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דבר שר התחבורה

בעשר השנים האחרונות, משרד התחבורה מוביל מהפכה חסרת תקדים 
בתשתיות התחבורה של מדינת ישראל. אנו עושים מאמץ כביר לסגור פערים 
של עשרות שנים ורשמנו לזכותנו הישגים רבים. פרויקטים רבים נמצאים 
בעיצומם, ורבים נוספים בשלבי תכנון. עם השלמתם, הם ישנו את פני המדינה.

המהפכה התחבורתית נמשכת במלוא התנופה ובכל מקום: ביבשה, באוויר ובים, בתחבורה הציבורית ובבטיחות בדרכים. השיפור 
מורגש ומשפיע על חייו של כל תושב במדינה. בשנת 2018 התחזקה מגמת השיפור בבטיחות בדרכים, עם מספר ההרוגים 

הנמוך ביותר מזה עשרות שנים.

גם בשנה שחלפה המשכנו בפיתוח מערכת הכבישים הארצית, ובמשימה הלאומית של קירוב הפריפריה למרכז. הארכנו את 
כביש 6 צפונה ודרומה, וחיזקנו את מערכת כבישי הרוחב עם פתיחת כביש 531 המאפשר לנהגים נסיעה מהירה ובטוחה ללא 
רמזורים, מחיפה ועד לרעננה ומכביש החוף אל נתיבי איילון ולכביש 6. בנוסף, שידרגנו כבישים והקמנו מחלפים וגשרים ברחבי 

הארץ, במטרה לשפר את התנועה והבטיחות.

ההשקעות ברכבת נושאות פרי: השנה התחלנו בנסיעות הרצה של הקו החדש לירושלים, חיברנו את רעננה לרשת המסילות, 
ובקרוב נחבר את קווי השרון למסילת החוף. רכבת העמק והקו לכרמיאל הן סיפור הצלחה מעבר לכל הציפיות. הקמת הרכבת 
הקלה בגוש דן מתקדמת כמתוכנן, ואנו מקדמים קווים נוספים, מרחיבים את מערכות הסעת ההמונים של ירושלים וחיפה 

ושוקדים על חיזוק מערכי האוטובוסים ומוניות השירות.

לאחרונה חנכנו את נמל התעופה הבינלאומי החדש רמון, שהחליף את נמל התעופה המיושן באילת. בנתב"ג השקנו את 
טרמינל 1 המחודש, כמענה לגידול בתנועת הנוסעים מאז השקת מהפכת "השמיים הפתוחים", שממשיכה לשבור שיאים, 

להוסיף יעדים ולהוריד מחירים.

בנייתם של נמלי הים החדשים של ישראל, בחיפה ובאשדוד, מתקדמת במרץ לקראת התחרות העתידית שתוזיל את מחירי 
המוצרים המיובאים.

השנה אישרנו בממשלה את חוק רישוי שירותי רכב, שיניע רפורמה משמעותית בכל תחומי המוסכים ואחזקת הרכב, ויביא 
לחיסכון ניכר בהוצאות הרכב של משקי הבית. רפורמות נוספות בתחומי הרישוי מקצרות את זמני ההמתנה ומייעלות את 

השירות לאזרח.

כל אלה ועוד הם חלק מהעשייה הגדולה של משרד התחבורה, המשנה את פני המדינה. אנו מצויים בעיצומם של מיזמי תחבורה 
רחבי היקף ומורכבים, הדורשים נחישות ואורך רוח – אך הסבלנות משתלמת והתוצאות כבר מורגשות!

תודתי לכל עובדי המשרד המסורים. גם בשנת 2019 נמשיך לשרת באמונה את כל אזרחי ישראל והבאים בשעריה.

 בברכה
 ישראל כ"ץ

שר התחבורה והמודיעין
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אני שמח ונרגש להציג את חוברת תוכניות העבודה 
של כלל פרויקטי תשתית התחבורה לשנת 2019 
אנו נמצאים בעיצומה של מהפכת תשתיות תחבורתיות בישראל, מהפכה אשר באה לידי ביטוי בפיתוח מסיבי של תשתיות 
בצפון ובדרום, החל מהמטרופולינים הגדולים ועד היישובים הקטנים תוך חיבורו של המרכז עם הפריפריה, בדגש על תשתיות 

לטובת מערכת הסעת המונים ותחבורה ציבורית 

התנופה האדירה בפיתוח התשתית התחבורתית מורגשת בכל רחבי הארץ. במסגרת תנופה זו, עומל משרד התחבורה על קידום 
תחום הסעת ההמונים ותשתיות התחבורה הציבורית וזאת על מנת לספק פתרונות תחבורתיים ברי קיימא, להביא להקלה 

משמעותית בגודש התנועה ברשת הכבישים הבין-עירונית ובמטרופולינים ולהביא בשורה אמיתית לכלל משתמשי הדרך. 

בחוברת עבודה זו מפורט צבר הפרויקטים המהווים שלבי ביצוע בתוכנית אסטרטגית רב שנתית ובהם מושקעים למעלה מ-100 
מיליארד ₪. הפרויקטים הרבים, המורכבים, הגדולים והקטנים תורמים לשינוי פניה התחבורתיות של מדינת ישראל, שינוי שאנו 

עדים אליו בשנים האחרונות בהובלת שר התחבורה חה"כ ישראל כ"ץ ומנכ"לית המשרד הגב' קרן טרנר-אייל.

בהזדמנות זו אבקש להודות לכלל עובדי מנהל תכנון ופיתוח תשתיות, על העבודה הקשה והעשייה הבלתי פוסקת למען 
הציבור הישראלי. תודה נוספת לשותפיו הרבים של משרד התחבורה, בראשם עומדות חברות הביצוע, על עבודתן המצוינת 
בהגשמת חזון המשרד: נתיבי ישראל, נתיבי איילון, חוצה ישראל, רכבת ישראל, נתיבים עירוניים, מוריה, צוות תוכנית אב לתחבורה 

בירושלים ויפה נוף.

בברכה,

 יעקב )קובי( בליטשטיין
המשנה למנכ"לית וסמנכ"ל תכנון ופיתוח תשתיות
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תוכן עניינים

פתיחה   5 	¿

נתיבי ישראל   8 	¿

רכבת ישראל   38 	¿

חוצה ישראל   50 	¿

נת"ע   58 	¿

נתיבי איילון   66 	¿

יפה נוף   82 	¿

מוריה   92 	¿

צתא"ל   108 	¿
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הקדמה

"פיתוח תשתית תחבורתית יבשתית יעילה ומתקדמת, 
כמנוע לצמיחה חברתית וכלכלית, תוך העלאת רמת 

הבטיחות, הנגישות והניידות בישראל"

לאור חזון זה, מינהל תכנון ופיתוח תשתיות יוזם, מתכנן ומזמין פרויקטים בהיקף של למעלה מ-500 מיליארד ש"ח, כאשר קצב 
הביצוע השנתי הצפוי לשנת 2019 הינו כ-16.5 מיליארד ש"ח, וקצב הגידול השנתי עומד על תוספת ביצוע של כ-2 מיליארד 

ש"ח בכל שנה. 
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מינהל תכנון ופיתוח תשתיות חרט על דגלו את קידום תשתיות התחבורה הציבורית, ופועל על מנת להציע לאזרחי ישראל 
תשתית תחבורה ציבורית מתקדמת יעילה ומהירה. לאור זאת ההשקעה בתחבורה הציבורית בשנים האחרונות גבוהה באופן 

משמעותי מאשר ההשקעה בתשתיות כבישים, והמגמה בעניין זה צפויה אף להתחזק בשנים הבאות. 
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תחבורה ציבורית כבישים

פרויקטי הדגל המקודמים במינהל בין היתר הם: פרויקט המטרו במטרופולין גוש דן, הוספת 3 מסילות רכבת באגן האיילון, 
הכפלת מסילות החוף וחשמול רשת הרכבות, פיתוח של 2 קווי רכבות קלות נוספות בירושלים ו-2 בתל אביב, הארכת והקמת 
מטרוניות נוספות במטרופולין חיפה ותכנון רשת הסעת המונים במטרופולין באר שבע. פרויקטים רבים וחשובים נוספים מקודמים 
בכל רחבי ישראל, כפי שמפורט בחוברת שבידיכם, במטרה לאפשר רמת שירות גבוהה למשתמשי הדרך, לחבר את הפריפריה 

למרכז, לצמצם את הגודש בכבישים ולהביא לשינוי חברתי כלכלי אמיתי.

