מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 531 - 
מדרך 402 עד 

 דרך 20
4,287,000 )אלש"ח( 

סוקולוב 
)ללא מגדיאל שלב ב'(

הגשת דוח מוכנות למכרז1

טרום שיפוט 23

פרסום מכרז3

סיום העתקת ח"ח4

 כביש 31 שוקת - ערד
1,208,000 )אלש"ח(

מבואות ערד - נבטים

סיום ביצוע1

סגירת חשבון2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3

4

מולדה - שוקת

1
אבן דרך -2 העברת תנועה 

שלב ב
סיום ביצוע

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

2

3
אבן דרך 3 - סיום עבודות 

מסלול צפוני

פתיחה מלאה לתנועה4

נבטים - מולדה

סיום ביצוע1

סגירת חשבון2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3

4

כדאי 
 במהלך העבודה על פרויקט 31 !לדעת

נמצאו ממצאים ארכיאולגים בני 400 אלף שנה



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 38 שער הגיא 
 בית שמש

929,000 )אלש"ח(

כ.38 הפרדות מפלסיות: 
שער הגיא-בית שמש

גמר גשר 1401,402

סיום ביצועגמר גשר 2403
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

פתיחה חלקית לתנועה3

פתיחה מלאה לתנועה4

כ.38 צפוני: 
שער הגיא-בית שמש

1
השלמת מעביר תת קרקעי 

חאן שער הגיא ובורמה

פתיחה מלאה לתנועה2

סיום ביצוע3

סגירת חשבון4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

 כביש 9
798,000 )אלש"ח(

חיבור כביש 9 לכביש מס' 6

סגירת חשבון1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2

3

4

כביש 79 סוללים - 
 ריינה

640,000 )אלש"ח(
סוללים - ריינה ביצוע

סיום ביצועסיום תכנון מפורטצו התחלת עבודה1

סיום זכייני2

סגירת חשבוןפתיחה מלאה לתנועהסיום תכנון מוקדם קבלן3

פתיחה חלקית לתנועה4



מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 8 - 9מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 75/722 תל 
 קשיש ישי

614,000 )אלש"ח(
מחלף תל קשיש- מחלף ישי

סיום תכנון מפורט קבלני1
השלמת גשר 722 מעל 

כביש 77
פתיחה מלאה לתנועה

נציבי גשר 21

3

סגירת חשבוןסיום ביצוע4

 כביש 444 ראש העין
553,000 )אלש"ח(

מגדל העמק )אפק( 
 דרומי ק"מ 17-19 )471 עד 10(

65,000)אלש"ח(

סיום ביצועצו התחלת עבודה1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2

3

פתיחה מלאה לתנועה4

מחלף 444/10 ראש-
 העין דרום

286,000)אלש"ח(

קבלת הרשאה למבנה דרך1

הגשת דוח מוכנות למכרזסיום תפיסה2

פרסום מכרז3

טרום שיפוט 43

 צפוני )10 עד 5(
202,000)אלש"ח(

תחילת תכנון מפורט 1

הגשת דוח מוכנות למכרזאישור אמדן פיצויים2

פרסום מכרז3

השלמת תפיסה4



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 35 מפרידנים 
 קרית גת

436,000 )אלש"ח(
קרית גת - מפרידנים

1
הגשת תכנון עקרוני ע"י 

הקבלן

סיום תכנון מוקדם קבלן2

3
תחילת ביצוע עבודות של 

הקבלן
פתיחה חלקית לתנועה 

מחלפון 7-18
סיום ביצוע

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

קבלן
פתיחה חלקית לתנועה

כביש 77 
 המוביל גולני

350,000 )אלש"ח(

מחלף בית רימון

העתקות קוי ביוב ומיםצו התחלת עבודה1

2

3

סיום ביצועהסטת תנועה צפונית4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

מחלפון הושעיה 

1
השלמת שלב א' ופתיחת 
צומת חדש זמני לתנועה

סיום ביצוע
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

הנחת קורות טרומיות2

3
 STEP ביצוע מעקה

בכביש 77

פתיחה מלאה לתנועה4

כביש 3 אשקלון - 
 ק. מלאכי

346,000 )אלש"ח(
משואות יצחק - ורבורג

1
סיום שלב 0 - פירוק אי 

תנועה מוקדמות

סגירת חשבוןפרסום מכרז2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

קבלת הצעות3

סיום ביצועצו התחלת עבודה4



מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 10 - 11מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 3 אשקלון - 
 ק. מלאכי

346,000 )אלש"ח(
צ.סילבר - משואות יצחק

1
אבן דרך 1 - השלמת שלב 

א בקטע מערבי
סיום ביצוע

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

אבן דרך 3 - קטע מזרחי2

3

פתיחה חלקית לתנועה4

כביש 531 
 מסילות 531

323,000 )אלש"ח(
531 מסילות

ייצוב אדנים ומסילה 11-4

סיום ביצועמסירת מסילות 1-4 לר"י2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3
מסירת מסילות 5-6 לרכבת 

ישראל

4
מוכנות לבדיקה והרצה- 

מסילות השרון

כביש 5 מחלף ראש 
 העין מזרח

171,000 )אלש"ח(

כביש 5, ראש העין מזרח- 
מחלוף חדש

1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סגירת חשבון2

3

4

 כביש 44 הפרדה 208
160,000 )אלש"ח(

הפרדה מספר 208 בכביש 44

1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סגירת חשבון2

3

4



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 65 מפרידן 
 חנה והרחבת 652 
160,000 )אלש"ח(

1

פרסום מכרז2

סיום ביצוע3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

צו התחלת עבודה4

 כביש 562 צפוני 
102,000 )אלש"ח(

סיום ביצועפתיחה חלקית לתנועההודעת זכייה לקבלן1

צו התחלת עבודה2

סגירת חשבוןפתיחה מלאה לתנועה3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

4

כביש 437
  מוקדי סיכון

85,000 )אלש"ח(
מפרידן אדם - )מוקדי סיכון(

1

2

פתיחה חלקית לתנועה3

סגירת חשבוןסיום ביצוע4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

 כביש 574 חריש
80,000 )אלש"ח(

 חריש א-ו )משב"ש(
65,000)אלש"ח(

פתיחה מלאה לתנועה1

סיום ביצוע2

3

סגירת חשבון4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות



מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 12 - 13מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 כביש 574 חריש
80,000 )אלש"ח(

 חריש ז-ט )משב"ש(
15,000)אלש"ח(

1PFI - העברה

2
-קבלת היתרי חפירה מהמו

ביל הארצי

3
סיום ביצוע חביבה וגבעת 

כלניות

סיום ביצוע4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

 כביש 562 דרומי 
72,000 )אלש"ח(

השלמת הנחת קורות 1
טרומיים

סיום ביצוע2

פתיחה מלאה לתנועה3

סגירת חשבון4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

 כביש 55 נבי אליאס
54,000 )אלש"ח(

החלטות בג"צ1

סיום ביצוע2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

העברת תנועה שלב ב'3

העברת תנועה שלב ב'4

כביש 672 כניסה 
לאליקים - 

 כניסה ליוקנעם
40,000 )אלש"ח(

1

פרסום מכרז2

סיום ביצוע3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

צו התחלת עבודה4



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 כביש 652 דרך היין 
35,000)אלש"ח(

סיום ביצועסיום התארגנות הקבלן1

פתיחה חלקית לתנועה2

פתיחה מלאה לתנועה3

סגירת חשבון4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

 כביש 75 צומת יפיע
17,000)אלש"ח(

1

סיום ביצועהגשת דוח מוכנות למכרז2

סגירת חשבון3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

צו התחלת עבודה4

 כביש 5714 עמק חפר
15,000)אלש"ח(

1

2

השלמת כיכרות בת חפר 3

סיום ביצוע4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

כביש 436 
 צומת התול"ר

10,000)אלש"ח(

1

סיום ביצועפרסום מכרז זכייני2

הכרזה על קבלן זוכה3

צו התחלת עבודה4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות



מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 14 - 15מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 44 /
 צומת הרצוג

10,000 )אלש"ח(

1

צו התחלת עבודה2

3

סיום ביצוע4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

כביש 505 גישה 
 לאורנית

6,000 )אלש"ח(

סגירת חשבוןצו התחלת עבודה1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2

3

סיום ביצוע4

כביש 71
  מסילת העמק

4,502,000 )אלש"ח(

ג'למה - 722  א' 3 )2(

סגירת חשבון1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2

3

4

יגור - ג'למה א3 )1(

1

2

סגירת חשבון3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

4



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 71
  מסילת העמק

4,502,000 )אלש"ח(

מ. עליון העמק מז'+
מע' איתות ותקשורת

1

2

סגירת חשבון3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

4

נבות-גדעונה

סיום ביצוע1

סגירת חשבון2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3

4

נשר - יגור -א2

1

סגירת חשבון2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3

4

תחנת כפר ברוך

מסירה לרכבת1

2

3

סגירת חשבון4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות



מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 16 - 17מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 71
  מסילת העמק

4,502,000 )אלש"ח(

תחנת כפר יהושע

מסירה לרכבת1

2

3

סגירת חשבון4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

תל יוסף - בית השיטה

סגירת חשבון1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2

3

4

 מסילת עכו כרמיאל
3,124,000 )אלש"ח(

יאסיף - בר לב )קברים( 
קטע 2

סגירת חשבון1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2

3

4

מבנה עליון איתות 
תקשורת מסילת עכו כרמיאל

סגירת חשבון1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

מסירה לרכבת2

פעימת איתות3

4



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 מסילת עכו כרמיאל
3,124,000 )אלש"ח(

מנהרת גילון קטע 3

1

2

סיום ביצוע3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

4

מקטע מזרחי קטע 4

סגירת חשבון1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2

3

4

מקטע מערבי )נעמן - יאסיף( 
קטע 1

סגירת חשבון1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2

3

4

תחנת כרמיאל

סגירת חשבון1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2

סיום ביצוע3

4



מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 18 - 19מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 1 שער הגיא - 
 מוצא

2,718,000 )אלש"ח(

גשר מוצא

1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סגירת חשבון2

3

4

חמד מוצא - סלילה

1

2

סגירת חשבוןסיום ביצוע3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

4

מנהרת הראל

1

2

פתיחה מלאה לתנועה3

4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

שער הגיא - שורש

1

2

סגירת חשבון3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

4

כדאי 
 בכביש 1 בקטע שער הגיא - שורש!לדעת

הוקם גשר אקולוגי



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 65 מעצ - 
כביש 65/85 גולני - 

 עמיעד
1,390,000 )אלש"ח(

גולני-מסד: קבלן וה"א

סגירת חשבון1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2

3

4

מסד-קדרים: קבלן וה"א

סגירת חשבון1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2

3

4

קדרים-עמיעד: קבלן וה"א

סגירת חשבון1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2

3

4

 תכנון מסילה מזרחית
8,100,000 )אלש"ח(

מסילה מזרחית

הגשת דוח פרויקטליעדכון ת"עקבלת הרשאה1

מינוי מנהלי פרויקטים2

3

מינוי צוותי תכנון4

פרויקט הרחבת כביש 65/85 הוגדר כפרויקט ירוק במסגרתו הושם דגש נרחב על פיתוח הנוף, 
נערך שיקום של אוצרות טבע שמירה על בעלי חיים והוקמו 4 מצפורים בצדי הדרך מהם נשקפות תצפיות מרהיבות לנוף הגלילי.

כדאי 
!לדעת



מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 20 - 21מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 57 נת"י -
עוקף כפר יונה

  ומחלף השרון 4/57.
2,245,000 )אלש"ח(

מחלף השרון 

מילוי תנאים למתן תוקף1

הגשת דוח פרויקטלי2

סיום תכנון מוקדםאישור תכנית3

4

עוקף כפר יונה - 
קטע מחלף ינוב

1
קבלת הרשאה למבנה דרך 

)מחלף(
פרסום מכרז

הגשת דוח פרויקטליאישור אמדן פיצויים2

3

הגשת דוח מוכנות למכרזתחילת תכנון מפורט4

 כביש 16
1,869,000 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

2
-הגשת תכנית עבודה לש

חרור מחלף מוצא מרשות 
העתיקות 

3

4PFI סיום תכנון מפורט זכייןבחירת זכיין

 כביש 4 נת"צ 
1,800,000 )אלש"ח(

בר אילן - גהה - 
פר' פיתוח חדשים )נת"צ(

הגשת דוח פרויקטליבחירת מקטעי הפרויקט1

סיום תכנון מוקדם2

3

4



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 כביש 4 נת"צ 
1,800,000)אלש"ח(

העדפה לתח"צ במורשה*

הגשת דוח פרויקטליבחירת מקטעי הפרויקט1

2

3

סיום תכנון מוקדם4

נת"צ הדרים - גהה

הגשת דוח פרויקטליסיום תכנון מוקדםבחירת מקטעי הפרויקט1

2

3

4

נת"צ מרעננה דרום 
לרעננה צפון

הגשת דוח פרויקטליבחירת מקטעי הפרויקט1

2

3

סיום תכנון מוקדם4

נת"צ פרדסיה - הדרים 

הגשת דוח פרויקטליבחירת מקטעי הפרויקט1

2

סיום תכנון מוקדם3

4

כביש 44 
 בית דגן-ניר צבי

1,300,000 )אלש"ח(

החלטה למתן תוקףהגשת מסמך סביבתי1

סיום תכנון מוקדםהגשת תכנית2

אישור תכניתדיון להפקדה3

הגשת דוח פרויקטליהפקדה בפועל4



מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 22 - 23מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 2 חבצלת - 
 אולגה )תת"ל 31(

1,240,000 )אלש"ח(

חבצלת- אולגה - מקטע דרומי

הגשת דוח מוכנות למכרזאישור תכנית בממשלה1

הגשת דוח פרויקטליתחילת תכנון מפורט2

אישור אומדן פיצויים3

4

חבצלת- אולגה - מקטע צפוני

אישור תכנית בממשלה1

פרסום מכרזהגשת דוח פרויקטליתחילת תכנון מפורט2

אישור אומדן פיצויים3

הגשת דוח מוכנות למכרז4

 כביש 65 גולני דוברת
975,000 )אלש"ח(

עוקף כפר תבור

הגשת דוח פרויקטליקבלת הרשאה1

2

מינוי מנה"פ3

סיום תכנון מוקדםתחילת תכנון מוקדם 4

צומת גולני - צומת דוברת - 
מקטע דרומי

הגשת דוח פרויקטליסיום תכנון מוקדםקבלת הרשאה1

2

תחילת תכנון מוקדם 3

4

 כביש 65 גולני דוברת
975,000 )אלש"ח(

צומת גולני - צומת דוברת -
 מקטע צפוני

הגשת דוח פרויקטליסיום תכנון מוקדםקבלת הרשאה1

2

תחילת תכנון מוקדם 3

4



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 5 
 נתיבי ישראל נת"צ
670,000 )אלש"ח(

 נת"צ כביש 5 קסם - גלילות
360,000)אלש"ח(

1
סגירת קידומי זמינות 

מול בנצי
פרסום מכרז

2

טרום שיפוט 3סיום תכנון מוקדם 3

4

 נת"צ 5 מ.מורשה
310,000)אלש"ח(

קבלת הרשאה1

סיום תכנון מפורטתחילת תכנון מפורט 2

הגשת דוח מוכנות למכרז3

פרסום מכרז4

כביש 71 בית שאן - 
 יששכר

600,000 )אלש"ח(

הגשת דוח פרויקטלי1

קבלת הרשאה2

מינוי מנה"פ3

סיום תכנון מוקדםמינוי צוות מתכננים4

כביש 41 
דרך מס' 41 - תכנון 

 מחלף בני ברית
440,000)אלש"ח(

הגשת תכניות1

סיום תכנון מוקדםהגשת דוח סביבתי2

3
דיון להעברת התכנית 

להערות הציבור

אישור תכניתהפקדה4

 כביש 38 דרומי
430,000)אלש"ח(

צו התחלת עבודההשלמת תפיסה1

הגשת דוח מוכנות למכרז 2

חפירות הצלה3

פרסום מכרז4



מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 24 - 25מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 כביש 859 בין 4 ל-70
430,000)אלש"ח(

כביש 859 -בין 70 ל 4

אישור תכניתמילוי תנאים להפקדה1

סיום תכנון מוקדםהפקדה בפועל2

החלטה למתן תוקף3

מילוי תנאים למתן תוקף 4

כביש 65 
מחלף 65/444, 

 מחלף משמר הגבול
400,000)אלש"ח(

מחלף 444/65 
)מחלף משמר הגבול(

סיום תכנון קבלןצו התחלת עבודההגשת דוח מוכנות למכרז1

פרסום מכרזטרום שיפוט 3 לזכייני2

3

4DB שיפוט 3 למכרז

כביש 4 מחלף 
 אשדוד צפון

370,000)אלש"ח(

פרסום מכרז1
סיום ביצוע קבלן זכייני 

ומקורות

סיום ביצוע2

צו התחלת עבודהקבלת הצעות3

הודעת זכייה לקבלן4

כביש 784+702 
תכנון וקידום 

 תתל 17א' )מחלפים (
330,000)אלש"ח(

1
 צפי להחלטת בג"צ 

והחלטה על תצורה בות"ל

הגשת דוח מוכנות למכרז2

פרסום מכרז3

סיום הפקעות4



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 461 נת"צ
 דרך הטייסים

  צומת הטייסים
310,000)אלש"ח(

נתיב העדפה - כ. 461 / דרך 
הטייסים

קבלת הרשאה1
הגשת דוח מוכנות למכרז 

מקטע א'
הגשת דוח מוכנות למכרז

פרסום מכרז מקטע א'2

3

טרום שיפוט 3 מקטע א'4

כביש 264 קמה - 
 אשל הנשיא

300,000 )אלש"ח(

מינוי מנה"פ1

סיום תכנון מוקדםקבלת הרשאה2

תחילת תכנון מוקדם 3

4

כביש 40 מחלף 
 קרית גת דרום

300,000 )אלש"ח(
מחלף ק. גת דרום

סיכום תכולת פרויקט1

תחילת תכנון מוקדם2

סיום תכנון מוקדם3

4

כביש 40 עוקף 
 פתח תקווה 

300,000 )אלש"ח(

החלטה למתן תוקףהגשת מסמך סביבתי1

הגשת תכנית2

אישור תכניתדיון להפקדה3

סיום תכנון מוקדםהפקדה בפועל4

כביש 60 מחלף 
 אום בטין

300,000 )אלש"ח(
קריית מודיעין

1
 הגשת מסמכי  תכנית

 עמידה בתנאי סף,
החלפת מנה"פ

סיום תכנון מוקדם

דיון להפקדה2

מילוי תנאים להפקדה3

אישור תכניתהפקדה בפועל 4



מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 26 - 27מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 65 עוקף 
 עפולה מזרחי

300,000 )אלש"ח(
עוקף עפולה מזרחי

1

מינוי מנה"פ2

סיום תכנון מוקדםתחילת תכנון מוקדם3

4

כביש 85 כרמיאל- 
 חנניה

300,000 )אלש"ח(

כרמיאל - 
חנניה )לשעבר ראמה(

מינוי מנה"פ1

סיום תכנון מוקדםקבלת הרשאה משלימה2

תחילת תכנון מוקדם 3

4

כביש 4 
 מחלף אשקלון 

270,000 )אלש"ח(

1
תפיסת שטח לטובת ביצוע 

העתקות של מקורות

הגשת דוח מוכנות למכרזכניסת מקורות לעבודה2

3

4

 כביש 89 כברי-נהריה
266,000 )אלש"ח(

כברי - נהריה - מקטע מזרחי 
)פאתי נהריה(

סיום תכנון מפורט1

2

קבלת הרשאה3

מינוי צוות מתכננים4
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מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 423 
עוקף מזרחי 

 נס-ציונה קטע ב+ג
262,000 )אלש"ח(

עוקף נס ציונה קטע ב'

פתיחה מלאה לתנועהצו התחלת עבודהתחילת תכנון מפורט 1

סיום ביצועפתיחה חלקית לתנועה2

הגשת דוח מוכנות למכרז3

פרסום מכרז4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

עוקף נס ציונה קטע ג'

סיום תכנון מוקדםדיון להפקדה1

מילוי תנאים2

הפקדה בפועל3
הגשת דוח מוכנות 

למכרז

פרסום מכרזאישור תכניתדיון בהתנגדויות4

כביש 232, מעון -
  כרם שלום 

250,000 )אלש"ח(

דרך מס' 232, מעון - 
כרם שלום

הגשת דוח מוכנות למכרזסיום תכנון מוקדם1

פרסום מכרזתחילת תכנון מפורט 2

פרסום מכרז )עבודות בזק(3

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לקטע א' )כרם שלום 
עד ניר יצחק(

כביש 25 שדה תימן - 
 אופקים

250,000 )אלש"ח(
שד"ת תימן - אופקים

1

תחילת תכנון מוקדם2

3

סיום תכנון מוקדם4

כביש 41 אשדוד 
 שלב ד' )ניר גלים(
250,000)אלש"ח(

הגשת דוח מוכנות למכרז1

פרסום מכרזמכרז קידום זמינותסיום תכנון מוקדם2

תחילת תכנון מפורט3

סיום הפקעות4



מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 28 - 29מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 2 נתי - 
 מחלף אפולוניה

240,000 )אלש"ח(
מחלף אפולוניה 

1

צו התחלת עבודה2

הגשת דוח מוכנות למכרזאישור אמדן פיצויים3

סיום ביצועפרסום מכרזסיום חקר קרקע4

כביש 79 מחלף 
 יפתחאל

200,000 )אלש"ח(

1

פרסום מכרזתחילת תכנון מוקדם 2

הגשת דוח מוכנות למכרזקבלת הרשאה משלימה3

אישור אמדן הפקעות4

 כביש 40 מחלף להבים
190,000 )אלש"ח(

מחלף להבים 31/40

תחילת תכנון מפורטמינוי מנה"פ1

תחילת תכנון מוקדם 2

הגשת דוח מוכנות למכרזאישור אמדן פיצויים3

פרסום מכרזסיום תכנון מוקדם4

כביש 561 כפר נטר – 
 כביש 4

190,000 )אלש"ח(

אישור תכניתהפקדה בפועלהכנת תסקיר1

2

סיום תכנון מוקדםהחלטה למתן תוקףהגשת תסקיר3

עמידה בתנאי סף4
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מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 כביש 44 מחלף גזר
180,000 )אלש"ח(

סיום תכנון מוקדםתחילת תכנון מוקדם 1

2

3

4

כביש 444 
נתיבי ישראל -
 שהם - בן שמן

160,000 )אלש"ח(

דרך 444, ק"מ 4.5-17 
)בן שמן – אזו"ת שוהם(

פרסום מכרזתחילת תכנון מפורט 1

2

סיום תכנון מפורט 3

הגשת דוח מוכנות למכרז4

 מסילות כבדות לתכנון 
156,770 )אלש"ח(

מסילת ערד

פרסום תכנית להפקדה1

דיון להתנגדויות2

מתן תוקף3

4

 כביש 90 מק"מ 53-63
150,000 )אלש"ח(

כביש 90, ק"מ 53-63

חתימת הסכם עם קצא"א 1

כניסת קצא"א לעבודה2

הגשת דוח מוכנות למכרז3

פרסום מכרז4

 כביש 57 צירי העדפה
135,000 )אלש"ח(

נתיב העדפה - 
נתניה - בית יצחק

1

פרסום מכרז2

צו התחלת עבודהטרום שיפוט 33

הגשת דוח מוכנות למכרז4



מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 30 - 31מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 38 מחלף 
 בית שמש

130,000 )אלש"ח(

1
אישור תשריט דרך

פרסום מכרז

הכנת תסקיר2

3

אישור תכניתהגשת תסקיר4
הגשת דוח מוכנות 

למכרז

כביש 22 מחלף 
 חן - ק.ביאליק 

122,000 )אלש"ח(

סיום תהליך הכרזה1

 צו התחלת עבודה 2

הגשת דוח מוכנות למכרז3

פרסום מכרז4

כביש 4 מחלף 
 חולון מזרח

120,000 )אלש"ח(

תחילת תכנון מוקדם1

מינוי מנה"פ2

מינוי צוות מתכננים3

סיום תכנון מפורטסיום תכנון מוקדםסיום תכנון ראשוני4

כביש 40 נת"צ 
 עדנים גנים

120,000 )אלש"ח(

נתיב העדפה כביש 40 
עדנים-סגולה )גנים(

1

סיום תכנון מוקדםקבלת הרשאה2

תחילת תכנון מוקדם 3

4
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מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 כביש 444 חוצה טייבה
115,000 )אלש"ח(

ק"מ 38-40 )חוצה טייבה(

סיום ביצועצו התחלת עבודההשלמת תפיסה1

טרום שיפוט 23

הגשת דוח מוכנות למכרז3

פתיחה מלאה לתנועהפתיחה חלקית לתנועהפרסום מכרז4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

 כביש 2 מחלף עתלית
110,000 )אלש"ח(

הפקדה בפועל1

סיום תכנון מוקדםהחלטה למתן תוקף2

3

מתן תוקף4

תכנון מסילה רביעית 
 באיילון

100,000 )אלש"ח(

מסילה רביעית באיילון -
 פארק אריאל שרון

קבלת הרשאה1

2

3

4

מסילה רביעית באילון-
תכנון סטאטוטורי

פרסום תכנית להפקדה1

סיום תכנון מוקדםדיון להתנגדויות2

3

מתן תוקף4

ניקוז נחל אילון

מינוי מנה"פ1

קבלת הנחיות לתסקירתחילת תכנון מוקדם 2

סיום תכנון מוקדם3

הגשת תכנית4



מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 32 - 33מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 3922 חיבור 
 צפוני לגן יבנה

90,000 )אלש"ח(
דרך גישה לגן יבנה

מינוי מנה"פ 1

סיום תכנון מוקדםקבלת הרשאה2

מינוי צוות מתכננים3

4

כביש 40 מחלף 
 קלאוזנר

90,000 )אלש"ח(

פרסום מכרז1

צו התחלת עבודהסיום תכנון מפורטסיום תכנון מוקדם2

תחילת תכנון מפורט3

הגשת דוח מוכנות למכרז4

כביש 471 תכנון נת"צ 
 אוניברסיטת בר אילן

90,000 )אלש"ח(

נת"צ כביש 471 
)אונו בר אילן(

1
הגשת דוח מוכנות למכרז 

)לקטע אונו(

קבלת הרשאה2

תחילת תכנון מפורט 3

פרסום מכרז4

כביש 73 צ.אזה"ת 
 מגדל העמק

80,000 )אלש"ח(

הגשת דוח מוכנות למכרזסיום תכנון מוקדם1

פרסום מכרזסיום תכנון מפורטהשלמת הרשאה2

צו התחלת עבודה3

4
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מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 79
  מחלפון ציפורי

80,000 )אלש"ח(
מפרידן ציפורי 

הגשת דוח מוכנות למכרזמתן תוקףהגשת מסמכי תכנית 1

פרסום מכרז2

סיום תכנון מוקדם3

השלמת תפיסה4

כביש 89 צוריאל 
 מעלות תרשיחא
80,000 )אלש"ח(

חיבור צוריאל
 מעלות תרשיחא

סיום תכנון מוקדםקבלת הרשאה1

מינוי מנה"פ וצוות מתכננים2

עדכון ת"ע3

4

מסילה מסילת קריית 
 שמונה - כרמיאל
72,000 )אלש"ח(

1

קבלת הרשאה2

תחילת תכנון מוקדם3

4

כביש 5 מעבר תחתי 
 כפר קאסם

60,000 )אלש"ח(

מינוי מנה"פ1

סיום תכנון מוקדםקבלת הרשאה2

3

4

 כביש 2 נת"צ
52,000 )אלש"ח(

נתצ בכביש  2 
לדרום שמריהו הסירה

1

סיום תכנון מפורטסיום תכנון מוקדם2

3

פרסום מכרז4



מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 34 - 35מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 293 בית קמה 
צומת הגדי 

 שדרוג צמתים
50,000 )אלש"ח(

בית קמה -
צומת הגדי )צמתים(

מינוי מנה"פ1

סיום תכנון מוקדםמינוי צוות מתכננים2

3

4

 כביש 293 תכנון
50,000 )אלש"ח(

בית קמה -צומת הגדי 
)סטטוטוריקה(

מינוי מנה"פ1

סיום תכנון ראשונימינוי צוות מתכננים2

3

4

כביש 4 ז'בוטנסקי - 
 עתלית

50,000)אלש"ח(

קבלת הרשאה1

מינוי מנה"פ2

3

סיום תכנון מוקדםמינוי צוות מתכננים4

כביש 453 
נתיבי ישראל -
 שהם - נבלט

50,000 )אלש"ח(

נבלט - שהם

תחילת תכנון מוקדם 1

הגשת דוח מוכנות למכרזסיום תכנון מוקדם 2

פרסום מכרזהשלמת תפיסה3

4

כביש 471 תכנון נת"צ 
 שעריה מגדל אפק
40,000 )אלש"ח(

שעריה - מגדל אפק

1

קבלת הרשאה2

הגשת דוח מוכנות למכרזתחילת תכנון מפורט 3

פרסום מכרז4
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מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 854 - 
 כניסה לאורנים

24,000)אלש"ח(
כביש 854 - כניסה לאורנים

מינוי מתכננים1

2

3

4

 כביש 40 הדסים
16,000 )אלש"ח(

כביש -40 הדסים

פרסום מכרז1

צו התחלת עבודה2

3

הגשת דוח מוכנות למכרז4

מסילה מסילת עפולה 
 )מזרע( - טבריה
12,000 )אלש"ח(

קבלת הרשאה1

תחילת תכנון מוקדם2

3

אישור תכניתועדת היגוי4

כביש 386
  נס הרים בר גיורא
5,000 )אלש"ח(

1

עדכון ת"ע2

3

4

כביש 581
  צומת אליכין

5,000 )אלש"ח(

1

סיום ביצוע2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סיום תכנון מפורט3

פרסום מכרז4



מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי
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מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 44 
מחלף בית דגן

השלמת אמדן פיצויים1

אישור תכנית2

סיום תכנון מוקדםמילוי תנאים לתוקף3

החלטה למתן תוקף4

כביש 44 ניר צבי - 
רמלה

החלטה למתן תוקףהגשת מסמך סביבתי1

הגשת תכנית2

אישור תכניתדיון להפקדה3

סיום תכנון מוקדםהפקדה בפועל4

מסילה לאילתמסילה לאילת

התנעה מול ועדה מחוזית1
הפקדת התכנית 
להתנגדות הציבור

דיוני התנגדויותהשלמות תסקיר2

השלמות תכניות3

סקר סיכונים4
דיון בועדה לאישור 

התכנית





דבר המנכ״ל 
שנת העבודה 2017 צפויה להיות מאתגרת ומרתקת ביותר. 

בשנה זו ניכנס באופן מעשי לעולם החשמול ונערך להפעלתו של הקו החשמלי הראשון.  המעבר מעידן הדיזל לעידן 
החשמול אינו רק בפן הטכנולוגי. לשינוי יש השפעה משמעותית על פני החברה, על אופי  פעולתה ועל התרבות שלה.

נמשיך להסיע מיליוני נוסעים שבוחרים בנו מדי יום, נמשיך להגדיל את היקפי הובלת המטענים, נפעיל את חברות הבת 
למטענים ולנדל״ן, נפתח קו רכבת נוסף לכרמיאל ונוסיף תחנות חדשות. הצמיחה תימשך, והדרישות והציפיות שלנו מעצמנו 

ושל אחרים מאיתנו יוסיפו לעלות.  

נפעל לשפר את השירות ואת הבטיחות שהם עוגנים להמשך צמיחתנו והצלחתנו. בשנה זו תימשכנה ההשקעות והעבודות 
לפיתוח, יבשילו פרויקטים טכנולוגיים חדשים ותתבצע הסדרה בתהליכי ניהול, איכות, ותקינה בסטנדרטים בין לאומיים. 

אנו נמשיך לפעול לשיפור התשתיות הקיימות, לשדרג תחנות קיימות, להרחיב חניונים, לשפר את ההנגשה ולהעלות מדרגה 
נוספת את חווית הנסיעה של לקוחותינו לאורך כל שרשרת הנסיעה:  בואכה לתחנת הרכבת, נסיעה ליעד ועזיבת התחנה 
לעבר היעד הבא, כל זאת תוך סנכרון ההנגשה, הקישוריות והשילוביות - במשותף עם גורמי מת״ח ורשויות, למען הגברת 

הנוחות והשימוש בתח״צ. 

את כל אלה נעשה תוך חתירה לקדם את החברה כגוף עסקי, הממנף את ההשקעות והופך אותם לרווח, תוך התייעלות, 
צמצום ההוצאה השוטפת שאינה תורמת להתייעלות והקטנת הפחת.

ובהוגנות  ביחד, בשיתוף, בשקיפות  נפעל  וותיקים.  עובדים  וחיזוק  פיתוח  עובדים חדשים, לצד  ולהכשיר  נמשיך לקלוט 
מול ציבור העובדים ונציגיו ונשמור על ערכי כבוד האדם ועל תרבות השיח והעזרה לחלש, תוך שימוש מושכל בסמכות 

ובעצמאות הניהולית הנדרשת.

נפעל באופן מתואם עם דרג מקבלי ההחלטות, דירקטוריון החברה, רשות החברות, משרד התחבורה וגורמי ממשל אחרים, 
תוך שמירה על האינטרסים ועל המדיניות של החברה למען יעדיה.  נפעל כחוק במסגרת סמכויותינו וחובותינו, נהיה ארגון 

לומד הבוחן את התנהלותו, מפיק לקחים ומטמיע תובנות באופן שישפר את התנהלותנו כל העת. 

שחר איילון,  
מנכ"ל רכבת ישראל



תוכנית עבודה 2017

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

 פרויקטי החישמול 
11,848,935 )אלש"ח(

 תשתיות חשמול
4,472,35 )אלש"ח(

1
 השלמת תה"ר 2

הפעלת הקו המהיר 
לירושלים

השלמת תה"רים
5-8 

השלמת תה"רים
9-11 

השלמת תה"רים
12-14 

2
 SCADA סיום הקמת

במשואה

3
סיום התקנת תשתית
 חשמול לקו המהיר 

לירושלים
השלמת תה"ר 3

השלמת תה"ר 4השלמת תה"ר 41

 פתיחת קווים: 
מודיעין מרכז - ירושלים 
האומה, בנימינה - ת"א - 
אשקלון, הוד השרון- ת"א 
- ראשל"צ מערב- אשקלון, 

 נתניה - מודיעין מרכז,
 הרצלייה - ת"א - רחובות, 

 הרצלייה- ת"א- לוד- 
הראשונים

 פתיחת קווים:
 ת"א ההגנה - 

ב"ש מרכז

 פתיחת קווים: 
נהרייה ת"א- נתב"ג- 

 ב"ש מרכז
נהרייה- חיפה- ת"א- 
 כפר חב"ד- ב"ש מרכז
נהרייה- עכו- חוף 

 הכרמל
 כרמיאל- חוף הכרמל
כרמיאל- ירושלים 

האומה

 נייד קרנועים
3,870,00 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1
קבלת חמישה סטים 

של קרונועים 
 )לאחר הרצה(

2
קבלת ששה סטים 

של קרונועים  
)לאחר הרצה(

3
קבלת ששה סטים
 של קרונועים  
)לאחר הרצה(

4
קבלת שני סטים של 
קרונועים לאחר הרצה

קבלת ששה סטים 
של קרונועים  
)לאחר הרצה(
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מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

 פרויקטי החישמול 
11,848,935 )אלש"ח(

 נייד קטרים
1,444,25 )אלש"ח(

1

הגעת שמונה קטרים 
לישראל +  הקטרים 
בדוקים לריצה על 

הרשת

2

 הגעת 8 קטרים 
לישראל + ארבעת 
הקטרים הבדוקים 
לריצה על הרשת

הגעת קטר ראשון לישראל3

 הגעת 7 קטרים 
לישראל + ארבעת 
הקטרים הבדוקים 
לריצה על הרשת

הגעת קטר שני לישראל4

 הגעת 2 קטרים
 לישראל + ארבעת 
הקטרים הבדוקים 
לריצה על הרשת

סיום ביצוע

 מנה רביעית
456,000 )אלש"ח(

1
 התחלת הגעת נייד לארץ -

 6 יחידות
הגעת 12 יחידות

הגעת 12 יחידותהגעת 6 יחידות2

הגעת 6 יחידותהגעת 12 יחידות3

סיום ביצועהגעת 6 יחידות4

 נייד הסבות
266,000 )אלש"ח(

קבלה סופית של 26 קרונות1
קבלה סופית של

 18 קרונות
קבלה סופית של 26 קרונות

קבלה סופית של 26 קרונות2
קבלה סופית של

 18 קרונות
קבלה סופית של 12 קרונות

קבלה סופית של 28 קרונות3
קבלה סופית של 

24 קרונות
סיום ביצוע

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

קבלה סופית של 14 קרונות4
קבלה סופית של

 26 קרונות



תוכנית עבודה 2017

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

 קו מהיר לירושלים
6,374,893 )אלש"ח(

 מערכות הקו 
929,000 )אלש"ח(

1
סיום ביצוע מערכות מנהרה 

1 לדוגמא )ללא חשמול(
אינטגרציית מערכות

סגירת חשבון והעדר תביעותסיום ביצוע והפעלה2

3

4
סיום ביצוע מערכות הקו  

)ללא חשמול(

ירושלים - יצחק נבון
303,000 )אלש"ח(

סיום ביצוע1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2
סיום ביצוע אולמות 

הרציפים F )דרום וצפון(

3
סיום עבודות הנדסה 

אזרחית ומערכות

תחילת אינטגרציה ומסירות4

 קטע ד - גשר 10
176,563 )אלש"ח(

סיום ביצוע1

2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3

4
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מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

פרויקטי איתות
 וטכנולוגיית בטיחות  
)ETCS + GSMR( 
2,465,061 )אלש"ח(

 פרויקט ETCS תשתית
580,000 )אלש"ח(

פרסום מכרז1

2
צו התחלת עבודה שלב ב'  

)הרצליה-צפונה(

סיום תכנון3

סיום שלב א' )התקנת מערכות 
 GSMR -ו ETCS L2 

 בכל תאי ניהוג נוסעים, 
ובקטע מהרצליה עד האומה, 

מודיעין, לוד(

צו התחלת עבודה שלב ג'  צו התחלת עבודה4
)שאר הרשת(

GSMR פרויקט 
304,000 )אלש"ח(

השלמת תכנון מפורט1

אישור תכנון מפורט2

צו התחלת עבודה3

תחילת התקנות 
BTS ובדיקות

סיום שלב א' )התקנת מערכות 
 GSMR -ו ETCS L2

 בכל תאי ניהוג נוסעים, 
ובקטע מהרצליה עד האומה, 

מודיעין, לוד(

סיום התקנות קטע 4
פיילוט גנות-מודיעין

 פרויקט ETCS נייד
826,000 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

הגשת דוח מוכנות למכרז2

סיום ביצועהתחלת התקנהפרסום מכרז3

המשך התקנות4

מסילה 431 - חיבור 
 ראשונים-ענבה

1,486,000 )אלש"ח(

1

הגשת דוח מוכנות למכרז2

פרסום מכרז3

צו התחלת עבודה4



תוכנית עבודה 2017

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

 מתחם קישון שלב ב'
1,249,006 )אלש"ח(

1
תחילת הליך מכרזי )פרסום 

מכרז( רציף מכין ומבנה 
מסילאים

2
תחילת הליך מכרזי )פרסום 

מכרז( למתחם לוגיסטי

סיום מבנים צד צפוני 
 H מתחם

 )מבנים 17,18,19(

3

צו התחלת עבודה רציף
 מכין צו התחלת עבודה 

 מבנה מסילאים 
צו התחלת עבודה מתחם 

לוגיסטי

 סיום תכנון מפורט
כלל המבנים

סיום מבנה מסילאים
 סיום מחסני
לוגיסטיקה

4
סיום ביצוע הנדסי - 

כלל המבנים

 מתחם ב"ש
1,202,098 )אלש"ח(

DP3 השלמות מתחם צפוני 
188,000 )אלש"ח(

סיום ביצוע1

2

3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

פעימת איתות4

)DP4(  מתחם דרומי 
108,000 )אלש"ח(

1
-השלמת גשר האורגים ומסי

לות גישה מדרום

השלמת מבנה מסילאים2
השלמת מסילות גישה 

לדיור דרומי
סיום ביצוע

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

3

השלמת מסילות דיורהשלמת רציף מכין4

 פרויקטים כלליים במתחם
89,000 )אלש"ח(

סגירת חשבון והעדר תביעותסיום ביצוע1

2

3
ביצוע מערכות מגדל בקרה, 

מבנה מנהלה ושער

4
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מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