מינהל תכנון ופיתוח תשתיות משקיע רבות בשיפור הבטיחות בדרכים באמצעות טיפול במוקדי סיכון ברשת הדרכים העירונית 
והבין עירונית, ובכך מאפשרים לציבור הנוסעים תשתית סלחנית יותר. 
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תוכניות העבודה המובאות בפניכם משקפות את אבני הדרך המרכזיות לקידום הפרויקטים התחבורתיים בשנים הקרובות. אנו 
מחויבים לעשות כל מאמץ לעמוד ביעדים ולהצעיד את ישראל לעבר עולם תחבורתי יעיל, חברתי, וכלכלי יותר.
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דבר המנכ"ל
חברת נתיבי ישראל פותחת את שנת 2019 כשנת החומש השלישית מתוך תכנית עבודה חמש — שנתית לשנים 2017-2021

השנה השנייה לתוכנית החומש היתה מורכבת ממאות פרויקטי תשתית, הוצאה למכרז של 19 פרויקטים משמעותיים ועשרות 
פרויקטים קטנים ומוקדי סיכון.

בשנה החולפת הסתיימו פרויקטים אדירי מימדים — כביש 77 החדש, כביש תל קשיש — ישי, כביש 531, מסילות השרון ועוד.

כמו כן ביצעה החברה השקעות בטיחותיות בהיקפים של מעל 800 מיליון ₪ ובניהן: מוקדי סיכון, פניות שמאלה, הסדרת כבישים 
חוצי ישובים וכבישים ארציים "אדומים", תאורה בצמתים לא מוארים וכדומה.

השנה השלישית לתוכנית החומש מורכבת גם היא ממאות פרויקטי תשתית בהיקפים שאין להם אח ורע במדינת ישראל.

שנת העבודה 2019 מהווה אתגר משמעותי, שכן בשנה זו החברה תעסוק בקידומם של פרויקטים מחומש זה ובמקביל תקדם 
ייזומם של פרויקטים לטובת החומש הבא.

בשנת 2019 תידרש החברה לפעול על פי תפיסת ההפעלה ובמבנה הארגוני שאושר לה לאחרונה, כך שיתנו מענה כולל 
לאתגרי החומש.

מערך האחזקה של החברה ימשיך לקדם טכנולוגיות לניהול ולבקרת תנועה כגון הפעלת מערך הניטור תנועה בזמן אמת 
קידום פיילוט צומת חכם, יישום מערכת לניהול נת"צים, קידום מערכת מידע לאחזקה ועוד.

גם בשנה זו נעסוק בהרחבה במוקדי הסיכון שתכליתם לייצר תשתית סלחנית ולהפחית בנפגעי תאונות הדרכים.

בתחום הבטיחות בכבישים, נמשיך לעסוק בהסדרת הפניות שמאלה במרחב הכפרי, בשדרוג כבישים חוצי יישובים ובמשימות 
נוספות שיביאו לשיפור משמעותי בבטיחותם של משתמשי הדרך.

לאור הצלחתה של החברה בבנייתם של הפרויקטים הרכבתיים, הוחלט על הקמתה של חטיבת תשתיות רכבת, אשר תנהל את 
המשימות שהוטלו על החברה בתחום זה, כגון ביצוע המסילה המזרחית, מסילה רביעית לאיילון ומסילות 5, 6 ותכנון מסילות 

רכבת לקריית שמונה ולטבריה וזאת כחלק מ -11 פרויקטים רכבתיים ברחבי המדינה.

בשנת 2019 תמשיך החברה ותקדם את הקמת שדה תעופה המשלים לנתב"ג אשר מיקומו הסופי טרם נקבע.

הקמת שדה תעופה אזרחי יהווה אתגר משמעותי וחשוב עבור החברה. פרוייקט זה מציב לחברה רף אתגרי גבוה בתחום חדש זה.

אנו מניחים כי כמו בעבר כך גם בשנה הנוכחית, תקבל החברה לידיה פרויקטים נוספים, שיתווספו לפרויקטים הקיימים בתכנית 
החומש המאושרת של החברה.

חברת נתיבי ישראל הינה גוף תשתיות אסטרטגי הצופה פני עתיד, אנו מתבוננים על עתיד התחבורה והתפתחות התשתיות 
בראייה חדשנית ומתקדמת, על מנת לשפר באופן משמעותי את חווית השימוש בתשתיות, בהיבטי האיכות והבטיחות של 

משתמשי הדרך.

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

 ניסים פרץ
מנכ"ל נתיבי ישראל
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תוכנית עבודה 2019

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

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 מסילה מזרחית
 7,500,000
)אל ש"ח(

כביש 40, 
מחלף אל-על — 

ביצוע

1
קבלת לוחות זמנים 
להעתקת תשתית 

מהרכבת
2

סיום תפיסת השטח 3
)גידור(

4

מסילה 
מזרחית — קטע 

B )בין ק"מ 
66-86( ממיחלף 

ניצני עוז עד 
חיבור למסילות 

השרון

1
טרום שיפוט 3 

קטע א' ו-3 גשרים 
עיליים

תחילת ביצוע קטע 
א DB כולל 3 
גשרים עיליים

סיום תפיסת השטח 2
)גידור(

3
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

מעבר שלב לפיקוח 4
עליון

מסילה מזרחית 
קטע A- וגשרים 

חוצי מסילה

1

2
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

צו התחלת עבודה3
4

מסילה מזרחית 
קטע B מכרז 
קטע א,ב,ג + 

גשרים

טרום שיפוט 13
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

סיום תפיסת השטח 2
צו התחלת עבודה)גידור(

3
4

מסילה מזרחית 
קטע B תחנות 

רכבת

הגשת דוח מוכנות 1
מכרז לממשלה

סיום תפיסת השטח 2
)גידור(

צו התחלת עבודה3
סיום תכנון מוקדם4

מסילה מזרחית 
קטע B מכרז 

קטע ד

1
צו התחלת עבודהטרום שיפוט 23
3

4
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

כביש 531 — מדרך 
 402 עד דרך 20

 4,640,000
)אלש"ח(

הסדרת רמפה 
ממחלף מגדיאל 

לכביש 531 
לכיוון מערב

1

אבן דרך חוזית 
סיום שלב 1 גמר 
קירות דיפון וקירות 

רגל

פתיחה חלקית 
לתנועה

סגירת חשבון מסירה לאחזקה2
והעדר תביעות

3

4

אבן דרך חוזית 
סיום פירוק קירות 

דיפון קיימים בכביש 
531

הסדרת 
רמפת יציאה 

למחלף סוקולוב 
מכביש 531 
לכיוון מערב 

והסדרת חניון 
של תחנת 

רכבת סוקולוב

1
צו התחלת עבודה2
3

4

אבן דרך חוזית 
1 -סיום ביצוע 

עבודות קווי מים + 
קירות אקוסטיים 

זמניים

פתיחה מלאה 
לתנועה

פרויקט 531 — 
קטע 20 דרום

אישור חשבון סופי 1
לתשלום

השלמת עבודות 2
הפרויקט

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

3
מסירה לאחזקה4

פרויקט 531 — 
קטע 20 צפון

1
2

השלמת עבודות 3
הפרויקט

סגירת חשבון מסירה לאחזקה4
והעדר תביעות

פרויקט 531 — 
מבנה עליון

סגירת חשבון 1
והעדר תביעות

2

אישור חשבון סופי 3
סיום תקופת הבדקלתשלום

4

פרויקט 531 — 
קטע רעננה 

דרום

1

סגירת חשבון 2
סיום תקופת הבדקוהעדר תביעות

אישור חשבון סופי 3
לתשלום

4
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תוכנית עבודה 2019

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

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 מסילת העמק 
 מזרח כללי
 4,100,000
)אלש"ח(