החלפת איתות 
 )צפוני ודרומי(

1,116,187 )אלש"ח(

פעימת איתות: קישוןצו התחלת עבודה1
פעימת איתות: קטעים 
מחולקים רמז-חדרה-

ויתקין-נתניה

2
פעימת איתות: ק.מוצקין + 
קטע מחולק מוצקין-חוצות 

המפרץ + הפעלת נעמן

3
 פעימת איתות: 

חוף כרמל+קטע מחולק בת 
גלים-חוף כרמל

 פעימת איתות: 
עכו, נהריה

פעימת איתות: נתניה, בית 
יהושע, שפיים + קטע מחולק 

נתניה-בית יהושע-שפיים

פעימת איתות:חותרים, 
עתלית, דור, זכרון

 פעימת איתות: 4
חיפה מרכז, בת גלים

 פעימת איתות: 
בנימינה, צומת רמז, חדרה 
מערב, כפר ויתקין + קטע 

מחולק בנימינה-רמז

 פעימת איתות: 
צ ומת זבולון, חיפה 

 מזרח
סיום ביצוע

מתחם אשקלון
  חלק א'

474,000 )אלש"ח(

דיור רכבות - מתחם אשקלון
129,000 )אלש"ח(

דוח מוכנות למכרז 1
תחילת ביצוע שלב1  

)אזור דרומי(

פרסום מכרז פנימי2
תחילת ביצוע שלב 2

)אזור צפוני(

3
פינוי מבנים הסטוריים 

משטח המתחם
סיום ביצוע ומסירה 

חלק דרומי
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סיום ביצועצו התחלת עבודה4

EMU מוסך 
123,000 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1
תחילת ביצוע שלב1  

 )אזור דרומי(
תחילת ביצוע מוסך 

EMU

תחילת ביצוע שלב 2פרסום מכרז2
  )אזור צפוני(

3
  EMU סיום תכנון מוסך

)ע"י זכיין(
פינוי מבנים הסטוריים 

משטח המתחם
סיום ביצוע ומסירה 

חלק דרומי
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

4EMU אישור תכנון מוסךEMU סיום ביצוע ומסירה סיום ביצוע מוסך
חלק צפוני



תוכנית עבודה 2017

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

 רעננה קו החוף
396,943 )אלש"ח(

 שלב ב + שלב ג'
70,000 )אלש"ח(

1
 פרסום מכרז שלב ב'2-

פרסום מכרז שלב ג'

פעימת איתות -
 חיבור הוד השרון 

ומעקף שפיים-רעננה

2
 צו התחלת עבודה שלב ב'2-

צו התחלת עבודה שלב ג'

3

סיום ביצוע4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

 שלב א
48,000 )אלש"ח(

סגירת חשבון והעדר תביעותסיום ביצוע1

2

3

4

 מתח"מ תחנת לוד
376,000 )אלש"ח(

חניון+גשר+הארכת הרציפים+ 
 שינויים מסילתיים 
376,000 )אלש"ח(

הגשת דוח 1
מוכנות למכרז

סיום ביצוע גשר
 הולכי רגל

פרסום מכרז2

צו התחלת3
 עבודה

סגירת חשבון
 והעדר תביעות

4

קריית רכבת ישראל 
 בלוד

365,329 )אלש"ח(

 מבנה הנהלה
365,329 )אלש"ח(

1

מסירות2
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום ביצוע3

4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 46 - 47מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

 קשת מודיעין
331,000 )אלש"ח(

 מכרז DB - גשר 26
100,000 )אלש"ח(

סיום ביצוע מסעת גשר 126

2DB הנחת מבנה עליוןסיום תכנון מכרז

התחלת עבודות 3

סיום ביצוע פרגולה 
גשר 26 מעל 

 כביש 431
סיום ביצוע קורות גשר 

26 מקטע בין כביש 
431 למעבר מקורה

סגירת חשבון והעדר סיום ביצוע 4
תביעות

מכרז כמויות 
 )הרחבת תחנת פ. מודיעין + גשר 
 17.1 + גשר להולכי רגל + חניון(

95,000 )אלש"ח(

1

מסירותסיום עבודות עפר בחניון2

3
סיום עבודות ביסוס וגשר 

להולכי רגל
מבנה 2B - השלמת 

-עבודות הנדסה אזר
חית במעבר המקורה 

סיום ביצוע
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סיום עבודות בחניוןסיום עבודות שלד רציפים4

 מתחם לוד שלב א'
252,000 )אלש"ח(

 הקמת מוסך חשמלי
140,000 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

2

3
סיום תכנון מערכת

 גשרי עבודה
סיום התקנת מערכות

סיום ביצועהשלמת רצפת האולם4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות



תוכנית עבודה 2017

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

 מתחם לוד שלב א'
252,000 )אלש"ח(

חישמול מוסך קטרים והקמת 
 רציף מכין

32,000 )אלש"ח(

צ.ה.ע. לחדר בקרה1

2

סיום ביצוע מוסך קטרים3

סגירת חשבון והעדר תביעותסיום ביצוע4

 משואה ב'
168,000 )אלש"ח(

1
הנפקת הזמנת עבודה 

לטאלס - מערכות 
שליטה ובקרה

סיום ביצוע הנדסיצו התחלת עבודה2

3

4
אישור תכולות מערכות 
שליטה ובקרה מול טאלס

סגירת חשבון והעדר סיום ביצוע
תביעות

 מתחם קישון שלב א
106,291 )אלש"ח(

ביצוע מבנה שו"ב קבוע  )קידום 
 תכולה מקישון ב'(
106,291 )אלש"ח(

סיום עבודות כביש גישה1

2

סיום ביצוע ומסירות3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

4

תחנת קריית
  מלאכי-יואב

83,000 )אלש"ח(

סיום ביצוע כביש גישה1

2

3
סיום ביצוע צומת לכביש 

383

סגירת חשבון והעדר תביעותסיום ביצוע4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 48 - 49מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

שינוי מערך מסילות 
 בסבידור

80,000 )אלש"ח(

1

2
השלמת שינויים מסילתיים 

בת"א סבידור

סגירת חשבון והעדר תביעותהארכת רציפים 35-6

סיום ביצוע4

 תחנת מזכרת בתיה
62,000 )אלש"ח(

1
צד מערבי- השלמת מעבר 

תת קרקעי
סיום ביצוע

סגירת חשבון והעדר תביעות2

3

4
צד מערבי - קירוי, ריצוף 

הרציף והקמת מערכת ניקוז 
מערבית

 גשר לב המפרץ
41,000 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

סגירת חשבון והעדר תביעות2

3

סיום ביצועהעתקת קווי תקשורת4

שינוי מערך מסילות 
 בהגנה

40,000 )אלש"ח(

1
הנחת מפלג דאבל-קרוס 

בת"א ההגנה

2

סגירת חשבון והעדר תביעותסיום ביצוע3

4



תוכנית עבודה 2017

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

חיבורים בקו עכו 
 כרמיאל

20,000 )אלש"ח(

1

2

מסירת הפרויקט לתחזוקה 3
עם פתיחת קו עכו כרמיאל

סגירת חשבון4
 והעדר תביעות

 חניון להבים
15,000 )אלש"ח(

סיום תכנון מפורט1

פרסום מכרז2

3

סגירת חשבוןסיום ביצועצו התחלת עבודה4
 והעדר תביעות

 יד מרדכי ארז 
540,000 )אלש"ח(

 תכנון
5,000 )אלש"ח(

הפקדת תכנית1

2

3

סיום תכנון מוקדם4

שלוחת מסילה לנמל 
 הדרום 

379,000 )אלש"ח(

 תכנון
35,000 )אלש"ח(

1
הגשת דוח מוכנות 

למכרז

פרסום מכרזסיום תכנון מוקדם2

צו התחלת עבודהתחילת תכנון מפורט3

סגירת חשבוןסיום ביצוע4
 והעדר תביעות



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 50 - 51מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

 תכנית אב למתחמים
149,000 )אלש"ח(

1
רג"מ ולוד ב' - סיום תכנון 

מוקדם, סופי ומפורט

2
אשקלון ב' -

 אישור תנאי סף
רג"מ ולוד ב'- תחילת הליך 

מכרזי  )פרסום מכרז(

3

רג"מ ולוד ב' - העברת תכניות 4
לאישור גורמי ממשלה

מסילה 431 - חיבור 
 משה דיין ראשונים
100,000 )אלש"ח(

תכנון

הפקדת תוכנית1

סיום תכנון מוקדם2

3

4

ב"ש – רמת חובב 
 תכנון

10,000 )אלש"ח(

הפקדת תוכנית1

2

3

סיום תכנון מוקדם4

 A1 תכנוןהארכת

הפקדההצגת חלופה נבחרת למת"ח1

2
הצגה מקדימה לועדה 

מחוזית ירושלים
הגשת תסקיר

מתן תוקף3

סיום תכנון מוקדםדיון להפקדההגשה לתנאי סף4



תוכנית עבודה 2017

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

הכפלת מסילת החוף
 תכנון

90,000 )אלש"ח(

1
 תכנון מוקדם -

הגשת טיוטת תסקיר+דיון 
להפקדה

 תכנון מוקדם -
מילוי תנאים 

2
 תכנון מוקדם -
הפקדת תכנית

3
 תכנון מוקדם -

הגשת תוכניות להפקדה

סיום תכנון מוקדם4

תכנון מסילות 5-6מנהרת איילון

1
הכנת פרוגראמה ראשונית  

)יועץ זר(
סיום תכנון מוקדם

2
השלמת תכנון ראשוני 

לחלופה הנבחרת

הפקדה והתנגדויותהגשת תסקיר3

4
דיון להפקדהועדת היגוי לבחירת חלופה

 מתן תוקף
ועדת היגוי לאישור 

תכנון מוקדם

מסילה -431
גישור ענבה

תכנון

1
 הגשת תשריט דרך
לאישור תנאי סף  

סיום תכנון מוקדםהגשת תסקיר 2

3

4
דיון להפקדה - 

חלופת ענבה

מסילת חלץ
 תכנון

25,000 )אלש"ח(

דיון להפקדה1

2

3

סיום תכנון מוקדם4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 52 - 53מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

מתחם תחבורתי
 בחדרה

 תכנון
6,500 )אלש"ח(

הגשת דוח מוכנות 1
למכרז

פרסום מכרזבחירת חלופת מימון2

תחילת עבודות3

סיום ביצועהפעלת חניוןצו התחלת עבודהסיום תכנון מוקדם 4

עוקף לוד 
ופלשת שורק

 תכנון
77,000 )אלש"ח(

 תכנון מוקדם -1
פרסום עפ"י 77,78

הגשת התכנית להפקדה

סיום הכנת טיוטת 2
תסקיר

ועדת היגוי לאישור תכנון 
מוקדם

דיון לאישור התכנית3

סיום תכנון מוקדםהגשת תסקיר סופי4

עפולה ג'נין
 תכנון

15,000 )אלש"ח(

1

סיום תכנון מוקדםדיון להפקדההגשת תסקיר2

3

הפקדה4

תחנת נתב"ג
 תכנון

15,000 )אלש"ח(

1

תכנון מוקדם - הפקדת 2
תכנית

3

סיום תכנון מוקדם4





דבר המנכ״ל 
בשנת 2016 הרחיבה חברת נת"ע את פעילות הביצוע בקו האדום. היום, לאחר שנה וחצי מאז התחלנו את ביצוע העבודות, 
פריצת המנהרה  הורכבו במהירות לקראת   TBM-מכונות  ה ונבנות במקביל,  הולכות  עשר התחנות התת קרקעיות 

הראשונה, וגם הקרונות מתחילים ללבוש צורה. גדולי הספקנים כבר מבינים שאת הרכבת הזאת אי אפשר לעצור.

הקרקע  במפלס  העבודות  יחלו  הקרובים  בחודשים  החברה.  פעילות  של  נוספת  התרחבות  בסימן  תעמוד   2017 שנת 
נמשיך  זו  בשנה  גם  נתחיל בשלב החפירות.  וברוב התחנות  נוספות,   TBM מכונות יגיעו ארצה  ים,  יפו-בת  במקטע 
לדרוש מכל המתכננים והקבלנים בפרויקט רף בטיחות גבוה, ונפעל בכל האמצעים הקיימים למזעור הסיכונים בפרויקט 

ולשמירה על חיי אדם.

לצד תנופת עבודות הקו האדום, זו תהיה שנת מפנה בקידום הקווים הנוספים. הקו הירוק והקו הסגול ייכנסו לשלב התכנון 
המפורט וההכנות לביצוע והקו החום יקודם לאישור סטטוטורי. אם עד כה התמקדנו בפרויקט של קו אחד - מעתה אנו 

פורסים רשת של קווים. נעשה זאת באותה רוח מקצועית ונחושה שהביאה אותנו עד כה. 

תכנית העבודה כוללת משימות רבות ומגוונות, אך מבעד לשורות מסתתרות שעות רבות של מחשבה שהוקדשה למיפוי 
המשימות הרבות של החברה, תוך הפעלת שיקול דעת וראיה מערכתית. כל זאת, במטרה לעמוד במחויבויות החברה 
כלפי הממשלה והציבור בישראל. עמידה באבני הדרך שהגדרנו לעצמנו תדרוש מכל אחת ואחד מעובדי החברה להמשיך 

בעבודה היומיומית הבלתי מתפשרת, לזהות סיכונים מראש ולאתגר את עצמנו ואת הסובבים אותנו בכל יום מחדש.

תודתי נתונה לחברי מועצת המנהלים ובראשם ליו"ר יאיר שמיר, על פעילותם למען הצלחת החברה ועמידה ביעדיה.

והסיוע  התמיכה  הגיבוי,  על  התחבורה  משרד  עובדי  ולכל  כ"ץ  ישראל  מר  והמודיעין  התחבורה  לשר  מיוחדת   תודה 
בעבודה המשותפת.

תכנית העבודה מציגה יעדים שאפתניים. אני משוכנע שנוכל לעמוד בהם בהצלחה,. המאמץ היומיומי המפרך מתגמד מול 
המשימה הלאומית וההיסטורית, להביא את מטרופולין תל-אביב לעידן חדש בתחבורה. 

יהודה בר-און,  
מנכ"ל כללי



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 קו אדום
16,140,560)אלש"ח(

TBM W 
3,554,00)אלש"ח(

1

1.קבלת הרשאות 
למנהרות 

2.תחילת כריית המנהרה 
הראשונה מגלי גיל 

לכיוון קרליבך

סיום כריית המנהרה 
הראשונה מגלי גיל 
 ועד לתחנת יהודית

1. מתן גישה לקבלן 
 FIT OUT-ה

 בתחנת אלנבי
2. מסירת מקטע התת"ק 

 SDAG לקבלן ה
מקרליבך עד בן גוריון

1. מתן גישה לקבלן 
 FIT OUT-ה
 בתחנת אבא הילל

2.מתן גישה לקבלן 
 FIT OUT-ה

 בתחנת יהודית
3.סיום הקופסה 
הפנימית בתחנת 

שאול המלך

2

1.סיום ביצוע עבודות 
 סלארי בתחנת ביאליק
2.סיום ביצוע עבודות 

 סלארי בתחנת אבא הילל
3.תחילת כריית המנהרה 
השניה מגלי גיל לכיוון 

קרליבך

סיום כריית מנהרה אחת 
 מגלי גיל לתחנת קרליבך

1.סיום יציקת הרצפה 
 בתחנת אבא הילל

2.סיום יציקת הרצפה 
בתחנת ביאליק

מתן גישה לקבלן 
 FIT OUT-ה
בתחנת אבא הילל

3

תחילת כרייה מארלוזרוב 
לשאול המלך

 TBM-השלמת מעבר ה
הראשון בתחנת אלנבי

מסירת מקטע התת"ק 
 SDAG לקבלן ה

בקטע הרצל - קרליבך

1.סיום הקופסה הפני-
 מית בתחנת יהודית

4

סיום ביצוע עבודות סלארי 
 בתחנת שאול המלך

 

1.תחילת יציקת הרצפה 
 בתחנת ארלוזורוב

2.סיום יציקת הרצפה 
 בתחנת יהודית

3.סיום יציקת הרצפה 
בתחנת שאול המלך

 FIT-מתן גישה לקבלן ה
OUT בתחנת שאול 

המלך 

1.סיום הקופסה הפני-
 מית בתחנת ביאליק

2.סיום הקופסה הפני-
מית בתחנת אבא הילל

סיום עבודות קבלן 
FITOUT-ה

כדאי 
 מכונת ה - TBM )בשמה המלא: Tunnel Boring Machine( הינה מפעל תת קרקעי עצום שמבצע שלוש פעולות במקביל: !לדעת

חפירה בעומק האדמה, פינוי עודפי העפר ודיפון המנהרות בטבעות בטון. כל זה קורה מתחת לפני השטח, בלי רעש ובלי הפרעות לתנועה.



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 56 - 57מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 קו אדום
16,140,560)אלש"ח(

TBM E 
2,222,84)אלש"ח(

1
קבלת הרשאות 

למנהרות 
סיום ביצוע עבודות סלארי 

בתחנת בן גוריון

2
תחילת כריית המנהרה 
הראשונה מהדיפו לאם 

המושבות

סיום כריית המנהרה 
הראשונה מהדיפו ועד ל: 

chamber 1/5, 2/6

מסירת מקטע התת"ק 
לקבלן ה SDAG מבן 

גוריון עד הדפו

3

4
תחילת כריית המנהרה 

הראשונה מאם המושבות 
לבן גוריון

סיום כריית המנהרות 
מהדיפו לתחנת בן גוריון

סיום הקופסה הפנימית 
בתחנת בן גוריון

סיום עבודות קבלן 
FITOUT-ה

 FIT( תחנות תת קרקעיות
*)OUT 

1,698,86)אלש"ח(

1
פרסום מכרז גמרים 

ומערכות  
 TVS  סיום התקנה

HVAC 

2

3
פרסום מכרז מעליות 

ודרגנועים
אישור חומרים ורכש 
לאספקת חומרי גמר 

סיום ביצוע גמרים 
ומערכות

4
פרסום מכרז

TVS  HVAC ופרסום 
מכרז אספקת חומרי גמר

סיום התקנה מעליות 
ודרגנועים 

 קרונות
1,312,32)אלש"ח(

1
הגשת תכנון מפורט
 לאבטיפוס הקרונות

אספקת 3 קרונות 
במצטבר

2
אישור תכנון מפורט 
לאבטיפוס הקרונות

אספקת 15 
קרונות במצטבר

אספקת 70 
קרונות במצטבר

3
אישור לאבטיפוס חוגון 

)boogie( במפעל
אישור תכנון 

סופי 
אספקת 30 

קרונות במצטבר

4
 )mock up( קבלת דגם

בישראל ואישורו
אספקת 50 

קרונות במצטבר
אספקת קרונות
 90 במצטבר 

כדאי 
!לדעת

בקו האדום תנוע הרכבת הקלה מהתחנה המרכזית בפתח-תקווה, דרך בית החולים בילינסון, לאורך דרך ז'בוטינסקי. בצומת גהה תיכנס הרכבת למנהרה כפולה 
באורך 12 ק"מ. הקו ימשיך לתחנת רכבת ארלוזורוב, יעבור בדרך בגין בתל אביב וליד מרכז עזריאלי, משם ימשיך לדרום הקריה, אזור רוטשילד, נווה צדק, לאורך 

שדרות ירושלים ביפו ויסתיים בדרום בת-ים. אורך הקו כ-24 ק"מ ולאורכו ייבנו 34 תחנות, מהן 10 תחנות תת-קרקעיות.



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 קו אדום
16,140,560)אלש"ח(

 קרונות
1,312,32)אלש"ח(

1
הגשת תכנון מפורט
 לאבטיפוס הקרונות

אספקת 3 קרונות 
במצטבר

2
אישור תכנון מפורט 
לאבטיפוס הקרונות

אספקת 15 
קרונות במצטבר

אספקת 70 
קרונות במצטבר

3
אישור לאבטיפוס חוגון 

)boogie( במפעל
אישור תכנון 

סופי 
אספקת 30 

קרונות במצטבר

4
 )mock up( קבלת דגם

בישראל ואישורו
אספקת 50 

קרונות במצטבר
אספקת קרונות
 90 במצטבר 

 קרליבך
809,734)אלש"ח(

1

2
סיום העתקת קו מים 
מגיסטריאלי בתחנה

מתן גישה לקבלן סיום יציקת הרצפה בפיר
FITOUT-ה

3

4
סיום ביצוע כל עבודות 

הסלארי בתחנה
סיום ביצוע קבלן 

הנדסה אזרחית

 אם המושבות
428,708)אלש"ח(

1
סגירת חשבון

 והעדר תביעות

2

3

4

כדאי 
תחנת קרליבך היא אחת מעשר התחנות התת-קרקעיות של הקו האדום. התחנה ממוקמת על דרך בגין, בצומת הרחובות קרליבך- דרך בגין - יצחק שדה )"צומת !לדעת

מעריב"(. לצורך הקמתה פורק המעבר העילי בצומת )"גשר מעריב"(. התחנה משותפת לקו האדום ולקו הירוק והקמתה כוללת שיקוע תת קרקעי למעבר כלי רכב.



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 58 - 59מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 קו אדום
16,140,560)אלש"ח(

 דיפו
426,064)אלש"ח(

1
סיום עבודות גמר במבנה 

האבטחה
סיום ביצוע

2
סיום ביצוע 
מבנה חול 

3
השלמת הקמת מבנה 

משרדים

4
השלמת הקמה מבנה 

אחזקה
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

 פורטל שנקר
178,888)אלש"ח(

סיום ביצוע1

2
סיום ביצוע 

עבודות סלארי

3

4
-סיום חפירה לרצפה תחתו

נה בכל הפורטל
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

 מסילה טורקית
503,891)אלש"ח(

הגשת הצעות למכרז1

2
סיום ביצוע 

עבודות סלארי 
סגירת חשבון

והעדר תביעות

צו התחלת עבודה 3

מתן גישה בפורטל 
 SDAG אליפלט לקבלן

FIT OUT -ו
סיום ביצוע

4
תחילת ביצוע עבודות 

סלארי 
סיום החפירה 

כדאי 
הדיפו הינו מרכז האחסנה, הטיפול והתפעול של קרונות הרכבת אשר בו מבוצעים, בין היתר, טיפולים טכניים, בדיקות בטיחותיות, עבודות ניקיון, עבודות !לדעת

תחזוקה ועוד. הדיפו מוקם בימים אלו בצפון העיר פתח-תקווה, בין נחל הירקון לדרך אם המושבות. כמו כן, יוקם בדיפו מרכז הבקרה המשני של הקו האדום.



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

העדפה ברמזורים

מקטע יפו בת ים

1

השלמת תכנון ראשוני כל 2
רמזורי העדפה

3
השלמת תכנון מוקדם 

רמזורי העדפה
השלמת מערכת 

הרמזורים, 
כולל העדפה

השלמת תכנון מפורט 4
רמזורי העדפה

מקטע פתח תקווה

1

השלמת תכנון מוקדם 2
רמזורי העדפה

השלמת תכנון מפורט 
רמזורי העדפה

3
השלמת מערכת 

הרמזורים, 
כולל העדפה

4
השלמת תכנון ראשוני כל 

רמזורי העדפה

מרכז בקרה

מערכות יעודיות

בדיקת מערכות 1

הגשת דוח מוכנות למכרז 2

3

צו התחלת עבודה 4

מבנה בקרה

הגשת דוח מוכנות למכרז1

סיום ביצועצו התחלת עבודה2

3

4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 60 - 61מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

O&Mקו אדום

1
אישור הממשלה ורשות 

ההגבלים העיסקיים לתנאי 
הסף המתוקנים

הגשת הצעות2

צו התחלת עבודה3

4
הגשת תוכנית ניהול 
 quality האיכות

management plan

הפעלת הקו 
)ללא קרליבך(

 קו ירוק
20,000,000 )אלש"ח(

כללי

1
הגשת מסמכי מכרזי ניהול 

ותכנון לחברת הבקרה

2

3
העברת כל החומרים 

הנדרשים לדו"ח פרויקטאלי 
לחברת הבקרה

4

כדאי 
 עם הפעלת הקו האדום !לדעת

ישרתו את הנוסעים בקו 90 קרונות



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 קו סגול
8,500,000 )אלש"ח(

מקטע מזרחי

תחילת תכנון1
 מוקדם

דיון בפרסום התכנית 
להשגות הציבור

תחילת תכנון מפורט 

2
פרסום התכנית 
להשגות הציבור

3
הגשת תוכניות לתנאי 

סף לות"ל
דיון בהמלצה 

למתן תוקף

4
סיום תכנון 

מוקדם

מקטע מערבי

1
הגשת מסמכי מכרזי ניהול 

ותכנון לחברת הבקרה

2

3
העברת כל החומרים 

הנדרשים לדו"ח 
פרויקטאלי לחברת הבקרה

4

בחינת יישימות 
לעיבוי קווי המתע"ן 

)קווי מטרו(

תחילת תכנון1
 ראשוני

הגשת טיוטת דו"ח ישימות2

סיום תכנון ראשוני 3

טיוטת דו"ח נתוני תכן4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 62 - 63מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

קו חום

מקטע מזרחי

1
דיון בהמלצה 

למתן תוקף

סיום תכנון מוקדם2

3
דיון בפרסום התכנית 

להשגות הציבור

4
פרסום התכנית 
להשגות הציבור

מקטע מערבי

1
סיום תכנון 

מוקדם

2

3
פרסום התכנית 
להשגות הציבור

דיון בהמלצה למתן תוקף4





דבר המנכ״ל 
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ הינה חברה ממשלתית אשר הוקמה ע"י ממשלת ישראל במרץ 1993, במטרה לקדם את 
סלילתו של כביש חוצה ישראל- כביש 6, מצומת הנגב בדרום ועד לשלומי בצפון. הכביש מוקם בשלבים וכיום פתוחים 
לתנועה כ- 170 ק"מ, מהם כ-105 ק"מ בזיכיון ככביש אגרה, כאשר כ-20 ק"מ נוספים נמצאים בשלבי הקמה שונים וכ-70 

ק"מ נמצאים בשלבי תכנון.

תחום פעילות מרכזי נוסף של החברה הינו מרחב העשייה הזכיינית. החברה מופקדת על  4זכייניות )כביש 6/דרך ארץ, 
מנהרות הכרמל/כרמלטון, נתיב מהיר/שפיר הנתיב המהיר ובמיזם  שבהקמה –כביש 6 צפון/שפיר- חוצה הנדסה צפון(. 

הפעילויות  טווח  כל  על  סיכונים",  "חלוקת  הוא   – והציבורי  הפרטי  המגזרים  בין  הפעולה  שתוף  בהבנת  מרכזי  מרכיב 
המשותפות. פעילות זו הינה התמחותית, רב תחומית ומורכבת ביותר, משלבת מרכיבי הנדסה ייחודיים עם מרכיבי כלכלה 

 .)OMS( ופיננסיים, משפטיים וחוזים, נכסים ועוד כל זאת במשך התכנון, ההקמה, התפעול, האחזקה והשרות

לאחרונה הוטל על החברה לקדם מגה פרויקט נוסף - מיזם הרכבת הקלה )רק"ל( בין חיפה לנצרת, בשיתוף עם המגזר הפרטי.

ההצלחה המרשימה של כביש חוצה ישראל, בראש ובראשונה, ושל המיזמים הנוספים, היא הוכחה ראויה לרעיון שיתוף 
הפעולה בין המדינה לבין המגזר הפרטי וראוי, כי תחום זה ימשיך ויתפתח גם בעתיד. 

החברה מתפקדת כמנהלת מורחבת בהיקף כח אדם צנוע ובסיוע גורמי מיקור חוץ מהמובילים בארץ. החברה צברה ניסיון 
חסר תקדים בתחום הייחודי של קידום פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי, המחייבים ידע רב תחומי ייחודי וניסיון מעשי 

בהובלת מיזמים מהסוג הזה. 

אני מאמין כי בזכות עובדי החברה המסורים, החדשנות שאנו מובילים, שיתוף הפעולה המוצלח עם הסקטור הפרטי, תוך 
מתן דגש על בטיחות, איכות, קיימות, סביבה והתחשבות בקהילה ובמשתמשי הדרך, נמשיך להוביל את תשתיות התחבורה 

קדימה לטובת כלל אזרחי ישראל.

ראובן לבאון,  
מנכ"ל חברת כביש חוצה ישראל



תוכנית עבודה 2017

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 כביש 6 יקנעם /
  סומך חוצה ישראל
7,753,000 )אלש"ח(

כביש 3+7 תשלומים לזכיין + 
הוראות שינוי + 
 בצ"מ וגיאולוגיה

7,086,000 )אלש"ח(

תשלום רבעוני ממועד זה 1
ועד לסיום הזיכיון

2

פריצת מנהרת יקנעם3
פתיחה לתנועה קטע 3 + 
תשלום מענק הקמה 60%

 העברת תנועה 4
מרחב העמקים

פתיחה לתנועה קטע +7 
תשלום 40% מענק הקמה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

 כביש 6 יקנעם /
 סומך חוצה ישראל - 

 3+7 מדינה
667,000 )אלש"ח(

כביש 3+7 עבודות מדינה

1

2

 סגירת חשבון3
 והעדר תביעות 

סיום ביצוע4

כדאי 
 כביש 6 הינו מהבטוחים בעולם )"מדד קטלניות" הינו כ-1.8 הרוג למיליארד ק"מ נסיעה, !לדעת

כאשר הממוצע בשאר הכבישים הבכירים בארץ הינו כ 5.5-6.0(



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 66 - 67מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

הקמת מחלף גבעת כח 
והכפלת 

 כביש 444 באזור
320,205 )אלש"ח(

 ק. זמינות העתקת אנדרטה 
 מחלף גבעת כח
4,025 )אלש"ח(

סיום ביצוע1
 סגירת חשבון

 והעדר תביעות

צו התחלת עבודה2

3

4

 מחלף גבעת כח  )461( 
 חיבור כבישים 461 ו 465 

 לכביש חוצה ישראל
210,890 )אלש"ח(

סיום עבודותפרסום מכרז1

בחירת זוכהגמר תכנון מפורט2

גמר גישור 461 מעל 6צו התחלת עבודהקידום זמינות3

פתיחה מלאה לתנועההגשת דוח מוכנות למכרז4
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

 הכפלת כביש 444 
 באזור גבעת כח

105,290 )אלש"ח(

סיום עבודותהשלמת הגשרפרסום מכרזקידום זמינות1
 סגירת חשבון

 והעדר תביעות

בחירת זוכה2

צו התחלת עבודההגשת דוח מוכנות למכרז3

פתיחה מלאה לתנועהגמר עבודות קידום זמינות4

כדאי 
חברה מופקדת מטעם המדינה כ-"רשות ממונה" על 4 הסכמי זיכיון בשיתוף עם המגזר הפרטי בפרויקטים תחבורתיים מובילים !לדעת

)חוצה ישראל/6# -דרך ארץ. מנהרות הכרמל- כרמלטון, הנתיב המהיר- שפיר הנתיב המהיר, חוצה ישראל צפון/יוקנעם סומך - 
שפיר הנדסה חוצה צפון(.



תוכנית עבודה 2017

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

מחלף שוקת/ מיתר 
31/6/60 

259,413 )אלש"ח(

1
 תחילת עבודות 

קידום זמינות
גמר עבודותבחירת זוכה

צו התחלת עבודה2

גמר עבודות קידום זמינות 3
והגשת דוח מוכנות למכרז

פתיחה מלאה לתנועה פתיחה חלקית לתנועהפרסום מכרז4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

מפרצי חירום ומנוחה 
כביש חוצה ישראל - 

 שלב א'
10,000 )אלש"ח(

1
קבלת הנחייות מת"ח בנושא 

מפרצי חירום ומנוחֿה
בכבישים מהירים

2

 גמר תכנון 3 3
מפרצים נוספים

גמר ביצוע 3 מפרצים 
נוספים

4

הכפלת כביש 443 
במרחב בן שמן - 

 חלופת ה -0
4,800 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

2

3

סיום ביצוע4
 סגירת חשבון

 והעדר תביעות

מסילות: 
 מסילה מזרחית

8,100,000 )אלש"ח(

1

2

 סגירת חשבון 3
והעדר תביעות

4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 68 - 69מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

רק"ל חיפה נצרת
הערכות לניהול התכנון 

שלב א'

1
קבלת הפרויקט על 

ידי החברה

הצגת חלופות 2
לקידום הפרויקט

החלטת מת"ח על 3
אופן הקידום

4

כבישים:
שוקת - צומת הנגב 

21/3
קטע שוקת - נבטים

1
הצגת דוח בדיקת 

כדאיות כלכלית
בחירת זוכהקידום זמינות והפקעות

גמר קידום זמינות 2
והפקעות

צו התחלת עבודה

3
 אישור אופן קידום 

הפרויקט - נציגי ממשלה
פרסום מכרז

גמר תכנון מפורט4



תוכנית עבודה 2017

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

שדרוג עין תות יקנעם 
 קטעים 1+2

451,600 )אלש"ח(

 ביצוע הקטע שבין 
 עין תות ליקנעם

376,600 )אלש"ח(

סיום ביצועהגשת דוח מוכנות למכרז1

פרסום מכרז2

בחירת זוכה3

צו התחלת עבודה4
 גמר עבודות עפר 

והעתקת תנועה שלב א'
פתיחה מלאה לתנועה

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

 קידום זמינות
50,500 )אלש"ח(

גמר תכנון מפורט1

תחילת עבודות 2
קידום זמינות

סיום עבודות 
קידום זמינות

3

4

 חיבור אזור תעשיה מערבי 
 יוקנעם  )סולת"ם ב'(

24,500 )אלש"ח(

1
 תחילת עבודות 

קידום זמינות

2

סגירת חשבון והעדר 3
תביעות

סיום עבודות קידום זמינות4

שדרוג כביש 444
  באזור אייל

350,200 )אלש"ח(

סיום ביצועצו התחלת עבודה1

2
סיום עבודות קידום זמינות 

קיר המיגון והגשת דוח 
מוכנות למכרז

 תחילת עבודות קידום 3
זמינות - קיר מיגון

פרסום מכרז

פתיחה מלאה לתנועהסיום גישור 444 מעל 6בחירת זוכהגמר תכנון מפורט4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 70 - 71מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

שדרוג כביש 40 
 )מדרום למאחז - 
 בית קמה( לכביש 6
262,299 )אלש"ח(

קידום זמינות

1
קבלת החלטת מת"ח לגבי 

מספר נתיבים
תחילת עבודות קידום 

זמינות
השלמת סלילה זמניתפרסום מכרז

בחירת זוכה2

 SB סלילת מסלול
חדש והקמת גשרי 

 שקמה, פורה
 ומעבר חקלאי

צו התחלת עבודה3

הגשת דוח מוכנות למכרזגמר תכנון מפורט4

נסיעה דרומה על 
 המסלול המערבי 
החדש והשלמת 

הגשרים מעבר חקלאי 
NB ושיקום מסלול

הרחבת חניון 
 הנתיב המהיר

222,920 )אלש"ח(

תחילת תכנון מפורט1

השלמת מו"מ על הזכיין 2
לגבי ההקמה

צו התחלת עבודה3
פתיחת 1/3 ראשון של 

קומה ב'

סיום ביצועגמר תכנון מפורט4
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

5233 ממזרח ל-6
ועד 444 ממערב 

תכנון ראשוני1

2
 הצגת הפרויקט

 למשרד התחבורה

סיום תכנון מוקדםהפקדת התוכנית3

4



תוכנית עבודה 2017

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

הקמת מחלף איבטין 
ושדרוג כביש 762

1
הצגת דוח בדיקת כדאיות 

כלכלית

הפקדת התוכניתתחילת תכנון מוקדם2

3

סיום תכנון מוקדם4

כבישים: 
סומך - שלומי

1
הצגת חלופות למשרד 

התחבורה

קבעת חלופה מועדפת על 2
ידי משרד התחבורה

אישור המועצה הארצית

סיום תכנון מוקדם3

הפקדת התוכנית4

מיגון המוביל הארצי 
באזור קסם

קבלת אומדן מקורות1

צו התחלת עבודה תחילת תכנון מפורט2

סיום ביצוע3

 סגירת חשבון 4
והעדר תביעות

הערכות להרחבות 
נקודתיות 

בכביש חוצה ישראל 

הצגת מסקנות וממצאים1

אישור נציגי הממשלה 2
לתחילת תכנון לתת קטע

3

4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 72 - 73מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

הקמת מחלף אלכסנדר

1

2

3

4
סיום בדיקת כדאיות 

כלכלית בתלות
 מרחב אייל / כוכב יאיר

הקמת מחלף חולדה

1

2

3

4
עדכון בדיקת כדאיות 

כלכלית 

מסילות: 
מסילות הדרום 

 )להבים - צומת הנגב(
בדיקת חלופות

1

2

סיום בדיקת חלופת גורל - 3
עוקף באר שבע

 קביעת מת"ח לגבי 4
המשך הפרויקט

מסילות: 
מסילת הגליל המערבי  

)יסיף - שלומי(
קטע יסיף - שלומי

1

 סיכום מת"ח לגבי 2
יעדי הפרויקט

סיום תכנון מוקדם3

הפקדת התוכנית4



תוכנית עבודה 2017

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

מסילות: 
מסילת זבולון 
 )נשר-יסיף(

קטע אבליים - יסיף

1

סיכום מת"ח לגבי יעדי 2
הפרויקט

סיום תכנון מוקדם3

הפקדת התוכנית4

קטע נשר - אבליים

1

קביעת מת"ח לגבי המשך 2
הפרויקט

3

4
סיום ניתוח חלופת רכבת 

 כבדה תת קרקעית 
בקריית אתא

שדרוג מחלף סומך

1
תחילת הליך סטטורי

 ע"י שפרעם
צו התחלת עבודה

הגשת דוח מוכנות 2
למכרז

תחילת פינוי 3
מאזור המחלף

סיום תכנון מפורט  
)מחלף(

סיום הליך סטטוטרי  4
)שפרעם(

בחירת זוכהגיבוש ההקמה

נעים לירוק

1

2

3

גמר שלב ב' של הניסוי4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 74 - 75מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 6 להבים שוקת - 
 חוצה ישראל

1,308,200 )אלש"ח(

 לקיה/שוקת 4+5
331,300 )אלש"ח(

1
 גמר עבודות חוזיות 

כגון גינון

2

3

4
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

ביצוע קטע 21 מקטע להבים 
 -רהט

312,000 )אלש"ח(

1
 גמר עבודות חוזיות 

כגון גינון

2

3

4
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

242,000 )אלש"ח(

1
 גמר עבודות חוזיות 

כגון גינון

2

3

 סגירת חשבון 4
והעדר תביעות

כדאי 
בכביש 6 בקטע שבין מאחז לעין תות נעים במהלך יום ממוצע כ- 240,000 כלי רכב הנוסעים כ 3 מיליארד ק"מ -!לדעת

רכב בשנה המהווים כ- 8.7% מכלל התנועה הבינעירונית הארצית



תוכנית עבודה 2017

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש 6 להבים שוקת - 
 חוצה ישראל

1,308,200 )אלש"ח(

כביש 6 קטע 21/ב' יער להב 
 מחלף לקיה

218,800 )אלש"ח(

1
 גמר עבודות חוזיות 

כגון גינון

2

3

 סגירת חשבון 4
והעדר תביעות

 מאחז עד להבים/רהט 
 קטע 21/1

204,100 )אלש"ח(

1
 גמר עבודות חוזיות 

כגון גינון

2

3

 סגירת חשבון4
 והעדר תביעות

העלאת מהירות
  הנסיעה ל-120 קמ"ש

39,671 )אלש"ח(

1
השלמת יישום נשרים- 

דניאל- שורק

2

 סגירת חשבון3
והעדר תביעות

4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 76 - 77מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

הרחבת נתיב בכביש 
 551 מרחב אייל

13,434 )אלש"ח(

1

2

 סגירת חשבון3
 והעדר תביעות

4

חיבור כביש 9 
 לכביש 6

13,000 )אלש"ח(

1

 סגירת חשבון2
 והעדר תביעות

3

4

כדאי 
במנהרות הכרמל נוסעים מידי יום חול!לדעת

כ - 100,000 נוסעים.