רכבת העמק 
מזרח — ב — 4

1
2
סיום תקופת הבדק3
4

 רכבת העמק 
מזרח — תחנת 

עפולה 

סיום תקופת הבדק1
2
3

סגירת חשבון 4
והעדר תביעות

כביש 7723 , גשר 
 ג'לאמה

 4,100,000
)אלש"ח(

פתיחה מלאה 1
לתנועה

סיום ביצוע קבלני2
מסירה לאחזקה3

סגירת חשבון 4
והעדר תביעות

מסילת עכו 
 כרמיאל

 3,132,000
)אלש"ח(

הפרדה 
מפלסית תת"ל 
17א' — 85/784

סיום התארגנות 1
הקבלן

2
הסטת תנועה אל 
מעקף זמני מערבי 

כביש 784

פתיחה מלאה 
לתנועה

3
הסטת תנועה 

צפונה לכביש 85 
החדש

פתיחה חלקית 
לתנועה

השלמת עבודות 
הפרויקט

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

מסירה לאחזקה4

מעבר אצטדיון 
עכו דרום 

1
2
סיום תקופת הבדק3

סגירת חשבון 4
והעדר תביעות

עכו כרמיאל — 
מבנה עליון 

איתות 
ותקשורת

1
2
3

סגירת חשבון 4
סיום תקופת הבדקוהעדר תביעות

רכבת עכו 
כרמיאל — 

תחנת אחיהוד

1
2
סיום תקופת הבדק3

סגירת חשבון 4
והעדר תביעות

רכבת עכו 
כרמיאל — 

תחנת כרמיאל 

1
סיום תקופת הבדק2

סגירת חשבון 3
והעדר תביעות

4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

כביש 79 סוללים- 
 ריינה

636,500 )אלש"ח(

מסירה לאחזקה1

העברת תנועה 2
לשלב א-1 — מרכזי

פתיחה חלקית 
לתנועה

תעודת גמר בלתי 
מותנת

3
העברת תנועה 
לשלב א-1 — 

מערבי

פתיחה מלאה 
לתנועה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

4

כביש 75/722 תל 
 קשיש ישי

614,000 )אלש"ח(

1
פתיחת התנועה 

על כביש 77 )כולל 
מחלף ישי(

פתיחה מלאה 2
לתנועה

אישור חשבון סופי 
לתשלום

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

מסירה לאחזקה3

הגשת חשבון סופי 4
לבדיקת החברה

כביש 35, 
 מפרידנים קרית גת
436,000 )אלש"ח(

1

2

פתיחת הכביש 
לתנועה 

בגיאומטריה 
סופית ללא שכבת 

אספלט עליונה

הגשת חשבון סופי 
לבדיקת החברה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

פתיחה מלאה 3
לתנועה

4

כביש 4, 
מחלף אשדוד צפון 

 )יבנה דרום(
370,000 )אלש"ח(

1

אבן דרך חוזית 3 — 
סיום ביצוע שלב 
א' השלמת זרוע 

החיבור ליבנה כולל 
גשר מעל רכבת 
)BR 002( פתיחת 

רמפות

פתיחה מלאה 
לתנועה

2
אבן דרך חוזית 2 

שיפוט 3 גמר תכנון 
מפורט קבלן

פתיחה חלקית 
לתנועה

3

אבן דרך חוזית 4 — 
סיום ביצוע שלב 

ב' השלמת החיבור 
לאשדוד כולל 

גשר מעל כביש 4 
)BR 001(, פתיחת 

E רמפות

סגירת חשבון מסירה לאחזקה
והעדר תביעות

4

 EN ביצוע רמפה
חתכים -1000

1020 קירות תמך 
ועבודות עפר עד 
מבנה לא כולל 

מבנה
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

כביש 3, אשקלון — 
 ק. מלאכי

362,500 )אלש"ח(

כביש 3 קטע 
משואות יצחק-

כפר וורבורג

הגשת חשבון סופי 1
לבדיקת החברה

פתיחה מלאה 2
לתנועה

אישור חשבון סופי 3
לתשלום

סגירת חשבון מסירה לאחזקה4
והעדר תביעות

כביש 3 קטע 
סילבר — 

משואות יצחק

1
מסירה לאחזקה2
3

אישור חשבון סופי 4
לתשלום

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

כביש 77 המוביל 
 גולני

350,000 )אלש"ח(

מפרידן טורעאן 
ומעבר תת 

קרקעי

מסירה לאחזקה1
2

הגשת חשבון סופי 3
לבדיקת החברה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

אישור חשבון סופי 4
לתשלום

מפרידן ציפורית

אישור חשבון סופי סיום ביצוע קבלני1
לתשלום

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

מסירה לאחזקה2
3

הגשת חשבון סופי 4
לבדיקת החברה

מפרידן הושעיה

1

הגשת חשבון סופי 2
לבדיקת החברה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

אישור חשבון סופי 3
סיום תקופת הבדקלתשלום

4

 מפרידן בית 
רימון

אישור חשבון סופי מסירה לאחזקה1
לתשלום

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

2
3

הגשת חשבון סופי 4
לבדיקת החברה
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

כביש 423, עוקף 
מזרחי נס-ציונה 

קטעים ב ו-ג 
262,000 )אלש"ח(

כביש 423 — 
עוקף מזרחי נס 
ציונה — קטע ב'

פתיחה מלאה 1
לתנועה

2
אבן דרך חוזית 2 — 
יציקת תקרת תחנת 

שאיבה
מסירה לאחזקה

3

אבן דרך למעקב 
5 — השלמת מבנה 
הכבישים ומוכנות 

לאספלט

אישור חשבון סופי 
לתשלום

4

כביש 423 — 
עוקף מזרחי נס 
ציונה — קטע ג'

ישיבת התנעת 1
הליך הפקעות

2

סיום תפיסת השטח טרום שיפוט 32
)גידור(

סיום תכנון מוקדם4

כביש 4, 
מחלף אשקלון 

 צפון
252,000 )אלש"ח(

1
2

3

אבן דרך חוזית 
-1 שלב 0 : עבודות 
במפרדה והרחבת 

שוליים הכנה לשלב 
א הסטת תנועה 

לשלב א , השלמת 
ביצוע גשר

פתיחה מלאה 
שנת בדק 3שנת בדק 2מסירה לאחזקהלתנועה

העברת תנועה 4
סיום קבלנילשלב 2

כביש 22 מחלף חן, 
אפק — קריית 

 ביאליק
189,100 )אלש"ח(

1

2

א.ד.חוזית 1 סיום 
ביצוע קידוחים, 

יציקת כלונסאות 
של כל ארבע נציבי 

הגשר

פתיחה מלאה 
לתנועה

סגירת חשבון מסירה לאחזקה3
והעדר תביעות

א.ד. חוזית -2 4
הרכבת קורות גשר

תעודת גמר בלתי 
מותנת

מפרידן חנה 
)חלק מתת"ל 38( 
 והרחבת כביש 652
174,200 )אלש"ח(

העברת תנועה 1
מסירה לאחזקהמשלב א לשלב ב

2

אישור חשבון סופי עליה לגשר חדש3
לתשלום

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

4
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מס' 
20192020202120222023רבעון

כביש 90 )ק"מ 
)53-63 

164,000 )אלש"ח(

1

אבן דרך חוזית 
3: סיום השלמת 
עבודות הפרויקט 
ומסירה לאחזקה

2

3
חוזית -1 סיום שלב 
א' והעברת תנועה 

לשלב ב
שנת בדק 3שנת בדק 2שנת בדק 1מסירה לאחזקה

פתיחה מלאה 4
לתנועה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

כביש 461, תח"צ — 
דרך הטייסים—
 צומת הטייסים

154,000 )אלש"ח(

1

אבן דרך חוזית 
-2 השלמת מצעים 
בשביל האופניים 

הצפוני

פתיחה מלאה 
לתנועה

סיום קבלני2

3

אבן דרך חוזית 3 — 
סיום העבודות בצד 

הצפוני והעברת 
התנועה לשלב ג'

מסירה לאחזקה

4

כביש 89, כברי — 
 נהריה

135,100 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1
2

פתיחה מלאה 3
לתנועה

סיום שלב א ומעבר 4
מסירה לאחזקהלשלב ב

צ.אזה"ת מגדל 
 העמק כ.73

83,560 )אלש"ח(

1

סיום הפרויקט 
והשלמת מסירת 
הפרויקט למזמין 

וקבלת תעודת גמר 
לא מותנית

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

3

השלמת סלילה 
כביש 5 כולל 

שכבת אספלט 
ראשונה

פתיחה מלאה 
לתנועה

השלמת כיכר 4
מסירה לאחזקההמגל

כביש 672 -אליקים 
 יוקנעם

68,500 )אלש"ח(

1
ביצוע הרחבה 
לדרום וביצוע 

רמפות לכביש 70
מסירה לאחזקה

הפעלת הסדר 2
תנועה של שלב ד

הגשת חשבון סופי 
לבדיקת החברה

סגירת חשבון סיום ביצוע קבלני3
והעדר תביעות

פתיחה מלאה 4
לתנועה

אישור חשבון סופי 
לתשלום
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

כביש 781, הרחבת 
 קטע ק"מ 6.3-8
66,700 )אלש"ח(

1

אבן דרך חוזית 
-3 העברת תנועה 

מסלול צפוני 
נסיעה במתכונת 

סופית

2
אבן דרך חוזית -1 
גמר העברת תנועה 

שלב 0

פתיחה מלאה 
לתנועה

השלמת עבודות 3
הפרויקט

פתיחה חלקית 4
סיום תקופת הבדקמסירה לאחזקהלתנועה

נת"צ כביש 471 
 מערבי

44,000 )אלש"ח(

אישור חשבון סופי 1
לתשלום

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

פתיחה מלאה 2
סיום תקופת הבדקלתנועה

מסירה לאחזקה3

הגשת חשבון סופי 4
לתשלום

כביש 652 דרך היין 
 )רמ"י(

41,500 )אלש"ח(

סיום תקופת הבדקמסירה לאחזקה1
2

הגשת חשבון סופי 3
לבדיקת החברה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

אישור חשבון סופי 4
לתשלום

חיבור רחוב הרצוג 
בראשל"צ לכביש 

44

סיום ביצוע קבלני1

מסירה סופית סיום התארגנות2
לאחזקה

3

סגירת חשבון סיום שלב ביצוע 42
והעדר תביעות

כביש 232, 
ניר יצחק-

כרם שלום 194,000 
)אלש"ח(

כביש 232, קטע 
כרם שלום — 

ניר יצחק

1

אבן דרך חוזית 
2 — סיום שלב ב 
כולל גיאומטריה 
סופית למתכונת 

דו מסלולית 
דו נתיבית וכולל 
שכבת אספלט 

עליו

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

פתיחה מלאה 2
לתנועה

3

אבן דרך חוזית 
-1 סיום שלב א 
והעברת תנועה 

לשלב ב

מסירה לאחזקה

4
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מס' 
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כביש 333 בין 
כביש 34 לשכונת 
בן גוריון 10,000 
)אלש"ח( לתכנון

1
מינוי מנהל פרויקט2

תחילת תכנון 3
מוקדם

4

 כביש 40 מחלפון 
רמות 6,766 

)אלש"ח( לתכנון

1
מינוי מנהל פרויקט2

תחילת תכנון 3
מוקדם

4

כביש 854, כניסה 
לאורנים 24,000 

)אלש"ח( 

1
2
3
צו התחלת עבודה4

מסילה רביעית 
באיילון 

מסילה רביעית 
באיילון — הקמה

1
סיום תכנון מפורט2

צו התחלת עבודה 3
קידום זמינות

הגשת דוח מוכנות 
למכרז סופי 

לממשלה )ראשון — 
הקמה(

סיום תפיסת השטח 4
)גידור(

מסילה רביעית 
באיילון — מובל 

לים )ניקוז(

1

אישור פרוגראמה 2
קידוחים

טרום שיפוט 32
סיום תכנון מוקדםהגשת תכנית4

מסילה רביעית 
באיילון

פארק אריאל 
שרון

1
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה )הקמה(

סיום ביצוע עבודות 
פיתוח

סיום הקמת מפעל 
הניקוז

צו התחלת עבודה 2
מכרז הקמה

תעודת גמר בלתי 
מותנת

צו התחלת עבודה 3
מכרז גרעין

חפירה סה"כ 2 
מלמ"ק

שיפוט 3 מכרז 4
הקמה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

נס הרים ובר גיורא

1

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

סיום ביצוע קבלני3
סיום תקופת הבדקמסירה לאחזקה4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

נת"צ כביש 2 
לדרום )עדכון 

הפיילוט( 25,000 
)אלש"ח(

מסירה לאחזקהצו התחלת עבודה1
2
3

סיום ביצוע קבלני4

סככות לתחנות 
אוטובוס

1

סיום ביצוע סקר 
למיפוי מצב כלל 
התחנות בכבישי 

נת"י

2
הצגת תוכנית 

עבודה רב שנתית 
לאישור מת"ח

3
4

עמק חפר יד 
חנה — ביצוע 

מועצה

1
2

סגירת חשבון 3
והעדר תביעות

סיום תקופת בדק4

צומת אליכין 

סיום ביצוע קבלניסיום התארגנות1
מסירה לאחזקה2
סיום שלב ביצוע 32

סגירת חשבון 4
והעדר תביעות

צומת ניר עם 
)שדרות מערב(

מינוי מנהל פרויקט1
2
פרסום מכרז3
4

כביש 4 — כביש 57, 
מחלף השרון וכביש 

 עוקף כפר יונה
 2,425,000
)אלש"ח(

1

סיום תכנון מפורט 
והגשת חומרים 
לחברת הבקרה 
 RFT לקבלת

לביצוע

פרסום מכרז

סיום תפיסת השטח 2
)גידור(

השרון — הכנת 
תשתית תקשורת 
עי קבלן עבודות 

מקדימות

3

העברת חומרי 
תכנון )דוח 

פרויקטלי( לחברת 
הבקרה לאישור

העברת חומר 4
לבקרת כמויות
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תוכנית עבודה 2019

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

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

כביש -4 הסדרת 
נת"צ בקטע גהה-

 הדרים
 1,835,000
)אלש"ח(

כביש -4הסדרת 
נת"צ בקטע 

גהה-הדרים — 
קטע מרכזי

1
2
צו התחלת עבודה3
4

כביש -4הסדרת 
נת"צ בקטע 

גהה-הדרים — 
קטע דרומי

1
אישור תכנית 

תנועה ע"י משרד 
התחבורה

הגשת דוח מוכנות 
למכרז סופי 

לממשלה
2
צו התחלת עבודהטרום שיפוט 33
סיום תכנון מפורט4

כביש 4 נת"צ 
 פרדסיה הדרים

 1,835,000
)אלש"ח(

סיום תפיסת השטח 1
)גידור(

סיום תכנון מוקדם2
3

4
פרסום הודעת 
הפקעה 5 ו7 
)חתימת שר(

כביש 4, בר אילן — 
 גהה

 1,835,000
)אלש"ח(

1

אבן דרך למעקב- 
סגירת תכולה 

לפרויקט והעברה 
למקרקעין

קבלת היתרים 2
לביצוע העתקה

3
ועדת שיפוט -3 

גשרים + אמיטק + 
קירות אקוסטיים

סיום תפיסת השטח 4
צו התחלת עבודה)גידור(

 כביש 4, תת"ל 43 
 1,835,000
)אלש"ח(

תת"ל 43 א', 
רעננה צפון — 

הדרים

המלצה על אישור1

2
החלטה על העברה 

להערות והשגות-
דיון חוזר להפקדה

ביצוע קידוחי קרקע 
וקבלת דו"ח

אישור פרוגראמה 3
פרסום למתן תוקףקידוחים

4
העברה להערות 
והשגות בפועל- 
הפקדה בפועל

סיום תכנון מוקדם

כביש 5, 
כביש 4 נת"צ 
 מחלף מורשה
 1,800,000
)אלש"ח(

העתקת הגדר ע"י 1
תע"ש

הגשת דוח מוכנות 
למכרז סופי 

לממשלה
2
טרום שיפוט 33
4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

כביש 44, ניר צבי — 
 רמלה 

 1,350,000
)אלש"ח(

סיום תכנון מוקדם1

המלצה על אישור2
הגשת ניתוחי שכ"ט 
ע"י מנה"פ לחטיבת 
חוזים והתקשרויות

מינוי צוות הפקעותפרסום למתן תוקף3
טרום שיפוט 42

כביש 46, טייסים — 
 שפירים

 1,350,000
)אלש"ח(

סיום תכנון מוקדם1
המלצה על אישור2
פרסום למתן תוקף3

טרום שיפוט 42

כביש 2, 
 חבצלת אולגה
 1,270,000
)אלש"ח(

כביש 2, 
חבצלת השרון 
-מחלף אולגה

1

סיום עבודות קידום 2
זמינות תקשורת

צו התחלת עבודה3

השלמת עבודות 4
הפרויקט

כביש 65, גולני — 
 דברת

)ללא עוקף כפר 
 תבור(

 1,060,000
)אלש"ח(

כביש 65 גולני- 
כפר תבור

צו התחלת עבודה1

אבן דרך למעקב 2
DB 2 שיפוט,

פתיחה חלקית 
מסירה לאחזקהלתנועה

3

4
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

אבן דרך למעקב, 
DB 3 שיפוט

פתיחה מלאה 
לתנועה

כביש 65 כפר 
תבור- דברת

מסירה לאחזקהצו התחלת עבודה1

פתיחה חלקית 2
לתנועה

3
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

אבן דרך למעקב 
DB 2 שיפוט,

אבן דרך למעקב, 4
DB 3 שיפוט

פתיחה מלאה 
לתנועה

כביש 65, גולני — 
 דברת

 1,060,000
)אלש"ח(

כביש 65 עוקף 
כפר תבור

סיום תפיסת השטח 1
צו התחלת עבודה)גידור(

תחילת תקופת 2
בדק

מסירה לאחזקה3

4
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

כביש 293, קמה — 
 הגדי

 1,060,000
)אלש"ח(

כביש 293, 
קמה-הגדי — 

הרחבה הכביש 
לדו מסלולי 

דו נתיבי

אישור פרוגראמה 1
סיום תכנון מוקדםקידוחים

תחילת תכנון 2
הפקדה בפועלמוקדם

הגשת תכנית3
פרסום לאישורהחלטה על הפקדה4
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מקרא:  תכנון ראשוני  תכנון מוקדם  תכנון מפורט  פרסום מכרז  ביצוע  סגירת חשבון