דבר המנכ״ל 
חברת מוריה הינה חברת בת עירונית של עיריית ירושלים אשר מופקדת על ניהול וביצוע של מיזמי פיתוח תשתיות גדולים וכן על 
קידום הקמתם של מבני ציבור מרכזיים בעיר. החברה, אשר מנהלת קרוב ל-300 פרויקטים, משמשת כזרוע הביצועית המרכזית של 

עיריית ירושלים ומשרד התחבורה ונמנית כיום על החברות העירוניות המובילות בישראל. 

פרויקט הדגל של החברה הוא, ללא ספק, פרויקט "הכניסה לעיר" - מדובר במגה פרויקט בהשקעה של 1.4 מיליארד ₪, הכולל פיתוח 
והקמת רובע עסקים בכניסה לירושלים אשר יתפרס על שטח של כ-211 דונם ויהווה מרכז התחבורה הגדול והמשולב בישראל. 
במסגרת הפרויקט יפעלו רכבת מהירה, שתי רכבות קלות, נתיבי תחבורה ציבורית ופרטית, חניון תת קרקעי ובו 1300 מקומות חניה 
ומרחב ציבורי רחב ופעיל בו יעברו מדי יום כ-100 אלף איש. כמו כן, חברת מוריה מנהלת ומובילה את עבודות התשתית של הרכבת 

הקלה בירושלים שעל בסיסם ינועו הקווים העתידיים ומבצעת את הארכת השלוחות בקו הרכבת הקיים.

פרויקט משמעותי נוסף של חברת מוריה עליה זכתה החברה בפרסים,הינו פרויקט הארכת כביש בגין דרום. החברה צפויה להשלים 
את הארכת הכביש עד למחלף הרוזמרין והכניסה לכביש המנהרות לקראת סוף שנת 2017 בהשקעה כוללת של 1.25 מילארד ₪.  
בנוסף, מקדמת החברה את תכנון פרויקט כביש המנהרות  )כביש 60( במסגרתו צפויה מוריה להקים מנהרה חדשה לצד זו הקיימת 
ובה נתיבים לתחבורה ציבורית ולתחבורה פרטית. במסגרת פרויקט זה יוקם, לראשונה בארץ, נתיב תחבורה ציבורית מתחלף בהתאם 
לשעות העומס. בשעות הבוקר יהיה נתיב תחבורה ציבורית פתוח מגוש עציון לירושלים ובשעות אחר הצהריים ייפתח נתיב תחבורה 

ציבורית בכיוון ההפוך .

תוכנית נוספת שמוריה מקדמת הינה תכנית חומש מזרח ירושלים, במסגרתה מבוצעים 24 פרויקטים תחבורתיים ברחבי מזרח העיר 
לרווחת התושבים על פני חמש שנים בעלות כוללת של 254 מיליון ₪. הפרויקטים נבחרו בשל התרומה המשמעותית שלהם לתשתיות 
התחבורתיות ולתחבורה הציבורית במזרח העיר. כמו כן, מקדמת חברת מוריה  שורה של תכניות לשיפור מערך התנועה באזור צפון-

מזרח העיר, תכניות שימשיכו לשפר ולהקל על התנועה בצפון העיר ובדרום מזרחה באופן משמעותי. הפרויקטים המובילים במערך 
תנועה זה כוללים בין היתר הקמת מת"צ ושיקוע בקלנדיה, הפרדה מפלסית בגבעה צרפתית, כביש "הטבעת המזרחית"  )כביש 437 

הסגור(, רמפת הזיתים וכביש 21.

לצד קידום פרויקטים תחבורתיים מקדמת מוריה פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית על מנת להגדיל את היצע הדיור בירושלים, 
לשפר את בטיחות המבנים ועמידותם, לתת מענה לזוגות צעירים ולחדש את פני השכונות ברחבי העיר.  בנוסף, פועלת החברה 
לצמצום הפערים הקיימים בכל הקשור לכיתות לימוד ומבני חינוך בעיר, וזאת באמצעות מנהלת ייעודית אשר מפקחת כיום על 

למעלה מ-100 פרויקטים שונים בתחומי החינוך ברחבי ירושלים.

תושביה.  ולרווחת  ירושלים  עיריית  בעבור  כלכליים  פרויקטים  החברה  מבצעת  זו  במסגרת  כלכלית.  כחברה  גם  משמשת  מוריה 
בפרויקטים אלה מביאה מוריה לידי ביטוי את יכולותיה בגיבוש תכניות עסקיות רווחיות והעמדת מימון חיצוני במקרים בהם הוא 
נדרש. דוגמא לכך הם כ-200  מתקנים סולאריים אשר הקימה מוריה על מבנים ציבוריים ברחבי העיר, שמטרתם הינה הפקת אנרגיה 
מתחדשת ונקייה. לאחרונה הותקנה מערכת סולארית ייחודית על גגו של אצטדיון טדי, ובעתיד תוקם מערכת דומה על גג היכל הפיס 

ארנה ירושלים, היכל ספורט מפואר שעל בנייתו היתה אמונה החברה.

דורון נויוירט,  
מנכ"ל מוריה - החברה לפיתוח ירושלים



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 שער הבירה - שז"ר
1,575,000 )אלש"ח(

 מנהור ודיפון ראשוני
482,200 )אלש"ח(

סיום  קבלני1

30% מפלס עליון מנהרה דרומית2
השלמת כריה מפלס 

מינוס 2
סיום ביצוע

סגירת חשבון 3
והעדר תביעות

גמר ביצוע קימרון צפוני4
השלמת כריה מפלס 

מינוס 4

הסדרי תנועה מערכתיים
85,000 )אלש"ח(

פרסום מכרז1

הפעלת הסדר מערכתיצו התחלת עבודה2

סיום ביצוע3

4
 תחילת ביצוע מבנה כביש 

 )כביש 7(
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

שזר - מבנה חניון תת קרקעי, 
 הפרדה מפלסית ומערכות

505,000 )אלש"ח(

פרסום מכרזסיום תכנון מפורט1

תחילת הרכבת אלמנטים 2

3
צו התחלת עבודה

 תחילת עבודה על 
מערכות בקרה

הגשת דוח מוכנות למכרז4
 תחילת עבודה
 על הפירים

סיום קבלניסיום פיר שבלול

 חניון ומסוף 4/9
295,000 )אלש"ח(

הגשת דוח 1
מוכנות למכרז

סיום ביצועסיום ביצוע חניון תחילת עבודות מסוף

סיום עבודות מקדימות פרסום מכרזתחילת תכנון מפורט2

3
צו התחלת 

עבודה
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום קבלניסיום תכנון מפורט4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 80 - 81מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 שער הבירה - שז"ר
1,575,000 )אלש"ח(

 סלילה ופתוח רח' שזר
141,000 )אלש"ח(

צו התחלת עבודההגשת דוח מוכנות למכרז1

 קבלת מידע תכנוני 2
מהאדריכל הזר

סגירת רחוב שז"ר לצורך 
תחבורה ציבורית בלבד

3
פרסום מכרז

הטמעת תכנון האדריכל הזר 4
במסמכי המכרז

סיום קבלניבחירת קבלןסיום תכנון מפורט

 מסוף בית החייל
67,000 )אלש"ח(

פרסום מכרזתחילת תכנון מפורט 1

צו התחלת עבודה2
סיום ביצוע שלד מבנה 

תחתון 
סיום ביצוע

גמר ביצוע מבנה עליון סיום תכנון מפורט3
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

הגשת דוח מוכנות למכרז4
 סיום ביצוע שלד 

מבנה עליון 
סיום  קבלני 

כדאי 
רובע הכניסה לעיר צפוי להוסיף לעיר ירושלים!לדעת

 כ- 50,000 מקומות עבודה חדשים



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 כביש 50 בגין דרום
1,255,400 )אלש"ח(

 מחלף טנטור
128,300 )אלש"ח(

1
 העברת תנועה לחלק הצפוני

 של הגשר
סיום  קבלני

2

3
סיום ביצוע

השלמת חלק דרומי4
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

 כביש 4 דרום מערכות
66,000 )אלש"ח(

סיום  קבלני 1

מסירת מנהרת בית צפפה לאחזקה2

 תחילת עבודות תאורה 3
סיום ביצועבשיקוע רוזמרין

 סגירת חשבון 4
והעדר תביעות

 זרוע רביעית בשכונת בית צפפה
10,000 )אלש"ח(

סיום ביצועסיום קירות תמך1

 סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

סיום  קבלני3

4

כדאי 
אצטדיון טדי שנבנה ושודרג ע"י חברת מוריה, הינו אצטדיון הכדורגל הראשון בארץ!לדעת

 בו הותקנה מערכת סולארית לייצור חשמל ירוק לצריכה עצמית



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 82 - 83מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 הארכה להדסה
611,408 )אלש"ח(

 אורה הדסה
149,470 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1
 סיום יציקת מיסעה ג

שרים 1+2 
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום קבלניסיום יציקת ניצבים גשר 21

 גמר הכנות להעתקת קו בזק 3
לאחר העתקת קו חשמל 

 גמר יציקת מיסעה 
גשר 3

סיום ביצועגמר ניצבים גשר 43

 הנרייטה סולד
145,000 )אלש"ח(

סיום ביצועפתיחה חלקית לתנועה1

 סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

סיום קבלני3

4

 צומת אורה
95,220 )אלש"ח(

סיום קבלניסיום העתקת קו מקורות1
 סגירת חשבון

 והעדר תביעות

 גמר ביצוע הכנות 2
להעתקות תשתית

סיום ביצועהפעלת הסדר 5 3

הפעלת קו ביוב חדש וביטול הישן4



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 כביש אמריקאי
279,000 )אלש"ח(

 כביש אמריקאי- מרכז
132,000 )אלש"ח(

גמר ביצוע1
 גאומטריה סופית

סיום עבודות בתוואי זמני קטע 21
הפעלת הסדר 

תנועה חלקי
ביצוע מערכות בתוואי 

קטע 2
סיום   קבלני

ביצוע מערכות בתוואי 3
קטע 1

תחילת ביצוע 
מבנה כביש

סיום ביצוע

סיום עבודות בתוואי זמני קטע 42
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

 כביש אמריקאי דרום
147,000 )אלש"ח(

פרסום מכרז1

סיום תכנון מפורט2

סיום ביצועצו התחלת עבודההגשת דוח מוכנות למכרז3

סגירת חשבון 4
והעדר תביעות

 כביש 21
251,100 )אלש"ח(

 כביש 21 קטע 1 2 3
70,200 )אלש"ח(

סיום קבלני1

2

סיום ביצוע3

סגירת חשבון והעדר תביעות4

 הארכה לנווה יעקב
196,884 )אלש"ח(

 נווה יעקב העתקת תשתיות
112,107 )אלש"ח(

 סגירת חשבון 1
והעדר תביעות

2

סיום קבלני3

סיום ביצוע4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 84 - 85מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

מחלף 9/22 
 רמת שלמה

134,877 )אלש"ח(

סיום  קבלניסיום הרכבת כביש צפונה פרסום מכרז1

צו התחלת עבודה2
 סיום ביצוע רמפה 

צפונית וקירות תמך 

סיום ביצועהפעלת הסדר  תנועה ראשון 3

 סיום ביצוע רמפה 4
דרומית וקירות תמך

 סיום הקמת גשר 
מעל כביש 9

 סגירת חשבון
 והעדר תביעות

 שלוחת גבעת רם
132,800 )אלש"ח(

 רם 3 מרבין ועד האוניברסיטה
68,600 )אלש"ח(

 סגירת חשבון1
 והעדר תביעות

סיום קבלניסיום עבודות בלורך מערב2

3

סיום ביצועסיום עבודות בלורך מזרח4

 רם 2 מהרצל עד רבין
40,200 )אלש"ח(

 סגירת חשבון1
 והעדר תביעות

סיום קבלני2

3

סיום ביצוע4



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 רמפת הזיתים
45,500 )אלש"ח(

 רמפת הזיתים
28,618 )אלש"ח(

פריסת הסדר תנועה ראשון1

תחילת ביצוע מבנה2
 כביש סופי

סיום ביצוע

 סגירת חשבון3
 והעדר תביעות

סיום  קבלניפתיחה חלקית לתנועה4

 כביש 437 סגור
18,882 )אלש"ח(

פרסום מכרז1
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום קבלניצו התחלת עבודה2

סיום ביצוע3

תחילת ביצוע מבנה כביש4

 נת"צ דוכיפת
39,000 )אלש"ח(

פרסום מכרז1

סיום ביצוע2

הפעלת רמזורים חדשים צו התחלת עבודה3
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום  קבלני 4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 86 - 87מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש הר הזיתים
 )ואדי גוז(

35,508 )אלש"ח(

 הר הזיתים - שלב ב'
26,000 )אלש"ח(

פרסום מכרז1

סיום קבלני תחילת ביצוע קירות 2

סיום ביצועצו התחלת עבודה3

 תחילת ביצעו עבודות 4
תשתית  בכביש

 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

 הר הזיתים- שלב א'
9,508 )אלש"ח(

סיום ביצוע 1

השלמת גיאומטריה סופית2
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום קבלני3

4

 כביש 18
29,129 )אלש"ח(

 כביש 18 - שלב א'
12,929 )אלש"ח(

1

סיום קבלני2

סיום ביצוע3

סגירת חשבון והעדר תביעות4

 כביש 18 - שלב ב'
16,200 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

תחילת ביצוע מבנה כבישתחילת ביצוע קירות הגשת דוח מוכנות למכרז2

סיום ביצועפרסום מכרז3

סיום קבלני4
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 מתצ קלנדיה
28,859 )אלש"ח(

יישום הסדר תנועה ראשון 1

סיום ביצועתחילת ביצוע מבנה כביש2

יישום הסדר תנועה שני3
 סגירת חשבון

 והעדר תביעות

סיום  קבלני4

שביל אופניים מתחנה 
 לתחנה דרך מילטון
21,000 )אלש"ח(

פרסום מכרז שלב ב'פרסום מכרז1

סיום ביצועצו התחלת עבודה2

3
צו התחלת עבודה שלב ב

ביצוע אספלט סופי 
לשבילי האופניים

 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום קבלני 4

 טבעת דהרה
20,193 )אלש"ח(

 סגירת חשבון1
 והעדר תביעות

סיום קבלני2

3

סיום ביצוע4

 כביש טבעת שרעפת
15,730 )אלש"ח(

פרסום מכרז1
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום ביצועתחילת ביצוע מבנה כבישצו התחלת עבודה 2

3

סיום קבלני תחילת ביצוע תשתיות ומערכות4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 88 - 89מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

עוקפי רמאללה - 
 טבעת פנימית

14,122 )אלש"ח(

סיום  קבלני1

סיום ביצוע2

סגירת חשבון והעדר תביעות3

4

תכנון סובות ומעגלים 
 מזרח העיר

13,500 )אלש"ח(

הגשת דוח מוכנות למכרז1

סיום ביצועפרסום מכרז2

צו התחלת עבודה3
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום קבלני4

עוקפי רמאללה - 
 אל אסמעי

12,140 )אלש"ח(

סיום קבלני1

סיום ביצוע2

סגירת חשבון והעדר תביעות3

4

 בית חנינא שלב ג
11,368 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

סיום קבלני2

סיום ביצוע3

פתיחה חלקית לתנועה4
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

טבעת גדולה 
 בעיסוויה

7,600 )אלש"ח(

 סגירת חשבון 1
והעדר תביעות

סיום קבלני2

3

סיום ביצוע4

עיסוויה - חוש עובייד 
 וחוצה עיס

7,000 )אלש"ח(

פרסום מכרז1

סיום ביצועצו התחלת עבודה2

3
תחילת ביצוע מבנה כביש

 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום קבלניתחילת ביצוע קירות 4

כביש 14 שלב א' ראס 
 אל עמוד

5,991 )אלש"ח(

 סגירת חשבון 1
והעדר תביעות

סיום קבלני2

3

סיום ביצוע4

כביש 1 ארצי – 
 נת״צ סחרוב

330,000 )אלש"ח(

1

הגעה להבנות עם 2
המפונים המיועדים

צו התחלת עבודה
סיום הקמת קירות תמך 

בקטע צפון מערבי
סיום הקמת קירות תמל 

בקטע הצפון מזרחי
סיום  קבלני

סיום ביצועהגשת דוח מוכנות למכרז3

פרסום מכרז4
 סיום ביצוע רמפות 

לרחוב מגיני ירושלים 
 סיום שלב א' 
של הפרויקט

סיום הרחבת רחוב ויצמן 
עד גבעת שאול 

סגירת חשבון 
והעדר תביעות 



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 90 - 91מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 חניון נחל צופים
120,000 )אלש"ח(

1

סיום תכנון מפורט2

3

הגשת דוח מוכנות למכרז4

 שיקוע קלנדיה
81,500 )אלש"ח(

פרסום מכרזהגשת דוח פרויקטאלי1
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום  קבלניצו התחלת עבודהתחילת תכנון מפורט2

גמר ביצוע מערכות תחילת ביצוע מערכות סיום תכנון מפורט3

סיום ביצועתחילת ביצוע מבנה כבישהגשת דוח מוכנות למכרז4

 טבעת אום ליסון
46,200 )אלש"ח(

סיום תכנון מפורט1

2

הגשת דוח מוכנות למכרז3

4

הפרדה מפלסית 
 דוכיפת

40,000 )אלש"ח(

פתיחת תיק תב"ע1

2

הגשת דוח מוכנות למכרז3

4



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

הפרדה מפלסית 
 הגבעה הצרפתית
33,750 )אלש"ח(

1

גמר תכנון מפורטהגשת תכנית תנועה למת"ח2

3

הגשת דוח מוכנות למכרזהגשת היתר בניה4

כביש 201 
  )תל אל פול(

33,000 )אלש"ח(

1

סיום תכנון מפורט2

הגשת דוח מוכנות למכרז3

4

כביש 60 הכפלת
  כביש המנהרות

30,000 )אלש"ח(

1

סיום תכנון מפורט סיום תכנון מוקדם2

הגשת דוח פרויקטאלי3

הגשת דוח מוכנות למכרזתחילת תכנון מפורט4

דיר אל עמוד 
 צור באהר

25,900 )אלש"ח(

1

סיום תכנון מפורט2

3

הגשת דוח מוכנות למכרז4

כדאי 
במסגרת פרויקט הרחבת כביש המנהרות יוקם, לראשונה בארץ, !לדעת

 נתיב תחבורה ציבורית מתחלף בהתאם לשעות העומס



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 92 - 93מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

כביש בתי הספר - 
 ג'אבל מוקבר 

23,400 )אלש"ח(

גמר תכנון מפורט1

2

הגשת דוח מוכנות למכרז3

4

 כביש אום טובא
19,000 )אלש"ח(

סיום תכנון ראשוניבחינת חלופות תוואי1

2

תחילת תכנון ראשוני 3

4

כביש בית הספר 
 בבית צפפה

16,200 )אלש"ח(

1

הגשת דוח מוכנות למכרז2

3

4

דרך בית הקברות 
 צור בהאר

14,400 )אלש"ח(

1

הגשת דוח מוכנות למכרז2

3

4

כדאי 
 מנהרת בית צפפא בפרויקט בגין דרום הינה המנהרה הראשונה בארץ!לדעת

שמוארת בתאורת לד חסכונית 24 שעות ביממה.



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 שכונת מרווחה
11,000 )אלש"ח(

1

הגשת דוח מוכנות למכרז2

3

4

 כביש איחוד הכפר
8,800 )אלש"ח(

סיום תכנון מפורט1

2

הגשת דוח מוכנות למכרז3

4

כביש 15 שלב א' ראס 
 אל עמוד

6,500 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

גמר קבלניהגשת דוח מוכנות למכרז2

תחילת ביצוע קירות 3

סיום ביצועפרסום מכרז4

כביש אשר ווינר 
 אום ליסון

3,000 )אלש"ח(

סיום תכנון מוקדם1

תחילת תכנון ראשוני 2
 הגשת דוח 

מוכנות למכרז

סיום תכנון ראשוני3

סיום תכנון מפורט 4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 94 - 95מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 תבע אדם חיזמה 437
2,000 )אלש"ח(

1

 תסקיר השפעה על 2
הסביבה )או דוח סביבתי(

הגשה למתן תוקףגמר סכימה תנועתית3

סיום תכנון ראשונידיון להפקדת תכניתהעברת תכנית לועדות4

 כפר עאקב
1,000 )אלש"ח(

בחירת חלופה1

סיום תכנון מוקדם2

3

4

 תבע פרבשטיין
1,000 )אלש"ח(

 פרסום להפקדה1

 תסקיר השפעה על 2
הסביבה )או דוח סביבתי(

הגשה למתן תוקףגמר סכימה תנועתית3

סיום תכנון ראשונידיון להפקדת תכניתהגשת תכנית לועדות4

כדאי 
השנה, חוגגת חברת מוריה אשר הוקמה בשנת 1987,  !לדעת

 30 שנה להיווסדה





דבר המנכ״ל 
צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים, הינו גוף מטה מקצועי של מטרופולין ירושלים, המופקד על פיתוח מערך תחבורתי כולל לעיר, 
בהתבסס על ניתוחי סקרים והדמיות תחבורתיות. במסגרת זו מתכנן הצוות פתרונות תחבורה ציבורית ופרטית בעיר ומטמיע טכנולוגיות 
פורצות דרך במערך התחבורה. הכול במטרה לשפר את איכות החיים של תושבי ירושלים והמבקרים בה ולאפשר לכל אדם להגיע 

בנוחות ובמהירות ליעדו.

בעשור האחרון הפכה ירושלים למובילת מהפכת התחבורה האורבנית בישראל. בירושלים פועלת הרכבת הקלה הראשונה במדינה, 
המנותבת, יחד עם האוטובוסים המהירים, בעזרת טכנולוגיות מתקדמות לשירות אמין ויעיל. מדובר במהלך אשר תוכנן על סמך ניתוח 
סקרי ביקושים נרחבים ותרחישי הדמיה תחבורתית. מערכות מידע בזמן אמת, מערך התמצאות סטטי ודינמי לנוסע ומתודות הסברה 
להטמעת השינויים בקווי התחבורה הציבורית, הם רק חלק מהישגי הצוות אשר הפכו מודל לחיקוי במרכזים עירוניים אחרים בישראל. 

תכנית העבודה לשנת 2017 של צוות תכנית אב לתחבורה, מבטאת צמיחה משמעותית לתכנית העבודה הרב שנתית. במהלך השנה 
הקרובה נמשיך בצוות לעסוק בקידום תכנית האב לתחבורה של ירושלים והמטרופולין ובליווי יישומה.

בשנה החולפת, ציינו כמה אבני דרך משמעותיות בהתפתחות מערכת הסעת ההמונים של ירושלים, בדמות קידום ההארכות והשלוחות 
של הקו האדום, אישור סופי לתוכנית הגדולה להקמת הקו הירוק, ואישורו הקרב של הקו הכחול.

הכחול,  והקו  הירוק  הקו  יישום  של  צמוד  ולליווי  המפורט  לתכנון  המקצועיות  יכולותיו  במלוא  נערך  הצוות  אלה,   בימים 
לכשיאושר גם הוא,  של הרכבת הקלה וכן בקידום המת״צים החדישים, הכבישים הנדרשים והפתרונות המשלימים למערך התחבורה 

החדש בירושלים.

בשנים הקרובות נתמקד גם בקווים הנוספים, הצהוב, הסגול והחום, ואנו שואפים לפרסם מכרזים לשלבי התכנון בחודשים הקרובים. 
בנוסף, בשנה הקרובה תורחב עבודת התכנון האסטרטגית שהתנענו בכל מרחבי המטרופולין: זיהוי הבעיות והאתגרים, פיתוח תכניות 

אב ליישובי המטרופולין, תכנון רשת מת"צים ביישובים ובחינת פתרונות מסילתיים לחיבורם לבירה.  

ביצוע  באמצעות  התושבים,  וצרכי  הנסיעה  הרגלי  אודות  המקצועי  המידע  להעמקת  החומש  תכנית  את  ליישם  נמשיך   ב-2017 
סקרים במטרופולין. 

אנו מאמינים כי בעזרת מסד הסקרים הגדול, נפיק כבעבר מידע מהותי על פרופיל הנסיעה והשימוש  של נוסעי התחבורה הציבורית, 
התיירים, העובדים ועוד. 

ולנבחרי הציבור  והסברה, לתושבי העיר  ועוטף של קשרי קהילה  יישום כל הפרויקטים במערך אינטנסיבי  נלווה את  גם השנה, 
בשכונות ובערים, ובקרב מיליוני המבקרים הבאים בשעריה. זאת בכדי להבטיח רמת שירות, מידע והתאמה מיטבית לצרכי הציבור.

נדב מרוז,  
מנכ"ל צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 קו ירוק
 8,500,000  )אלש"ח( 

הפרדה מפלסית צומת פת
296,045  )אלש"ח( 

השלמת שיקוע שלב ג'הגשת מסמכים לחברת הבקרה1

סיום העתקת תשתיותהגשת דוח מוכנות למכרז2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סיום ביצועהשלמת שיקוע שלב ב'פרסום מכרז3

צו התחלת עבודה4

 אומגה
 142,880  )אלש"ח( 

הגשת מסמכים לחברת הבקרה1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סיום ביצועהגשת דוח מוכנות למכרז2

פרסום מכרז3

צו התחלת עבודה4

 הר הצופים - קלרמון גאנו
 85,239  )אלש"ח( 

הגשת מסמכים לחברת הבקרה1

סיום ביצועהגשת דוח מוכנות למכרז2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

פרסום מכרז3

צו התחלת עבודה4

 הר הצופים - שוקן 
 70,192  )אלש"ח(  

הגשת מסמכים לחברת הבקרה1

סיום ביצועהגשת דוח מוכנות למכרז2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

פרסום מכרז3

צו התחלת עבודה4

כדאי 
הדיפו החדש של הקו הירוק  )דיפו 25(, הינו דיפו תת-קרקעי בחלקו !לדעת

ובעל קונסטרוקציה ייחודית שתחזיק 90 אלף מ"ר של משרדים מעליו



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

99 - 98

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 קו ירוק
 8,500,000  )אלש"ח( 

 דפו 25
 900,000  )אלש"ח( 

פרסום מתן תוקף1
 סיום תכנון 
מפורט מבנה

סיום תכנון מוקדם2

תחילת תכנון מפורט3
 הגשת דוח 

מוכנות למכרז

4

 דב יוסף
 871,414  )אלש"ח( 

1
 הגשת מסמכים

 לחברת הבקרה 

צו התחלת עבודההשלמת 80% תכנון מפורט2

3

פרסום מכרזאישור החברה לתכנון מפורט4

 מלחה
 345,077  )אלש"ח( 

צו התחלת עבודה1

הגשת חומרים לחברת הבקרה2
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

3

סיום ביצועהגשת דוח מוכנות למכרז4

 שלוחת גבעת שאול
 290,333  )אלש"ח( 

1
 הגשת מסמכים 
לחברת הבקרה 

צו התחלת עבודה

2

סיום 90% תכנון מפורט3
הגשת דוח מוכנות 

למכרז

4
אישור תכנון מפורט בתוך צוות 

תכנית אב לתחבורה



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 קו ירוק
 8,500,000 )אלש"ח( 

 חטית הראל - ירמיהו
 280,701  )אלש"ח( 

פרסום מכרזסיום 40% תכנון מפורט1

2
אישור תכנון מפורט 

בתוך החברה
צו התחלת עבודה

3
 הגשת מסמכים

לחברת הבקרה 

סיום 90% תכנון מפורט4
הגשת דוח מוכנות 

למכרז

 שז"ר-נורדאו
191,756  )אלש"ח( 

השלמת 30% תכנון מפורט1
הגשת מסמכים לחברת 

הבקרה

2
השלמת 70% תכנון 

מפורט
צו התחלת עבודה

3
הגשת דוח מוכנות 

למכרז

השלמת 50% תכנון מפורט4
השלמת 90% תכנון 

מפורט
פרסום מכרז

 גבעת רם
 184,411  )אלש"ח( 

פרסום מכרז1

צו התחלת עבודה2

סיום ביצועהגשת מסמכים לחברת הבקרה3
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

הגשת דוח מוכנות למכרז4

 בייט
 125,863  )אלש"ח( 

1
הגשת דוח מוכנות 

למכרז
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום ביצועפרסום מכרז2

צו התחלת עבודהאישור החברה לתכנון מפורט3

הגשת מסמכים לחברת הבקרה4

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 קו ירוק
 8,500,000  )אלש"ח( 

 הר הצופים - מנהרה
 85,239  )אלש"ח( 

1
הגשת מסמכים
 לחברת הברה

השלמת 50% תכנון מפורט2

צו התחלת עבודה3

השלמת 70% תכנון מפורט4

אינפרא 2

הגשת דוח פרויקטלי1

2

3
פרסום מכרז להקמת הקו הירוק 

והפעלת הרשת

בחירת הצעה זוכה4
סגירה פיננסית 

על ידי זכיין

גילה

צו התחלת עבודה1

השלמת 80% תכנון מפורט2
הגשת מסמכים 
לחברת הבקרה 

3
הגשת דוח מוכנות 

למכרז

סיום ביצועפרסום מכרזאישור החברה לתכנון מפורט4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 100 - 101מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 קו ירוק
 8,500,000  )אלש"ח( 

 הר הצופים - מנהרה
 85,239  )אלש"ח( 

1
הגשת מסמכים
 לחברת הברה

השלמת 50% תכנון מפורט2

צו התחלת עבודה3

השלמת 70% תכנון מפורט4

אינפרא 2

הגשת דוח פרויקטלי1

2

3
פרסום מכרז להקמת הקו הירוק 

והפעלת הרשת

בחירת הצעה זוכה4
סגירה פיננסית 

על ידי זכיין

גילה

צו התחלת עבודה1

השלמת 80% תכנון מפורט2
הגשת מסמכים 
לחברת הבקרה 

3
הגשת דוח מוכנות 

למכרז

סיום ביצועפרסום מכרזאישור החברה לתכנון מפורט4

כדאי 
50% מתושבי ירושלים יתגוררו במרחק של כ-500 מטר מתחנת רכבת קלה !לדעת

לאחר הקמת רשת שלב ג' של רכבות קלות בירושלים  )קווים אדום, ירוק וכחול(



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 הארכה להדסה
1,893,802  )אלש"ח( 

 בית החולים הדסה - איפרא 1
220,386  )אלש"ח(  

סיום ביצועסיום ביצוע שלב אהגשת דוח מוכנות למכרז1

השלמת חניון אחיות2

צו התחלת עבודה3
השלמת מולטיטבולר 
וניקוז גשר הטרמינוס

4
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

 קו כחול
 8,997,250  )אלש"ח(

 ראשי
 8,500,000 )אלש"ח( 

1
סיום חלוקת מכרזים והגדרת 

תכולת עבודה
PQ פרסום

פרסום מכרז 
להקמת קו כחול

בחירת זוכה

הגשת דוח פרויקטלי2
הגשת דוח מוכנות 

למכרז

3
 אישור החברה לתכנון מפורט 

קטע טנטור
אישור החברה 
לתכנון מפורט

סגירה פיננסית
 על ידי זכיין

סיום תכנון מפורט דרך4

 דפו מלחה
 497,250  )אלש"ח( 

1
הגשת מסמכים לועדה המחוזית 

ודיון לקבלת הנחיות לתסקיר
סיום תכנון מוקדם

2

הפקדת התכנית 3

4

דפו מלחה - חניון אטובוסים 

1
הגשת מסמכים לועדה המחוזית 

ודיון לקבלת הנחיות לתסקיר
מתן תוקף לתכנית

סיום תכנון מוקדם2

הפקדת התכנית 3

4
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מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 הארכה לנווה יעקב
482,713  )אלש"ח(  

 לאה גולדברג 
  )הארכה לסטייבלינג נווה יעקב( 

150,000  )אלש"ח( 

 הגשת דוח 1
מוכנות למכרז

הפקדת תכנית בועדה המחוזית2

אישור החברה לתכנון מפורט3

פרסום מתן תוקף4

 הפרדה מפלסית 
 הגבעה הצרפתית

 438,050  )אלש"ח( 
אישור תבע

הפקדת התכנית 1

2

פרסום מתן תוקף3

סיום תכנון מוקדם4

 שלוחת המוזאונים
420,000  )אלש"ח( 

סיום תכנון מוקדם1

הפקדת תכנית בועדה המחוזית2

3

פרסום מתן תוקף4

כדאי 
שטח התכנון של קווי הרכבת הירוק והכחול בירושלים,!לדעת

מסתכם בשטחה של העיר גבעתיים במלואה.



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 שדרוג מחלף בייט
401,082  )אלש"ח( 

סיום תכנון מוקדם1

הפקדת התכנית 2

3

פרסום מתן תוקף4

 מנהרות כיכר צה"ל
400,000  )אלש"ח( 

סיום תכנון מוקדםהפקדת התכנית 1

2

3

פרסום מתן תוקף4

 הפרדה מפלסית 
 אשר וינר

100,000  )אלש"ח( 

1
הגשת דוח 

מוכנות למכרז

2

אישור החברה לתכנון מפורט3

הגשת תכנית לחברת הבקרה4

 כביש 22
100,000  )אלש"ח( 

דיון בהתנגדויות דיון בועדה המקומית1

2

החלטה למתן תוקף3

סיום תכנון מוקדםהפקדת התכנית 4
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מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 כרטוס חכם
  מזרח ירושלים

42,238  )אלש"ח(  

1
 סיום פיילוט ראשון - 

2 אוטובוסים

קבלת החלטה על 
מימוש שלב ב' של 

הפרויקט

סיום תכנון מפורט של המערכות2
סיום בדיקות 

ואינטגרציית מערכות

3

התחלת התקנות - שלב א' 170 4
סיום התקנות שלב א'אוטובוסים

תכנוןקו חום

סיום תכנון מוקדםתחילת תכנון מוקדם1

פרסום מכרז תכנון2

3

בחירת זוכה4

תכנוןקו סגול

סיום תכנון מוקדםתחילת תכנון מוקדם1

פרסום מכרז תכנון2

3

בחירת זוכה4

כדאי 
הקווים הירוק והאדום של הרכבת הקלה בירושלים, מחברים בין כל קמפוסי !לדעת

האוניברסיטה העברית בירושלים ומאפשרים גישה למרכז העיר



תוכנית עבודה 2017

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 תכנית אב 
לשבילי אפניים

בחירת מתכנן זוכה1
 אישור משרד 

התחבורה לתכנית אב

סיום תכנון2

3

אישור הצוות לתכנית4

 תוכנית אב 
למבשרת ציון

סיום תכנוןסיום הגדרת חזון ויעדים1

סיום גיבוש חלופות2

בחירת חלופה מועדפת3

4
 אישור משרד התחבורה 

לתכנית אב

 תוכנית אב 
למז' ירושלים

1
 אישור משרד 

התחבורה לתכנית אב

סיום תכנוןסיום הגדרת חזון ויעדים2

סיום גיבוש חלופות3

בחירת חלופה מועדפת4

 תכנית אב
 לבית שמש

סיום תכנוןסיום הגדרת חזון ויעדים1

סיום גיבוש חלופות2

בחירת חלופה מועדפת3

4
 אישור משרד התחבורה 

לתכנית אב

כדאי 
רשת שלב ב' של רכבות קלות בירושלים מאפשרת נגישות !לדעת

לכל בתי החולים המרכזיים בירושלים
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מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

תכנית אב ליו"ש

1
 אישור משרד 

התחבורה לתכנית אב

סיום תכנוןהכנת תכניות תשתיות תח"צ2

3

קבלת טיוטא לאישור הצוות4

 תכנית אב 
למעלה אדומים

סיום תכנוןסיום הגדרת חזון ויעדים1

סיום גיבוש חלופות2

בחירת חלופה מועדפת3

4
 אישור משרד התחבורה 

לתכנית אב





דבר המנכ״ל 
חברת  "נתיבי איילון" הוקמה בשנת 1969. במהלך השנים, תכננה, הקימה ומתפעלת את "נתיבי איילון"  )כביש 20(, הכביש העמוס בארץ, 
בו נעים כ- 750 אלף כלי רכב ביממה. במקביל, פעלה החברה בתחום תשתיות התחבורה במרחב העירוני במטרופולין תל אביב, בין 
הערים רחובות, חדרה ומודיעין. ביוני 2016, פורקה השותפות בין מדינת ישראל ועיריית תל אביב בחברות שבבעלותן וחברת נתיבי איילון 

עברה לבעלות מלאה של מדינת ישראל. 

נתיבי איילון רכשה לאורך השנים ידע וניסיון בביצוע פרויקטים תחבורתיים בתחום העירוני והמטרופוליני, וכן ניסיון בפרויקטים התומכים 
בקידום התחבורה הציבורית ומתחמי דיור. פרויקטים אלו דורשים מיומנות ייחודית לאור מיקומם בתוואי עירוני צפוף, עתיר בתשתיות 

הדורש תיאום בין גופי תשתית רבים, רשויות מקומיות, רשויות תמרור ותאגידים עירוניים וממשלתיים רבים. 

החברה פועלת כזרוע ביצוע ממשלתית בעלת התמחות בהובלת פרויקטים תחבורתיים רחבי היקף ותקציב, במרחב העירוני והמטרופוליני 
ברחבי הארץ וכממונה על פרויקטי הדגל של משרד התחבורה בתחום העדפה לתחבורה ציבורית והפחתת השימוש ברכב הפרטי.

חזון החברה להוות גורם מרכזי הפועל ליצירת רשת תחבורה יעילה, משולבת וזמינה הנותנת מענה הוליסטי למשתמשי הדרך.

פרויקטי הדגל של החברה לשנים הקרובות: 

פרויקט "הנתיבים המהירים" - הפרויקט כולל יצירת נתיב מהיר )בדומה לנתיב המהיר הקיים כיום בכביש 1( בין ראשון לציון בדרום 
לנתניה בצפון, ובין קסם במזרח לגלילות במערב. הפרויקט יכלול הוספת נתיב נסיעה לכל כיוון  )ללא פגיעה בנתיבים הקיימים(, הקמת 
חניוני חנה וסע בראשון לציון, בשפיים, במורשה ובאזור ראש העין ומערך שאטלים אשר יופעל ע"י זכיין. הפרויקט הינו גם פרויקט 
תקציבי וגם פרויקט BOT. תרומתו הגדולה הינה הפחתה משמעותית במספר כלי הרכב שייכנסו למטרופולין ת"א בכל יום ושיפור 

הנגישות למשתמשי התחבורה הציבורית.

פרויקט "מהיר לעיר" - הפרויקט כולל הקמת מערך נתיבי תחבורה ציבורית ב- 17 רשויות מקומיות במטרופולין, ביניהן: תל אביב, רמת 
גן, גבעתיים, פתח תקווה, אור יהודה, רמה"ש, כפר סבא, הרצליה, בת ים, רמלה, לוד, חולון, הוד השרון, קריית אונו, בני ברק, רעננה, 
ראשל"צ. מטרת הפרויקט הינה עידוד השימוש בתחבורה ציבורית ע"י הקמת רשת רציפה של צירי העדפה עירוניים ומטרופוליניים אשר 

משלימה את מערכת הסעת ההמונים המתוכננת  )אוטובוסים, רכבת ורכבת קלה(.

פרויקט "אופנידן" - הפרויקט כולל תכנון והקמת רשת שבילי אופניים באורך של כ- 100 ק"מ בין מרכזי תעסוקה, מרכזי תחבורה 
ומוסדות לימוד במטרופולינים. הפרויקט ייתן מענה לגידול בגודש התנועה במקביל לגידול מתמיד בשימוש באופניים מסורתיים ואופניים 

חשמליים, וכן עתיד למנוע תאונות אופניים חשמליים - רכב/הולכי רגל.

אבי חודין,  
המנהל הכללי - נתיבי איילון



תוכנית עבודה 2017

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

 מהיר לעיר
2,964,800 )אלש"ח(

 לוד
154,221 )אלש"ח(

סיום ביצועצו התחלת עבודה שלב ב1

הגשת דוח מוכנות למכרז2
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

פרסום מכרז3

הליך מכרזי שלב בצו התחלת עבודה4

 תל אביב
692,574 )אלש"ח(

סיום ביצועצו התחלת עבודה שלב בפרסום מכרזתחילת תכנון מפורט1

סיום ביצוע שלב אצו התחלת עבודה2
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סגירת חשבון והעדר 3
תביעות שלב א

הליך מכרזי שלב בהגשת דוח מוכנות למכרז4

 הרצליה
239,357 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה שלב בצו התחלת עבודה1

הגשת דוח מוכנות למכרז2

סיום ביצועפרסום מכרז3

הליך מכרזי שלב ב4
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

 כפר סבא
269,679 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה שלב בצו התחלת עבודה1

2

סיום ביצועהגשת דוח מוכנות למכרז3

הליך מכרזי שלב בפרסום מכרז4
סגירת חשבון

 והעדר תביעות



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 110 - 111מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

 מהיר לעיר
2,964,800 )אלש"ח(

 פתח תקווה
202,809 )אלש"ח(

הגשת דוח מוכנות למכרזסיום תכנון מוקדם1
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

פרסום מכרזתחילת תכנון מפורט 2

צו התחלת עבודהתחילת תכנון מוקדם 3

סיום ביצוע4

 חולון
192,369 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

סיום ביצוע2

הגשת דוח מוכנות למכרזסיום תכנון מפורט שלב א'3
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

פרסום מכרז4

 בת ים
184,164 )אלש"ח(

סיום ביצוע שלב ב'1

סיום ביצועצו התחלת עבודה2

הגשת דוח מוכנות למכרז3
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

פרסום מכרז4

 קרית אונו
143,667 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה שלב ב1

צו התחלת עבודה2

סיום ביצועהגשת דוח מוכנות למכרז3

הליך מכרזי שלב בפרסום מכרז4
סגירת חשבון 
והעדר תביעות



תוכנית עבודה 2017

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

 מהיר לעיר
2,964,800 )אלש"ח(

 רעננה
131,411 )אלש"ח(

סיום ביצועצו התחלת עבודה1

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

הגשת דוח מוכנות למכרז3

סיום ביצוע שלב אפרסום מכרזסיום תכנון מפורט שלב א'4

 ראשון לציון
122,206 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה שלב בפרסום מכרז1

צו התחלת עבודה2

סיום ביצוע3

הליך מכרזי שלב בהגשת דוח מוכנות למכרז4
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

 הוד השרון
121,441 )אלש"ח(

פרסום מכרז1
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

צו התחלת עבודה2

3

סיום ביצועהגשת דוח מוכנות למכרז4
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מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

 מהיר לעיר
2,964,800 )אלש"ח(

 אור יהודה
113,774 )אלש"ח(

פרסום מכרז1

צו התחלת עבודהתחילת תכנון מוקדם 2

סיום ביצוע3

הגשת דוח מוכנות למכרזתחילת תכנון מפורט 4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

 רמלה
109,330 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה שלב בצו התחלת עבודה1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2

הגשת דוח מוכנות למכרז3

סיום ביצועהליך מכרזי שלב בפרסום מכרז4

 רמת גן
98,599 )אלש"ח(

פרסום מכרזתחילת תכנון מפורט1

סיום ביצועצו התחלת עבודה2

סגירת חשבון והעדר 3
תביעות

הגשת דוח מוכנות למכרז4

 רמת השרון
79,955 )אלש"ח(

הגשת דוח מוכנות למכרז1

סיום ביצועפרסום מכרז2

צו התחלת עבודהסיום תכנון מוקדם3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

תחילת תכנון מפורט4



תוכנית עבודה 2017

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

 מהיר לעיר
2,964,800 )אלש"ח(

 בני ברק
79,913 )אלש"ח(

סיום ביצועפרסום מכרז1

צו התחלת עבודה2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

הליך מכרזי שלב ב3

צו התחלת עבודה שלב בהגשת דוח מוכנות למכרז4

 גבעתיים
29,331 )אלש"ח(

סיום ביצועפרסום מכרזתחילת תכנון מפורט 1

צו התחלת עבודה2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3

הגשת דוח מוכנות למכרז4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 114 - 115מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

 כביש 200
686,000 )אלש"ח(

עוקף רמלה - 
 מבנים 01+03+04

248,000 )אלש"ח(

פרסום מכרז1

סיום עבודות רח' הזית 
במקטע בנוי צד צפון 

וצומת קרן היסוד ופתיחה 
לתנועה 

פתיחה מלאה לתנועה

סיום עבודות רח' הזית 2
במקטע בנוי צד דרום 

גמר סוללה הדף וקיר 
 RW04

צו התחלת עבודה3

סיום עבודות על רמפות 
 210+213+218+220

בשטחים שאינם צמודים 
ל- 431 

סיום ביצוע
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

4
סיום עבודות על רמפות 
210+213+218+220 בשט-

חים הצמודים ל- 431 

 רמלה - מבנה 05
108,000 )אלש"ח(

הגשת דוח מוכנות למכרז1

סיום עבודות על רמפות 
 210+213+218+220

בשטחים שאינם צמודים 
ל- 431 

סיום ביצוע

פרסום מכרז2

סיום עבודות על רמפות 
 210+213+218+220
בשטחים הצמודים 

ל- 431 

3

סיום עבודות רח' הזית 
במקטע בנוי צד צפון 

וצומת קרן היסוד ופתיחה 
לתנועה 

פתיחה מלאה לתנועה
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

צו התחלת עבודה4
סיום עבודות רח' הזית 
במקטע בנוי צד דרום 

גמר סוללה הדף וקיר 
 RW04

כדאי 
ב-5 השנים הקרובות, אורך ק"מ נתיבי התחבורה הציבורית במטרופולין תל אביב  צפוי לגדול פי 3 -  !לדעת

כיום קיימים כ- 134 ק"מ ובתוך חמש שנים יגדלו מספר הצירים העירוניים והבינעירוניים לכ- 400 ק"מ



תוכנית עבודה 2017

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

 כביש 200
686,000 )אלש"ח(

 עוקף לוד
330,000 )אלש"ח(

צו התחלת עבודהסיום תכנון מפורטתחילת תכנון מפורט 1

גמר עבודות עפרגמר חפירההגשת דוח מוכנות למכרז2

3
הגשת חומרים לבדיקת 
כדאיות כלכלית למת"ח

פרסום מכרזתחילת הפקעות

4
סיום העברת חומרים

לדוח פרויקטאלי
גמר מבנה כביש

חיבור כביש 200 ל-1

תחילת תכנון ראשוני1

2

3

סיום תכנון ראשוני4

חיבור כביש 200 ל-40

סיום תכנון מוקדםתחילת תכנון מוקדם 1

2
קבלת החלטה על המשך 

קידום החלופה
סיום העברת חומרים 

לדוח פרויקטאלי

3

4

 הפרדה מפלסית 132
218,300 )אלש"ח(

1

סיום שלב 22

סיום שלב -1 גשר ורמפות3

סיום ביצוע4
סגירת חשבון 
והעדר תביעות



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 116 - 117מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

 יצחק שמיר
90,200  )אלש"ח(

 סיום שלב ב' של 1
הסדרי תנועה זמניים

פתיחה חלקית לתנועה

סיום ביצועצו התחלת עבודה2
סגירת חשבון

 והעדר תביעות

הגשת דוח מוכנות למכרז3

פרסום מכרז4

הפרדה מפלסית 127, 
 הלן קלר לוד

73,944  )אלש"ח(

1

פתיחה מלאה לתנועה2

סיום ביצוע3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

4

גשר הולכי-
 רגל שד' יהודית

68,000  )אלש"ח(

פרסום מכרז1
גמר הרכבת 

קונסטרוקציה ראשית
סיום ביצוע

סגירת חשבון
 והעדר תביעות

צו התחלת עבודה2

3

השלמת גמרים בגשרגמר ביסוס ניצבי קצה4



תוכנית עבודה 2017

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

 קידום זמינות 531
67,000  )אלש"ח(

 פרוייקט שדרוג מערכת בקרה
35,000 )אלש"ח(

התחלת שנת בדקתחילת תכנון מפורט 1

התקנת מערכת בטא 2

אישור תכנון מפורט3

סיום ביצועהתקנת ציוד בשטח4
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

 העתקת קווי דלק ע"י קצ"א
32,000 )אלש"ח(

סיום ביצועחתימה על הסכם עם קצ"א1

צו התחלת עבודה2
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

3

4

 שיפוץ מסוף סבידור
48,000 )אלש"ח(

1

2
סיום הכשרת חניון 

האוטובוסים
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3
גמר עבודות במדרכות 

ההקפיות

סיום ביצוע4

שיפוץ מסוף 
 אזורי חן

1,477 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

סיום ביצוע2

3
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 118 - 119מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

הסדרת רמפת ההלכה 
NB 

1,296 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2

סיום ביצוע3

4

אגן האיילון

סיום תכנון ראשוניתחילת תכנון ראשוני 1

2

3

דוח סקירה ראשוני4

הפרדה 129 א לוד

סיום תכנון ראשוניתחילת תכנון ראשוני 1

2

3

סיום הגשת חלופות4

הפרדה מפלסית 131

1

2

סיום תכנון ראשוני3

4

הקמת מרכז ניסוי 
לרכב אוטונומי

סיום תכנון ראשוניתחילת תכנון ראשוני 1

2

3

4



תוכנית עבודה 2017

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

מחלפי גלילות רעיוני

1

2
סיום סקר סטטוטורי, 
פינויים וסקר תשתיות

3
סיום דוחות תכנון: תחזיות 
תנועה, סביבתי, קרקע וכו'

סיום תכנון ראשוני4

ציר שלבים
שלב ב מקיבוץ גלויות 
עד המסילה + פינויים

תחילת תכנון מפורט 1
סיום סקירת 
תכנון מפורט

צו התחלת עבודה2

3
סיום דו"ח מצב - פינויים 

והפקעות
הגשת דוח מוכנות למכרז

4
סיום העברת חומרים לדוח 

פרויקטאלי
פרסום מכרז

נתיבים מהירים - 
כביש 5

חניון חנה וסע קסם

סיום העברת חומרים 1
לדוח פרויקטאלי

2

3

סיום תכנון מוקדם 4

חניון חנה וסע מורשה

 סיום העברת חומרים 1
לדוח פרויקטאלי

2

3

סיום תכנון מוקדם 4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 120 - 121מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

נתיבים מהירים
  בגוש דן

4,013,812 )אלש"ח(

 חנה וסע שפיים
966,444 )אלש"ח(

1
סיום מדידות

הגשת הצעות של 2
מתמודדים במכרז

בחירת זכייןהגשת דוח מוכנות למכרז3

סיום ביצועצו התחלת עבודהתחילת סגירה פיננסיתפרסום מכרז4

 חנה וסע ראשון לציון
561,810 )אלש"ח(

1

חתימת חוזה מקורות2
הגשת הצעות של 
מתמודדים במכרז

בחירת זכייןהגשת דוח מוכנות למכרז3

סיום ביצועצו התחלת עבודהתחילת סגירה פיננסיתפרסום מכרז4

 כביש 541
397,055 )אלש"ח(

קבלת היתריםגמר תכנון מוקדם1

2
סיום העברת חומרים

 לדוח פרויקטאלי
הגשת הצעות של 
מתמודדים במכרז

בחירת זכייןהגשת דוח מוכנות למכרז3

סיום ביצועצו התחלת עבודהתחילת סגירה פיננסיתפרסום מכרז4



תוכנית עבודה 2017

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

נתיבים מהירים
  בגוש דן

4,013,812 )אלש"ח(

מערכת אגרה ומערכות בקרת 
 תנועה נתיבי איילון
239,115 )אלש"ח(

1
סיכום עקרונות האגרה 

בוועדת המכרזים

גיבוש מדיניות בקרת תנועה2
הגשת הצעות של 
מתמודדים במכרז

בחירת זכיין3

סיום ביצועצו התחלת עבודהתחילת סגירה פיננסיתפרסום מכרז4

מכרז - כביש 57 
 עד מחלף פולג 

373,710 )אלש"ח(

צו התחלת עבודההגשת דוח מוכנות למכרזתחילת תכנון מפורט1

פרסום מכרזתחילת תכנון מוקדם2

3

סיום ביצועסיום תכנון מפורט4

מכרז- פולג עד שפיים
   )תת"ל 39(

347,369 )אלש"ח(

צו התחלת עבודההגשת דוח מוכנות למכרזהשלמת מדידות1

פרסום מכרז2

3

סיום ביצועסיום תכנון מפורט4

מכרז -שפיים עד 
 שבעת הכוכבים

64,065 )אלש"ח(

 אישור תוכנית תנועה 1
מת"ח

הגשת דוח מוכנות למכרז

2
סיכום עקרונות תכנון 

שילוט מול מת"ח
פרסום מכרזתחילת תכנון מפורט

3
סיום תיאום מול נתיבי 

ישראל

סיום ביצועצו התחלת עבודה4

כדאי 
פרויקט הנתיבים המהירים יפחית כ- 8,500 כלי רכב בכל יום !לדעת

מנתיבי איילון ע"י שימוש בשאטלים ונסיעות שיתופיות



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 122 - 123מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

נתיבים מהירים
  בגוש דן

4,013,812 )אלש"ח(

מכרז גלילות - 
 שבעת הכוכבים עד קק״ל

421,914 )אלש"ח(

גמר תוכניות למכרז1

תחילת תכנון מפורט 2

צו התחלת עבודההגשת דוח מוכנות למכרזתיאום חברות הדלק3

סיום ביצועפרסום מכרז4

מכרז צפוני - 
 קק"ל עד השלום

290,680 )אלש"ח(

השלמת תיאום רשויות 1

גמר תוכניות למכרז2

צו התחלת עבודההגשת דוח מוכנות למכרז3

סיום ביצועפרסום מכרז4

מכרז דרומי - 
השלום עד וולפסון

   )כולל כביש 1 למזרח(
341,651 )אלש"ח(

1

סיום תכנון מפורט2

צו התחלת עבודההגשת דוח מוכנות למכרז3

סיום ביצועפרסום מכרז4

מכרז סימון והתקנת מערכות 
בנתיבים - חנה וסע 

 ראשון לציון עד וולפסון
10,000 )אלש"ח(

גמר תוכניות למכרזתחילת תכנון מוקדם1

הגשת דוח מוכנות למכרזמדידות2

פרסום מכרזתחילת תכנון מפורט3

סיום ביצועצו התחלת עבודה4

כדאי 
פרויקט הנתיבים המהירים כולל סה"כ כ- 15.3 אלף מקומות חניה,!לדעת

מתוכם  6,700 - שפיים, 3,650 - ראשון, מורשה – 4,000, 1,000 - קסם



תוכנית עבודה 2017

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

ציר הנופש -
1,700,000 )אלש"ח(

 מכביש 4 עד לכביש 20

 סיום העברת חומרים 1
לדוח פרויקטאלי

פרסום מכרז

2
סיום דו"ח מצב - פינויים 

והפקעות
סיום תכנון מפורטתחילת תכנון מפורט 

צו התחלת עבודההגשת דוח מוכנות למכרז3

סיום תכנון מוקדם4

מחלפי דרום 
 גלילות 

750,000 )אלש"ח(

 מחלפון כביש 20
546,000 )אלש"ח(

סיום העברת חומרים תחילת תכנון מוקדם 1
לדוח פרויקטאלי

2

3

סיום תיאום תשתיות וקבלת 
אישור עקרוני מהרשויות, 

הכנת חוזים מול כל 
הגורמים הרלוונטים, 

 קבלת היתר/
 הרשאה למבנה דרך/

הודעה לפי סעיף 261 ד

סיום תכנון מוקדם4

 מחלפון כביש 2
131,000 )אלש"ח(

תחילת תכנון מוקדם 1
סיום העברת חומרים 

לדוח פרויקטאלי

2

3

סיום תיאום תשתיות וקבלת 
אישור עקרוני מהרשויות, 

הכנת חוזים מול כל 
הגורמים הרלוונטים, 

 קבלת היתר/
 הרשאה למבנה דרך/

הודעה לפי סעיף 261 ד

סיום תכנון מוקדם4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 124 - 125מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

מחלפי דרום גלילות 
750,000 )אלש"ח(

 מחלפון כביש 5
73,000 )אלש"ח(

תחילת תכנון ראשוני 1

2

3

סיום תכנון ראשוני4

 אופנידן
642,980 )אלש"ח(

 שביל השרון
141,900 )אלש"ח(

1

תחילת תכנון מוקדם 2

פרסום מכרז3

סיום ביצועצו התחלת עבודהתחילת תכנון מפורט 4

 שביל שדה
128,750 )אלש"ח(

תחילת תכנון מוקדם 1

תחילת תכנון מפורט 2

פרסום מכרז3

סיום ביצועצו התחלת עבודה4

 שביל אריאל
90,650 )אלש"ח(

פרסום מכרזתחילת תכנון ראשוני 1

צו התחלת עבודה2

תחילת תכנון מוקדם 3

סיום ביצועתחילת תכנון מפורט4



תוכנית עבודה 2017

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

 אופני דן
642,980 )אלש"ח(

 שביל החוף
85,230 )אלש"ח(

1

הגשת דוח מוכנות למכרזתחילת תכנון מוקדם 2

פרסום מכרז3

סיום ביצועצו התחלת עבודהתחילת תכנון מפורט 4

 שביל הירקון
74,850 )אלש"ח(

פרסום מכרז1

צו התחלת עבודהתחילת תכנון מפורט 2

תחילת תכנון מוקדם 3

סיום ביצועהגשת דוח מוכנות למכרז4

 שביל איילון
67,050 )אלש"ח(

1

פרסום מכרזתחילת תכנון מוקדם 2

צו התחלת עבודה3

סיום ביצועתחילת תכנון מפורט 4

 שביל החולות
54,550 )אלש"ח(

פרסום מכרז1

2

צו התחלת עבודהתחילת תכנון מפורט 3

סיום ביצועתחילת תכנון מוקדם 4

כדאי 
בפרויקט אופני דן !לדעת

יש מעל ל 100 ק"מ שבילי אופניים למטרת יוממות
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מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

מחלף תעבורה 210 
 רמלה

410,000 )אלש"ח(

סיום העברת חומרים 1
לדוח פרויקטאלי

2

3
הגשת חומרים לבדיקת 
כדאיות כלכלית למת"ח

סיום תכנון מוקדם4

מחלף  הרב מכר - 
310,000 )אלש"ח(

גמר העתקת תשתיות1

צו התחלת עבודהסיום תכנון מפורט2
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

הגשת דוח מוכנות למכרז3

סיום ביצועפרסום מכרז4

הפרדה מפלסית
  125 א

254,000 )אלש"ח(

הפקדת התכנית בועדה 1
המחוזית

סיום תכנון מוקדם2

3
הגשת חומרים לבדיקת 
כדאיות כלכלית למת"ח

סיום העברת חומרים לדוח 
פרויקטאלי

4

ציר מוטה גור )ר"ג( - 
180,000 )אלש"ח(

1
החלטה על רה-תכנון 

לגבי החתך
סיום תכנון מפורטסיום תכנון מוקדם

תחילת רה-תכנון2
סיום העברת חומרים 

לדוח פרויקטאלי
צו התחלת עבודההגשת דוח מוכנות למכרז

פרסום מכרזתחילת תכנון מפורט 3

סיום ביצוע4

כדאי 
פרויקט אופני דן !לדעת

יתרום חשמל לרשת החשמל הארצית



תוכנית עבודה 2017

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

דרך התקווה -
קטע לוי אשכול -

 מחלף זרובבל
86,000 )אלש"ח(

1

סיום תיאום תשתיות וקבלת 
אישור עקרוני מהרשויות, 

הכנת חוזים מול כל הגורמים 
 הרלוונטים , קבלת היתר/

 הרשאה למבנה דרך/
הודעה לפי סעיף 261 ד

 סיום העברת חומרים 
לדוח פרויקטאלי

סיום תכנון מוקדם2

 סיום העברת חומרים 3
לדוח פרויקטאלי

4
 סיום דו"ח מצב -
 פינויים והפקעות

 גשר עמק ברכה 
85,000 )אלש"ח(

1

מסירה לעיריית ת"א 2
להמשך מימון וביצוע

סיום סקירת תכנון מפורט3

4
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

 גשר רח' השלושה 
81,000 )אלש"ח(

מסירה לעיריית ת"אדיון התנגדויות1

2

החלטה למתן תוקף3
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום תכנון מוקדםהפקדה בפועל4
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מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

חיבור עתידים 
ציר הנופש

80,000 )אלש"ח(

1
קבלת הגדלת תקציב
 והתנעת עבודה עם 

מתכננת מחוז ת"א

סיום העברת חומרים 
לדוח פרויקטאלי

סיום תסקיר השפעה 2
על הסביבה

3
אישור חלופה מועדפת ע"י 

ועדה מחוזית

סיום תכנון מוקדם4

כביש דורי
)קרית אונו(

75,000 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

הגשת דוח מוכנות למכרז2

סיום ביצועפרסום מכרז3

סגירת חשבון4
 והעדר תביעות

 שיפוץ מסוף קלצ'קין
23,303 )אלש"ח(

הגשת דוח מוכנות למכרז1

סיום ביצועפרסום מכרז2

צו התחלת עבודה3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סיום תכנון מפורט4

 שיפוץ מסוף רדינג
20,889 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

סיום ביצוע2

הגשת דוח מוכנות למכרז3
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

פרסום מכרז4



תוכנית עבודה 2017

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

 מסוף כרמלית
18,328 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

סיום ביצוע2

הגשת דוח מוכנות למכרז3
סגירת חשבון

 והעדר תביעות

פרסום מכרז4

שיפוץ מסוף 
 קריית חינוך

5,627 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

2

סיום ביצועהגשת דוח בקרת אומדן3

פרסום מכרז4
סגירת חשבון

 והעדר תביעות

ציר שלבים
 שלב א

202,389 )אלש"ח(

סיום ביצוע שלב ג'סיום ביצוע שלב ב'סיום ביצוע שלב א'1

2

סיום ביצוע שלב ד'סיום סלילה שלב ג'סיום מערכות שלב ב'3

סיום ביצוע4
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

הפרדה מיפלסית 141, 
 רחובות

130,030  )אלש"ח(

1

2

3

4
סגירת חשבון 
והעדר תביעות
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מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס'שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021 רבעון

 לולאת וולובלסקי
77,500  )אלש"ח(

1

2

3

4
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

 מתחם המרפאות
17,000 )אלש"ח(

1

2

3

4
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

גשר הולכי רגל + 
אופניים רמת החייל 
 לתחנת רכבת ב"ב 
14,000  )אלש"ח(

1

2

3

4
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

כדאי 
החברה מקדמת הקמת !לדעת

מתחם פיתוח וטכנולוגיה לרכבים אוטונומים





דבר המנכ״ל 
יפה נוף הינה חברה הנדסית אשר מתמחה בניהול פרויקטים בתחומי תחבורה, תשתיות ובניה בהיקף פעילות ורמת מורכבות גדולה. 
ייעודה של חברת יפה נוף להוות הזרוע הביצועית של עיריית חיפה, משרד התחבורה ורשויות מקומיות במטרופולין ובצפון המורחב.

החברה עוסקת בתכנון וביצוע של מערכת הסעת ההמונים במטרופולין חיפה, שהינה המגוונת והמתקדמת ביותר בישראל. תכנית 
העבודה של יפה נוף בתחום הסעת המונים פורצת את גבולות מטרופולין חיפה ומתבססת על בניית רשת תחבורה ציבורית, המחברת 

בין כל יישובי  המטרופולין המורחב  עד גבול הצפון.

כיום נמצאת החברה בשלבי תכנון ותחילת ביצוע מתקדמים במספר פרויקטים יחודיים:

פרויקט חיבורי הנמל החדש – פרויקט הנדסי גדול ומורכב, שיהיה פרויקט הדגל של יפה נוף בשנים הקרובות.  מטרת הפרויקט ליצר 
דרכיי גישה לנמל מצפון, מדרום וממזרח, כדי להפחית את נפח כלי הרכב על הכבישים הקיימים ולאפשר גישה מהירה לבאי הנמל 

ונסיעה בטוחה לכלל המשתמשים בכבישי מפרץ חיפה. 

מרכזית המפרץ החדשה – מרכז תחבורה מטרופוליני חדש ומודרני שיהיה הגדול והמתקדם בישראל וינקז מספר רב ביותר של 
אמצעי תחבורה ציבורית, בהן רכבת החוף ורכבת העמק, קווי אוטובוס עירוניים, מטרופוליניים ובינעירוניים, קווי המטרונית וכן הרכבל 

לטכניון ולאוניברסיטת חיפה. 

המטרונית - מערכת התחבורה הציבורית המתקדמת של מטרופולין חיפה, אותו תכננה והקימה יפה נוף, פועל כבר כשנתיים בהצלחה 
רבה ובנוסף מתוכננים צירים נוספים לשכונת נווה שאנן , נשר, עכו, טירת הכרמל והעמקים.

העדפה ברמזורים – מתן העדפה לרכבי המטרונית בגישה לצמתים מרומזרים על מנת לקצר את זמני הנסיעה של התחבורה הציבורית 
בציר ולהגדיל את מהירות הנסיעה.

רכבל – הרכבל, כאמצעי לתחבורה ציבורית, הוא חלק ממערכת התחבורה העתידית במרחב המטרופולין החיפאי. מערכת זו מאופיינת 
ע"י שילוב מגוון אמצעים וטכנולוגיות הסעה המותאמים לצרכים התחבורתיים במרחב. הרכבל ישולב עם קווי המטרונית, הרכבת  

והאוטובוסים המשרתים את המרחב.

החברה מבצעת שיתופי פעולה רבים עם זרועות הביצוע של המשרד: 

רכבת ישראל – רכבת העמק, נת"י – גשרים, חוצה ישראל – רכבת קלה ונתיבי איילון בנושא סקר הרגלי נסיעה.

בשנת העבודה הנוכחית חווינו תהליך שינוי מבני, התייעלות, ורענון נהלים ותהליכים, אני יכול לומר בסיפוק כי חברת יפה נוף התוותה 
חזון ויעדים מאתגרים וברי ביצוע ואנחנו חותרים למימושם.

אבישי כהן,  
מנכ״ל יפה נוף



תוכנית עבודה 2017

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 חיבור נמל המפרץ
1,642,000 )אלש"ח(

 מנהרת תשתיות שלב ב'
406,200 )אלש"ח(

הגשת דוח מוכנות למכרז1
סיום הגנה על צנרת 

חומ"ס
סיום ביצוע תוואי 

המנהרה

צו התחלת עבודה2

3
סיום ביצוע תוואי 

המנהרה למעט אזור 
7+8 קונסולידציה

סיום ביצוע

סיום ביצוע מתחם 47
 סגירת חשבון

 והעדר תביעות

 מנהרת תשתיות שלב א'
98,250 )אלש"ח(

סיום ביצוע1

2
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום העתקת תשתיות3

סיום ביצוע מתחם 42

 מכרז קידום זמינות
85,000 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1
 סיום מילוי ערימות

 1-5
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום העתקות חח"י2

סיום מילוי ערימה 37+8

סיום ביצוע4

דרך ראשית ומסילה - 
 מבנה תחתון )מקטע דרומי(

493,400 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1
 סגירת חשבון

 והעדר תביעות

2

הגשת דוח מוכנות למכרז3

סיום ביצועפרסום מכרז4
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מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 חיבור נמל המפרץ
1,642,000 )אלש"ח(

דרך ראשית ומסילה - 
 מבנה תחתון )מקטע צפוני(

333,600 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

2

הגשת דוח מוכנות למכרז3

סיום ביצועפרסום מכרז4

דרך ראשית ומסילה - 
 מבנה עליון

25,000 )אלש"ח(

1

2

סיום תכנון מפורט3

4



תוכנית עבודה 2017

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 מטרונית
1,589,000 )אלש"ח(

 מטרונית העמקים
105,900 )אלש"ח(

סיום ביצוע1

2
הסדר תנועה - העברת תנועה 

למובל ניקוז חדש
 סגירת חשבון

 והעדר תביעות

3

פתיחה מלאה לתנועה4

 קטע -781 רמפת שפיר
87,700 )אלש"ח(

1

ביצוע הסדר תנועה שלב 22
ביצוע הסדר תנועה 

שלב 4

סיום ביצוע3

 סגירת חשבוןביצוע הסדר תנועה שלב 43
 והעדר תביעות

כדאי 
פרויקט המטרונית הוא הצלחה מעבר למצופה -  כיום פועלים 3 קווים מתוכננים עוד 11 קווים נוספים. !לדעת

לחומש הקרוב 6 קווים - רכס הכרמל, נו"ש, נשר, טירת כרמל, נאות פרס ועכו
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מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 מטרונית רכס הכרמל
645,000 )אלש"ח(

ירידות מציר הרכס: 
 כבאביר

70,000 )אלש"ח(

1
אישור לוחות זמנים של הפרויקט 
בהתאם לאישור הפרויקט הראשי

2

3

4

 ירידות מציר הרכס: 
 בני ברית פרויד

60,000 )אלש"ח(

1
אישור לוחות זמנים של הפרויקט 
בהתאם לאישור הפרויקט הראשי

2

3

4

ירידות מציר הרכס: 
 רמת אלון

30,000 )אלש"ח(

1
אישור לוחות זמנים של הפרויקט 
בהתאם לאישור הפרויקט הראשי

2

3

4

 ציר ראשי
250,000 )אלש"ח(

1
 אישור תכולה ולוחות זמנים 

של הפרויקט

2
חתימה על הסכם כולל עם 

עיריית חיפה

3

אישור דוח פרויקטאלי4



תוכנית עבודה 2017

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 מטרונית רכס הכרמל
645,000 )אלש"ח(

מנהרת חורב

1
תחילת קידום סטטוטורי 

ותכנון מוקדם

2

3

הגשת תכנית לוועדה4

פרויקטים תומכים הדורשים 
תב"ע )יפה נוף, עוקף קטן, 

מפרדה בשמשון( 

1

2
רח' יפה נוף - 

הגשת תכנית לוועדה

3

4
הפרדה בשמשון - 
הגשת תכנית לוועדה

 פרויקטים עתידיים 
 )כרמליה, דניה, שינדלר( - 

תכנון מוקדם בלבד

1

2

3
תחילת קידום סטטוטורי 

ותכנון מוקדם

4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 138 - 139מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 הארכת המטרונית 
 מזרחה  )נשר(

349,000 )אלש"ח(

מקטע נשר - מגבול 
מוניצפאלי עם חיפה 

 עד צומת ספייס
220,000 )אלש"ח(

העברת תנועה שלב 4העברת תנועה שלב 2סיום תכנון מפורט1

העברת תנועה שלב 1הגשת דוח מוכנות למכרז2

סיום ביצועהעברת תנועה שלב 3פרסום מכרז3

צו התחלת עבודה4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

מקטע חיפה - מגשר פז 
לגבול מוניציפאלי
 )מזרחה מהביג(
89,000 )אלש"ח(

הגשת דוח מוכנות למכרז1

סיום ביצועפרסום מכרז2

צו התחלת עבודה3
סיום עבודות תשתיות 
מגשר פז לצ'ק פוסט 

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

4
סיום עבודות 

תשתיות מצ'ק פוסט 
עד למרכז ביג 

מקטע יגור - מצומת הספייס 
 עד לתחנת קצה ביגור

40,000 )אלש"ח(

העברת תנועה שלב 2סיום תכנון מפורט1

העברת תנועה שלב 1הגשת דוח מוכנות למכרז2

סיום ביצועפרסום מכרז3

צו התחלת עבודה4
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

כדאי 
מרכזית המפרץ -  הוא מסוף תחבורה משולב שישתרע על שטח של כ – 12,000 מ"ר ויכלול את כל מרכיבי התחבורה הציבוריים הקיימים בסביבה – !לדעת

המטרונית, קווי האוטובוסים העירוניים ובין עירוניים, תחנת רכבת העמק, גישה לרכבל וחניון לכלי רכב פרטיים. הסתיימו עבודות ביצוע שלד כולל 
גשר הרציפים. הורכבו גגות  מקונסטרוקציה מרחבית. בביצוע עבודות גמרים ומערכות ועבודות סלילה ופיתוח.



תוכנית עבודה 2017

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 נחל גיבורים
181,500 )אלש"ח(

 מאגר ויסות ושיקום נופי
15,000 )אלש"ח(

1
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

ביצוע יציקת סכר2

3

סיום ביצוע4

 רכבל צ'ק פוסט-
 טכניון-אוניברסיטה
300,000 )אלש"ח(

 הנדסה אזרחית
160,000 )אלש"ח(

1

פרסום מכרז הנדסה אזרחית2
ביצוע חניון 
באוניברסיטה

השלמת ביצוע גשר 
באוניברסיטה

צו התחלת עבודה3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סיום ביצוע תחנות4

 ציוד 
140,000 )אלש"ח(

חתימת חוזה עם היצרן1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2
הגעת ציוד וגגות 

לתחנות
התקנת מערכת הרכבל

הרצה והפעלה3

סיום ביצועמסירת תחנות ליצרןמסירת יסודות עמודים ליצרן4

כדאי 
הרכבל - אורך תוואי 4.4 ק"מ, 6 תחנות, 3 לנוסעים. !לדעת

הפרש גובה 470 מ', קיבולת עד 2,400 נוסעים לשעה לכיוון



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 140 - 141מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 חיבור מנהרות 
 למחלף ידין

262,000 )אלש"ח(

שיקום הר הפסולת 
 והסדרת צמתים

13,000 )אלש"ח(

סיום עבודות שיקום הר הפסולת 1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

פרסום מכרז הסדרת צמתים2

3

סיום ביצוע4

 מרכזית המפרץ
300,000 )אלש"ח(

סיום ביצועסיום ביצוע שלד תחנת רכבת1

2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3

הפעלת האגף הצפוני4

 מטרונית - 
 רחוב התעשייה

38,000 )אלש"ח(

סיום ביצועפרסום מכרז1

צו התחלת עבודה2

פתיחה חלקית לתנועה3

4
 סגירת חשבון

והעדר תביעות

 העדפת רמזורים
  במטרונית 

19,900 )אלש"ח(
קוים 2-3

1
 תחילת תכנון 

 )חלוקת רמזורי הציר למתכננים(
סיום ביצוע

2
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

3
 בדיקת התכנון על ידי מב"ר 
ואישור מת"ח  )לפי שלביות 

של כל צומת וצומת(

4
 תחילת ישום התכנון
 והפעלה בשטח 



תוכנית עבודה 2017

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 חוף שמן
11,214 )אלש"ח(

חוף שמן:
 בשן - אורט - 
 מיגון קווי דלק

7,214 )אלש"ח(

סיום עבודות קצא"א1

2
תחילת עבודות קצא"א )בביצוע 

עצמי( ופרסום מכרז עבור
 עבודות בז"ן )בביצוע יפה נוף(

 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

3

4
 תחילת עבודות בז"ן 
 )בביצוע יפה נוף(

סיום עבודות בז"ן 

 אורט - ביצוע כביש
4,000 )אלש"ח(

1

2

פתיחה מלאה וסיום ביצוע3

4
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

חוף שמן: 
בשן - אורט - 
 מיגון קווי דלק

7,214 )אלש"ח(

סיום עבודות קצא"א1

2
תחילת עבודות קצא"א )בביצוע 

עצמי( ופרסום מכרז עבור 
עבודות בז"ן )בביצוע יפה נוף(

 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

3

4
 תחילת עבודות בז"ן 
 )בביצוע יפה נוף(

סיום עבודות בז"ן 

 אורט - ביצוע כביש
4,000 )אלש"ח(

1

2

פתיחה מלאה וסיום ביצוע3

4
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 142 - 143מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 הרחבת שוליים
 בכביש 89 - דרך גישה 

 לבית חולים נהריה
17,000 )אלש"ח(

1

פרסום מכרז2

סיום ביצועצו התחלת עבודה3

4
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

 מטרונית קו 4
9,000 )אלש"ח(

1
 סיום תכנון מפורט/
קבלת בקרת אומדן

פרסום מכרז2

סיום ביצועצו התחלת עבודה3

4
 סגירת חשבון 
והעדר תביעות

 ריבוד בכביש 4
5,000 )אלש"ח(

1

צו התחלת עבודה2

סיום ביצוע3

4

חיבור נמל המפרץ
חיבור מסילת העמק 

לנמל המפרץ

הצגת הפרויקט למשרד התחבורה1

2

3
 תחילת קידום סטטוטורי 

ותכנון מוקדם

4



תוכנית עבודה 2017

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

 רק"ל נצרת

1
גיבוש החלטה ע"י מת"ח לאופן 

התקדמות הפרויקט

2

3
 סיום התנגדויות  )השגות( 

לפרויקט

אישור מתן תוקף4

הארכת המטרונית
  דרומה  )טירת הכרמל(

480,700 )אלש"ח(

 שלוחת טירת הכרמל
276,000 )אלש"ח(

אישור דוח פרויקטאלי1
שיפוט 

משרד התחבורה
חלוקת הביצוע בהתאם 

לתיאום עם הרשויות

תחילת תכנון מפורט 2
 הגשת דוח 

מוכנות למכרז

פתיחה מלאה לתנועהפרסום מכרז3

4
חתימת הסכם עם הרשות 

המקומית
סיום ביצועצו התחלת עבודה

מחלוף צומת מת"ם

תחילת תכנון מוקדם1

2

3

סיום תכנון מוקדםהגשת תכנית לוועדה4

 כביש 11 
 )שכ' מבואות דרומיים(

1

2

3

סיום תכנון מוקדם4

כדאי 
דרך דשנים 772 - ציר תנועה זה מנקז תנועה כבדה המובילה חומרים מסוכנים לכיוון דרום ומרכז הארץ ומפחית את העומס !לדעת

מהצירים הראשיים הקיימים עם בינוי צפוף סביבם. אורך הכביש כ – 5 ק"מ וכולל גשר מעל נחל ציפורי באורך 300 מטר.



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 144 - 145מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

הארכת המטרונית 
 צפונה )עכו(

450,000 )אלש"ח(

הארכת המטרונית צפונה  
)עכו(

1
 קבלת אישור ועדה מקצועית 

מת"ח  )בטיחות(
 סגירת חשבון

 והעדר תביעות

תחילת תכנון מפורט 2
הגשת דוח מוכנות 

למכרז
פתיחה חלקית לתנועה

פרסום מכרז3

סיום ביצועצו התחלת עבודההסכם עם הרשות המקומית4

 מטרונית נווה שאנן
448,000 )אלש"ח(

ציר ראשי

1
 קבלת אישור ועדה מקצועית

 מת"ח  )בטיחות(
צו התחלת עבודה

פתיחה חלקית לתנועהתחילת תכנון מפורט 2

3
הגשת דוח מוכנות 

למכרז
סיום ביצוע

פרסום מכרז4
 סגירת חשבון

 והעדר תביעות

מטרונית - קרית אתא  
)רח' התעלה 
ועוקף מזרחי(

הגשת תכנית לוועדה1

2

פרסום להפקדהאישור דוח פרויקטאלי3

סיום תכנון מוקדםדיון להפקדה4

מטרונית קרית ביאליק: 
ציר האצ"ל

הגשת תכנית לוועדה1

פרסום להפקדה2

דיון להפקדה3

סיום תכנון מוקדםאישור דוח פרויקטאלי4



תוכנית עבודה 2017

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

מטרונית - 
העליה השניה

1
 הצגת הסברים למת"ח לגבי

 התקדמות הפרויקט

2

3

4

מסופים בחריש

מסוף כניסה לעיר

תחילת תכנון מוקדם1

2

3

סיום תכנון מוקדם4

מסוף מע"ר

תחילת תכנון מוקדם1

2

3

סיום תכנון מוקדם4

מרכז בקרה מטרופוליני

1
 קבלת החלטה 

במת"ח על קידום הפרויקט

2

3

4



תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון 146 - 147מקרא

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

 מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20172018201920202021רבעון

מרכז תחבורה נצרת

1

סיום תכנון מוקדם2

3

4

 מרכזית הקריות 
 )כורדאני(

1
 הצגת הפרויקט  - 
החלטה על עתידו

2
החלטת מת"ח על זהות הגורם 

המקדם של הפרויקט

3

4

 תכנית אב 
 לשבילי אופניים 
במטרופולין חיפה

1

2

3
הצגת הפרויקט 
למשרד התחבורה

4

 מחלף אלנבי
38,000 )אלש"ח(

סגירת חשבון והעדר תביעות1

2

3

4



מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי