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

כביש 41, 
 מחלף בני ברית

710,000 )אלש"ח(

כביש 41, 
מחלף בני ברית 

קידום זמינות

1

ביצוע מדידה 2
קרקעית מפורט

3

4

אישור תכנון מפורט 
לביצוע עבודות 

העתקת קוי קצא"א 
ותש"ן

 נת"צ כביש 5
670,000 )אלש"ח(

נת"צ כביש 5 
קטע מזרחי — 
קסם — מורשה

צו התחלת עבודה1
2
3

הגשת דוח מוכנות 4
מכרז לממשלה

נת"צ כביש 5 
קטע מערבי — 
מורשה גלילות

צו התחלת עבודה1
2

הגשת דוח מוכנות 3
מכרז לממשלה

4

כביש 65/444, 
מחלף משמר 

 הגבול
581,000 )אלש"ח(

מחלף 65/444, 
משמר הגבול

אבן דרך חוזית, 1
DB 2 שיפוט

2

אבן דרך חוזית, 3
DB 3 שיפוט

פתיחה מלאה 
לתנועה

השלמת עבודות 4
הפרויקט

כביש 65/444, 
מחלף משמר הגבול

קידום זמינות: 
הסדרת כביש 

6353 + הסדרת 
כניסה לקיבוץ 
ברקאי ולמחנה 

צבאי ברקאי

פתיחה מלאה 1
לתנועה

אישור חשבון סופי 
לתשלום

סיום תקופת הבדקמסירה לאחזקה2
3

הגשת חשבון סופי 4
לבדיקת החברה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

קידום זמינות: 
הסדרת נחל 

עירון + העתקת 
קווי ביוב קיימים

סיום תקופת הבדקמסירה לאחזקה1
2

הגשת חשבון סופי 3
לבדיקת החברה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

אישור חשבון סופי 4
לתשלום

כביש 57, תח"צ — 
מחלף נתניה — 

 כפר יונה
20,000 )אלש"ח(

סיום פרויקט 1
עבודות קבלן זכייני

קבלת החלטה לגבי 
ביצוע קטע מערבי

2
צו התחלת עבודה3
4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 מחלף ינוב, מפגש 
דרכים 57/562

סגירת התחייבויות 1
פתוחות במערכת

2

החלטה על מתן 3
תוקף

פרסום לאישור4

כביש 1, מחלף בן 
שמן מחלף לוד

1
2

קבלת חוזים 3
חתומים ע"י החברה

סיום תכנון מוקדם4

כביש 1, 
מחלף נתב"ג 

מערב )מחלף כפר 
חב"ד(

פרסום למתן תוקף1
טרום שיפוט 22
סיום תכנון מוקדם3

4

כביש 16, מוצא 
-בייט

צו התחלת עבודה1
2

3

פריסת הסדר 
תנועה וסיום 

חפירות במסלול 
אחד

4
סיום הנחת צנרת 

עבור חברות 
תקשורת

סיום עבודות 
להקמת דרך שירות

כביש 71, יששכר — 
 בית שאן 

510,000 )אלש"ח(

פתיחה חלקית צו התחלת עבודהטרום שיפוט 13
לתנועה

אבן דרך חוזית, 2
DB 2 שיפוט

פתיחה מלאה 3
לתנועה

4
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

אבן דרך חוזית, 
DB 3 מסירה לאחזקהשיפוט

 כביש 859, 
 בין 4 ל- 70

430,400 )אלש"ח(

כביש 859 
מחבר כבישים 

4 ו 70

1

אבן דרך חוזית, צו התחלת עבודה2
DB 3 שיפוט

פתיחה מלאה 
לתנועה

3
4DB מסירה לאחזקהשיפוט 2 קבלן
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תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

כביש 41, אשדוד 
שלב ד' מחלף ניר 

 גלים )תת"ל 46(
400,000 )אלש"ח(

בחירת קבלן קידום 1
זמינות

סיום תכנון מפורט2

סיום תפיסת השטח 3
)גידור(

הגשת דוח מוכנות 
מכרז לממשלה

4

הזמנת עמודים 
וכבלים )לפי חח"י- 
כ 10 חודשים עבור 
עמודי מתח עליון(

כביש 65, עוקף 
 עפולה מזרחי

386,000 )אלש"ח(

1
אישור פרוגראמה 
קידוחים לתכנון 

מפורט

הגשת דוח מוכנות 
למכרז סופי 

לממשלה

השלמת עבודות צו התחלת עבודה2
הפרויקט

טרום שיפוט 33
4

כביש 85, 
 כרמיאל — חנניה
370,000 )אלש"ח(

1
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה )שלב א'(

פתיחה מלאה 
לתנועה שלב א

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

צו התחלת עבודה טרום שיפוט 23
מסירה לאחזקהשלב א

תעודת גמר בלתי סיום תכנון מפורט3
מותנת

פתיחה חלקית 4
לתנועה שלב א

כביש 264, קמה — 
 הנשיא

355,000 )אלש"ח(

טרום שיפוט 13
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

2
3

הגשת דוח מוכנות 4
מכרז לממשלה

כביש 2411, שדה 
 תימן — אופקים

295,000 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1
2
3

4
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

פתיחה חלקית 
לתנועה

מחלף 444/10 
 ראש העין דרום

293,000 )אלש"ח(

קבלת הצעות1
אבן דרך 8 — 

השלמת עבודות 
הפרויקט

מסירה לאחזקה2

אישור חשבון סופי צו התחלת עבודה3
לתשלום

סיום קבלני4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

כביש 55 קטע 
כביש 60 נווה ימין 
כולל אלפי מנשה 

 לכביש 44
250,000 )אלש"ח(

טרום שיפוט 2 קטע 1
אלפי מנשה-צופים

2

הגשת תכנית 
)תכנון מוקדם 

סטטוטורי — כפ"ס 
מזרח-אלפי מנשה(

3
סיום תכנון מוקדם 

אלפי מנשה — 
צופים

סיום תכנון ראשוני 
צופים-קדומים

4
הגשת מסמכי 

תוכנית נווה ימין 
אלפי מנשה

כביש 60, לב יהודה 
 )אל ערוב(

250,000 )אלש"ח(

סיום תפיסת השטח 1
)גידור(

פרסום צו 2
הפקעה — מנה"א

פרסום הודעת 3
הפקעה 5 ו-7

4

כביש 4, 
 מחלף חולון מזרח
235,000 )אלש"ח(

1
2

3
פרסום הודעת 
הפקעה 5 ו7 
)חתימת שר(

סיום תפיסת השטח 4
)גידור(

כביש 79, 
 מחלף יפתחאל

218,000 )אלש"ח(

1

פתיחה מלאה 2
לתנועה

3
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

השלמת עבודות 
הפרויקט

סגירת חשבון מסירה לאחזקהצו התחלת עבודה4
והעדר תביעות

כביש 40, 
 מחלף להבים

200,000 )אלש"ח(

פרסום מכרזטרום שיפוט 13
סיום תכנון מפורט2
3

4
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

כביש 444, 
ק"מ 38-40 )חוצה 

 טייבה(
167,000 )אלש"ח(

1
צו התחלת עבודה2
3

4
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תת פרויקט

מס' 
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כביש 444 חדיד 
 נבלט )צומת נבלט(
160,000 )אלש"ח(

1
מינוי צוות מתכננים 

לפיקוח עליון/
בקרה ופיקוח

2
סיום ביצוע העתקת 
התשתית/ שחרור 

השטח
צו התחלת עבודה3
4

כביש 40 — מחלפון 
 קלאוזנר

150,000 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1
2
3

4
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

כביש 25, מפרידן 
 אזה"ת נ.ע.מ

140,000 )אלש"ח(

הפקדה בפועל1

החלטה על מתן הגשת תכנית2
תוקף

טרום שיפוט 2החלטה על הפקדה3

אישור פרוגראמה 4
סיום תכנון מוקדםקידוחים

כביש -4 הסדרת 
נת"צ בקטע גהה-

 הדרים
136,000 )אלש"ח(

כביש -4 
הסדרת נת"צ 
בקטע גהה-

הדרים- קטע 
צפוני

1
צו התחלת עבודה2
3

4

כביש 5, מעבר 
 תחתי כפר קאסם
90,000 )אלש"ח(

1
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

פרסום מכרזסיום תכנון מוקדם2
צו התחלת עבודה3

סיום תפיסת השטח 4
)גידור(

כביש 3922, חיבור 
 צפוני לגן יבנה

50,000 )אלש"ח(

תחילת תכנון 1
פרסום מכרזמפורט

צו התחלת עבודה2
3

4
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

כביש 453 שוהם 
 נבלט 

50,000 )אלש"ח(

אישור חשבון סופי 1
לתשלום

צו התחלת עבודה2

פתיחה מלאה 3
לתנועה

מסירה לאחזקה4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

כביש 2, אולגה 
קיסריה

תחילת תכנון 1
מוקדם

2
3
סיום תכנון מוקדם4

כביש 293, קמה — 
הגדי

כביש 293, 
קמה-הגדי — 

הסדרת 
הצמתים

1

סיום תכנון מפורט 2
-צמתים נבחרים

פרסום מכרז 3
צמתים נבחרים

4

כביש 3 קטע לטרון 
)1( -מודיעין )443(

1
2
טרום שיפוט 31
סיום תכנון ראשוני4

כביש 375, צור 
הדסה עד צומת 

חוסן

1

תחילת תכנון 2
מוקדם

3
4

כביש 38, 
מחלף בית שמש

הפקדה בפועל ו/1
סיום תכנון מוקדםאו סגירת תכנית

החלטה על מתן 2
תוקף

פרסום לאישור3
4

כביש 38, צרעה — 
רמת בית שמש

כביש 38, גבעת 
שרת — רמת 

בית שמש

מסירה לאחזקה1

גמר ביצוע מעביר 2
מים נחל ירמות

3

אבן דרך חוזית 
1 — תכנון מוקדם 

כולל הגשת בקשות 
להרשאות למבנה 

דרך לאישור הועדה 
המחוזית

4

אבן דרך חוזית 2 — 
תכנון מפורט כולל 
קבלת הרשאות 

למבנה דרך

פתיחה לתנועה 
גשר רמת בית 

שמש
פתיחה לתנועה

כביש 39, האלה 
צור הדסה 

1

תחילת תכנון 2
מוקדם

3
4
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מס' 
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כביש 4 עד הלום 
אשקלון

תחילת תכנון 1
הפקדה בפועלהגשת תסקירמוקדם

פרסום לאישורהגשת תכניתהגשת תשריט דרך2
טרום שיפוט 2החלטה על הפקדהטרום שיפוט 31

אישור פרוגראמה סיום תכנון ראשוני4
סיום תכנון מוקדםקידוחים

כביש 4, גן רווה 
מורשה )תת"ל 19(

סיום תכנון ראשוני1

תחילת תכנון 2
ראשוני

הגשת ניתוחי שכ"ט 
ע"י מנה"פ לחטיבת 
חוזים והתקשרויות

3
טרום שיפוט 41

כביש 4, הרצל עד 
החותרים

1
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

2
פרסום הודעת 
הפקעה 5 ו7 
)חתימת שר(

סיום תפיסת השטח 3
)גידור(

4

כביש 4, מחלף עד 
הלום ובני דרום עד 

הלום

קבלת חוזים 1
חתומים ע"י החברה

2
3
סיום תכנון מוקדם4

כביש 40 עדנים-
גנים,הסדרת 

העדפה בתח"צ 
120,000 )אלש"ח( 

1

סיום תכנון מפורט 
והגשת חומרים 
לחברת הבקרה 
 RFT לקבלת

לביצוע
2

3
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

צו התחלת עבודהטרום שיפוט 43

כביש 40, השלמות 
למחלף ראם

כביש 40, 
השלמות 

למחלף ראם — 
מחוז דרום

1

2
הגשת ניתוחי שכ"ט 
ע"י מנה"פ לחטיבת 
חוזים והתקשרויות

3

סגירת התחייבויות 4
פתוחות במערכת
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

כביש 40, 
מחלף א.ת קריית 

גת )אינטל(

תחילת תכנון 1
מוקדם

2
3
סיום תכנון מוקדם4

כביש 40, 
מחלף עדנים וירקון

1
2
טרום שיפוט 31
סיום תכנון ראשוני4

כביש 40, 
מחלף קרית גת 

דרום

טרום שיפוט 13

תחילת תכנון 2
סיום תכנון מפורטמפורט

3

ביצוע מדידה 4
קרקעית מפורט

כביש 40, עוקף 
פתח תקווה

טרום שיפוט 12

העברה להערות הגשת תכנית2
והשגות בפועל

פרסום למתן תוקף 
וסיום תכנון מוקדם

3

החלטה על העברה 4
להערות והשגות

כביש 40/60 שדרוג 
מחלף חטיבת הנגב

תחילת תכנון 1
החלטה על הפקדהמוקדם

אישור פרוגראמה הגשת תשריט דרך2
פרסום לאישורקידוחים

טרום שיפוט 2הפקדה בפועלסיום תכנון ראשוני3

קבלת פרוגראמה 4
הגשת תסקירמאגף הנדסה

סיום תכנון מוקדם 
והגשת מסמכים 
לדוח פרויקטלי 
לחברת הבקרה

כביש 411, 
ק"מ 10-11

1
2
טרום שיפוט 32
סיום תכנון מוקדם4

כביש 44, בית 
דגן — ניר צבי 

סיום תכנון מוקדם1
2

תחילת תפיסת 3
השטח )גידור(

טרום שיפוט 42
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כביש 44, 
מחלף בית דגן 

1
סיום תכנון מוקדם2

3
פרסום הודעת 
הפקעה 5 ו7 
)חתימת שר(

4

כביש 44, 
מחלף גזר 110,000 

)אלש"ח( 

1
הגשת ניתוחי שכ"ט 
ע"י מנה"פ לחטיבת 
חוזים והתקשרויות

קבלת חוזים 2
חתומים ע"י החברה

עדכון תכנית 3
עבודה

טרום שיפוט 42

כביש 443, 
מחלף שילת

טרום שיפוט 2הפקדה בפועל1

החלטה על מתן הגשת תסקיר2
סיום תכנון מוקדםתוקף

הגשת תכנית3
פרסום לאישורהחלטה על הפקדה4

כביש 444 קטע 
צור נתן קלנסווה 

)עוקף טייבה(

1
קבלת הרשאה 

תקציבית לתכנון 
מוקדם

תחילת תכנון 2
ראשוני

תחילת תכנון 
מוקדם

3
טרום שיפוט 41

כביש 444 שדרוג 
צומת מגדל אפק

1
הגשת ניתוחי שכ"ט 
ע"י מנה"פ לחטיבת 
חוזים והתקשרויות

תחילת תכנון 2
מוקדם

טרום שיפוט 31
סיום תכנון ראשוני4

כביש 446, לפיד — 
מודיעין עלית

סיום תכנון מוקדם1
2

3
פרסום הודעת 
הפקעה 5 ו7 
)חתימת שר(

4
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מס' 
20192020202120222023רבעון

כביש 465 קטע 
כביש 60-446 

וקטע עוקף בית 
אריה-רנתיס

תחילת תכנון 1
החלטה על הפקדהמוקדם

תחילת תכנון 2
ראשוני

הגשת "פרשה 
טכנית" לאישור 
המנהל האזרחי

הפקדה בפועל

סיום תכנון מוקדם 
והגשת מסמכים 
לדוח פרויקטלי 
לחברת הבקרה

הגשת מסמכי 3
תכנית

החלטה על מתן טרום שיפוט 41
תוקף

כביש 551 אייל 
הדרים וכביש 554 
שדה ורבורג טירה

הגשת תשריט דרך דו"ח תכנון ראשוני1
לועדה

טרום שיפוט 21
3
4

כביש 561, כפר 
נטר — כביש 4

סיום תכנון מוקדםהפקדה בפועל1

תחילת תפיסת 2
השטח

פרסום לאישור3
טרום שיפוט 42

כביש 57 נתניה 
בית יצחק )טווח 

ארוך(

1
הגשת ניתוחי שכ"ט 
ע"י מנה"פ לחטיבת 
חוזים והתקשרויות

תחילת תכנון 2
מוקדם

טרום שיפוט 31
סיום תכנון ראשוני4

כביש 60 מיתר 
תפוח

סיום תכנון ראשוני1

החלטה על תכולת 2
קידום הפרויקט

3

4
תחילת תכנון 
ראשוני לאחר 
עדכון תכולה

כביש 60, 
מחלף קריית 
המודיעין )אום 

בטין(

תחילת תפיסת 1
השטח

טרום שיפוט 22
סיום תכנון מוקדם3

קבלת חוזים 4
חתומים ע"י החברה
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כביש 65, 
וואדי ערה, 

ממחלף מגידו 
מערבה )הסעת 

המונים(

1

הצגת חלופות 2
לתכנון ראשוני

הגשת חומר לטרום 3
שיפוט

טרום שיפוט 2 — גן 4
שמואל מגידו

כביש 66, 
מחלף מגידו — יוגב

סיום תכנון מוקדם1
הפקדה בפועל2

תחילת תכנון 3
מפורט

פרסום לאישור4

כביש 675 נבות 
הסרגל

1
2
טרום שיפוט 31

קביעת פרוגרמה 4
לתכנון מוקדם

כביש 721/2, 
מחלף עתלית

כביש 721, 
מעתלית לצומת 

עתלית

פרסום לאישור1
סיום תכנון מוקדםהפקדה בפועל2

החלטה על מתן 3
תוקף

4

 כביש 721, 
מחלף עתלית

1

קביעת פרוגרמה 2
לתכנון מוקדם

3
4

כביש 75, יגור — 
עמקים

1
הגשת תסקיר 
למשרד להגנת 

הסביבה
הפקדה בפועל

הגשת תכנית2
3
פרסום למתן תוקףהחלטה על הפקדה4

כביש 75, נהלל 
מגדל העמק מזרח

1
2
טרום שיפוט 32
סיום תכנון מוקדם4
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כביש 85, 
כרמיאל — 

צ. חנניה — צ. נחל 
עמוד

1
הגשת תסקיר 

לבדיקת ראש צוות 
סביבה

המלצה על אישור

פרסום למתן תוקף2

החלטה על העברה 3
טרום שיפוט 2להערות והשגות

העברה להערות 4
סיום תכנון מוקדםוהשגות בפועל

כביש 89 מפרידן 
חוסן )חיבור צוריאל 

מעלות תרשיחא(

סיום תפיסת השטח 1
)גידור(

2
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

פתיחה חלקית 
לתנועה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

פתיחה מלאה צו התחלת עבודהסיום תכנון מוקדם3
לתנועה

תחילת תכנון 4
מסירה לאחזקהמפורט

כביש 9 קטע 2-4 
)מערבי(

תחילת תכנון טרום שיפוט 11
מוקדם

קבלת הנחיות סיום תכנון ראשוני2
לתסקיר

3
הגשת ניתוחי שכ"ט 
ע"י מנה"פ לחטיבת 
חוזים והתקשרויות

הגשת תסקיר4

מסילת באר 
שבע — אילת

דיון מליאה 1
להפקדה קטע א'

דיון מליאה 
בהתנגדויות קטע א'

פרסום למתן תוקף 
קטע א'

דיון מליאה 2
בהתנגדויות קטע ב

3
הגשת סט מלא 
מעודכן ללשכת 
התכנון קטע ב'

החלטה על 
הפקדה — פרסום 
תכנית להפקדה 

קטע ב'

אישור מסמכים 
למתן תוקף 

בלשכת התכנון 
קטע א

הפקדה בפועל 4
לקטע א

מסילת כרמיאל — 
קרית שמונה

קבלת הנחיות 1
הגשת תסקיר מלאלתסקיר

פרסום לאישורדיון להפקדה2
הפקדה בפועל3

אישור הממשלה 4
שלב ההשגותלשינוי התמ"א

סיום תכנון מוקדם 
והגשת מסמכים 
לדוח פרויקטלי 
לחברת הבקרה

מסילת מנשה

סיום תכנון מוקדם1
2
סיום תכנון ראשוני3

תחילת תכנון 4
מוקדם
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מסילת עפולה — 
טבריה

1
הגשה פורמאלית 
של מסמכי שינוי 

תמ"א 23

השלמת שינוי 
הגשת התסקירתמ"א 23

דיון במליאה 
והחלטה להפקדת 

התכנית
אישור התכנית

החלטה על רק"ל / 2
כבדה וחלופת גולני

קבלת הנחיות 
להכנת תסקיר 

מהמשרד להגנת 
הסביבה

אישור הממשלה 3
לשינוי התמ"א

אבן דרך 7: קבלת 
הערות הגנת 

הסביבה לתסקיר

הגשת תשריט דרך 4
למתכנן המחוז

הגשת סט תכניות 
מתן תוקףהפקדה בפועללוועדה המחוזית

מסילות 5 ו-6

1
קבלת תקציב 
לתכנון ראשוני 

ממשרד התחבורה
2
3
4

נת"צ כביש 2 
לצפון — הסירה — 

כפר שמריהו

1
טרום שיפוט 22
סיום תכנון מוקדם3

תחילת תכנון 4
מפורט

מוקדי סיכון 
 1,150,000
)אלש"ח(

1

8 צווי התחלת 2
עבודה

3

8 צווי התחלת 4
עבודה

סל תכנון 615,000 
)אלש"ח(

1
אישור סל תכנון2
3
4

פניות שמאלה 
600,000 )אלש"ח(

1

8 צווי התחלת 2
עבודה

3

7 צווי התחלת 4
עבודה
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 מסילת העמק
 4,100,000
)אלש"ח(

כביש גישה 
לכפר ברוך

1
2
3

סגירת חשבון סיום תקופת הבדק4
והעדר תביעות

מסילת 
העמק- מבנה 
עליון איתות 

ותקשורת

1
2

סגירת חשבון 3
והעדר תביעות

4

מסילת העמק 
 מערב כללי 
 4,100,000
)אלש"ח(

רכבת העמק 
M-17 — מערב

סגירת חשבון 1
והעדר תביעות

2
3
4

רכבת העמק 
מערב — א1-3

1
2
סיום תקופת הבדק3

סגירת חשבון 4
והעדר תביעות

רכבת העמק 
מערב — כביש 
גישה לכ. יהושע

סיום תקופת הבדק1

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

3
4

רכבת העמק 
מערב א-5

1
סיום תקופת הבדק2
3

סגירת חשבון 4
והעדר תביעות

כביש 31, שוקת — 
 ערד

 1,208,000
)אלש"ח(

כביש 31, 
מולדה -שוקת

תחילת תקופת 1
בדק

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

3

אישור חשבון סופי 4
לתשלום
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תוכנית עבודה 2019

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

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

כביש 38, שער 
 הגיא בית שמש

580,000 )אלש"ח(

כביש 38, 
הפרדות 

מפלסיות 223, 
224

אישור חשבון סופי 1
לתשלום

2

סגירת חשבון 3
והעדר תביעות

סיום תקופת הבדק4

כביש 38 שער 
הגיא-נחם

1

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

3
סיום תקופת הבדק4

 כביש 562
103,000 )אלש"ח(

כביש 562 צפוני 
בין 5613 חיבור 

עם כביש 57

מסירה לאחזקה1

הגשת חשבון סופי 2
לבדיקת החברה

3

אישור חשבון סופי 4
לתשלום

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

 מפרידן אדם
85,000 )אלש"ח(

סגירת חשבון 1
והעדר תביעות

מסירה לאחזקה2
3
4

 חריש א-ו )משב"ש(
80,000 )אלש"ח(

1

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

סיום תקופת הבדק3
סיור בדק שנתי4

 כביש 562
72,000 )אלש"ח(

כביש 562 
דרומי צורן 

קדימה 

סגירת חשבון 1
סיום תקופת הבדקוהעדר תביעות

2
סיור בדק 31
4

כביש 55 עוקף נבי 
 אליאס

54,000 )אלש"ח(

1

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

סיום תקופת הבדקסיור בדק3
4

כביש 444 מגדל 
 אפק ראש העין
40,000 )אלש"ח(

1
2

סגירת חשבון 3
והעדר תביעות

אישור חשבון סופי 4
סיום תקופת הבדקלתשלום
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

גישה לאורנית

1

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

סיום תקופת בדק3
4

כביש -79 סומך- 
עין אפק- דרך 

מס' 4

הגשת חשבון סופי 1
לבדיקת החברה

אישור חשבון סופי 2
לתשלום

3
סיום תקופת הבדק4

כביש 804 ראס אל 
עין ק"מ 7.5-9.3

1
סיום תקופת בדק2

סגירת חשבון 3
והעדר תביעות

4

צומת התול"ר

1

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

3
סיום תקופת בדק4
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דבר המנכ"ל
רכבת ישראל נמצאת בתנופת פיתוח ובשנה החולפת חנכנו את הקו המהיר לירושלים שהנו אחד ממיזמי התשתית הגדולים 
והמורכבים ביותר שנעשו בישראל. פרויקט מסילות דוד המלך עומד בסטנדרטים בינלאומיים בעלות של כ-7 מיליארד שקלים 
וכולל, בית היתר, סלילת 90 ק"מ מסילות, הקמת 57 ק"מ של מנהרות וגשרים, הקמת תחת יצחק נבון בעומק של 80 מטר 

ושימוש במערכות ובטכנולוגיות שטרם הופעלו ברכבת.

חנכנו והפעלנו את תחת הרכבת קרית מלאכי- יואב, זאת בנוסף לתחנות הרכבת רעננה דרום, רעננה מערב ומרכזית המפרץ.

גם בשנת 2019 נמשיך לפתח ולהרחיב את רשת המסילות הארצית באמצעות פרויקטי הפיתוח השונים ובראשם פרויקט 
מסילת 431, אשר כולל פיתוח והנחת מסילה חדשה בתוואי שבין מסלולי כביש 431 בין תחנת הרכבת משה דיין בראשון לציון 
לבין תחנת הרכבת פאתי מודיעין. בנוסף, במהלך שנת 2019 נשלים את הקמת מסילת 531 באופן שבו יחוברו תחנות רעננה 

לתחנת הרצליה וזמן הנסיעה מתחנות רעננה לתל אביב יתקצר לכ- 20 דקות.

הרכבת בנתה, בשיתוף נציגים ממשרדי ממשלה, את תכנית הפיתוח האסטרטגית של הרכבת לשנת 2040, מתוך ראייה 
אינטגרטיבית ארוכת טווח של תפעול הרכבת בעשורים הקרובים ובכלל זה מתן דגש לשימוש בטכנולוגיות חדשות, הרחבת 
רשת המסילות, גידול בצי הנייד ופיתוח מתחמי תחזוקה. כל אלה יגדילו משמעותית את כמות הנסיעות השנתית, יקצרו את 

זמני הנסיעה וזמני ההמתנה, ובכך ישתפר משמעותית השירות הניתן לציבור.

תוכנית העבודה של הרכבת לשנת 2019 נותנת ביטוי לאתגרים והמשימות של הרכבת בבואה לקדם ולהוביל את התחבורה 
הציבורית בישראל.

 שחר איילון
 מנהל כללי

רכבת ישראל
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 פרויקטי החישמול 
 11,848,935

)אלש"ח(

 תשתיות חשמול
 4,184,803
)אלש"ח(

1

חשמול עד תחנת 2
ההגנה

השלמת תה"ר 
הראל

חשמול קו הוד 
השרון - אשקלון

חשמול קו בנימינה- 
אשקלון

חישמול מיתחם 3
לוד

 סיום ביצוע של 
תה"ר )מוכנות 

לחח"י( 

4
חישמול עד סבידור 
-סיום תכנון מפורט 

של 2 תה"רים

סיום תכנון מפורט 
2 חבילות ביצוע

סיום ביצוע של 2 
תה"רים

 נייד קרנועים
 1,752,602
)אלש"ח(

קבלת 6 קרונות1
קבלת 6 קרונות2
קבלת 4 קרונותקבלת 2 קרונות3
קבלת 6 קרונות4

 נייד קטרים
 1,104,000
)אלש"ח(

1
הגעה של 8 קטרים2
הגעה של 8 קטרים3
4

מנה רביעית + 
 חמישית

 912,000
)אלש"ח(

 הגעת 18 קרונות 1
 )סה"כ 84(

הגעת 9 קרונות 2
)סה"כ 93 קרונות(

3
4

 מנה שישית
 523,000
)אלש"ח(

הגעה של 15 1
קרונות

הגעה של 8 קרונות2

הגעה של 15 3
קרונות

הגעה של 10 4
קרונות

 נייד הסבות
 271,982
)אלש"ח(

קבלה סופית של 1
26 קרונות

קבלה סופית של 7 
קרונות

קבלה סופית של 2
25 קרונות

קבלה סופית של 3
סגירת חשבון30 קרונות

קבלה סופית של 4
26 קרונות
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מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 קו מהיר לירושלים
 6,374,893
)אלש"ח(

 מערכות הקו 
 917,559
)אלש"ח(

1

הגשת כלל 
החומרים הנדרשים 

לדוח סגירת 
פרויקט, כפי 
שנתבקשו ע"י 
חברת הבקרה

סגירת חשבון2

3

סיום ביצוע עבודות 
פיתוח ושיקום 

נופי למעט עמק 
הארזים

4

 תחנת האומה
 303,000
)אלש"ח(

סגירת חשבון1
2
3
4

פרויקטי איתות 
וטכנולוגיית 

 ETCS +( בטיחות
)GSMR 

 2,465,061
)אלש"ח(

 ETCS פרויקט
 תשתית

 425,000
)אלש"ח(

הפעלה ראשונית 1
שלב 1

הפעלה סופית 
 שלב 1

 -DARK SIGNALS( 
אפשרות להגדלת 

קיבולת(

2

הפעלת ממשק 
 RBC- ESTW

ETCS) למערכת 
איתות( 

3
קבלת תכנון מפורט 
של פיילוט )בן גוריון 

- מודיעין(
NTP2 2 הפעלת שלב

קבלת ציוד ל- 4
הפעלת שלב stage 1NTP33 לפיילוט

GSMR פרויקט 
 200,000
)אלש"ח(

1

סיום התקנת 2 
מרכזי מערכת 
עבור הפעלת 

פיילוט

2NTP3 הפעלה סופית
שלב 1

מסירה סופית 
שלב 3

אישור תכנון מפורט 3
שלב 1

סיום פריסת אתרים 4
להפעלת שלב 1

הפעלה סופית 
שלב 2

 ETCS פרויקט
 נייד

 597,000
)אלש"ח(

1NTP2 סיום כל ההסבות
NTP1 של

סיום כל ההסבות 
NTP2 של

2NTP1

3

השלמת התקנה 
של האב טיפוס 
 euro3200 לקטר 

DD קרון כוח + 

סיום התקנות 
סדרתיות של קטרי 

euro3200

4

סיום תכנון מוקדם 
של אב טיפוס 

 euro3200 לקטר 
DD קרון כוח + 

השלמת התקנה 
של האב טיפוס 

 לקטר 
JT42BW

סיום התקנות 
סדרתיות של 
DD קרונות כוח
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מקרא:  תכנון ראשוני  תכנון מוקדם  תכנון מפורט  פרסום מכרז  ביצוע  סגירת חשבון

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

מסילה 431 - 
 ראשונים ענבה

 1,486,000
)אלש"ח(

מסילה 431 
 מזרח

 1,486,000
)אלש"ח(

1

השלמת הקידוחים 
האופקיים הנדרשים 

ע"פ התכולה 
המלאה. 

2

הגשת דוח מוכנות 
למכרז סופי 

לממשלה קטע 2 
תחנת דרום

צו התחלת עבודה. 
קטע 4.1 + 4.2

3

צו התחלת עבודה 
קטע 1 )ראשונים - 
רמלה דרום( וקטע 
3 )רמלה דרום - 

ענבה(

קטע 2: צו התחלת 
עבודה קטע 2

4

פרסום מכרז קטע 
2 תחנת רמלה 

דרום וקטע 4 ענבה 
פאתי מודיעין 

מתחם קישון שלב 
 ב'

 1,249,006
)אלש"ח(

1

פרסום מכרז 2
חבילה 11 

צו התחלת עבודה. 
חבילה 2 )מותנה 
בקבלת תקציב(

3
מסירות חבילה 1 
)רציף מכין, משטח 

לוגיסטי(

פרסום מכרז 4
חבילה 2 

 מתחם ב"ש
 1,202,098
)אלש"ח(

מתחם דרומי 
)DP4( 

 96,000
)אלש"ח(

מסירה לתפעול1

פעימת איתות דיור 2
מסירה לאחזקהדרומי

דו"ח סגירת פרויקט3
סגירת חשבוןסיום קבלני4

פרויקטים 
 כלליים במתחם

 86,000
)אלש"ח(

1
2
3
סגירת חשבון4

החלפת איתות 
 )צפוני ודרומי(
 1,116,187
)אלש"ח(

1
תחנת שפיים - 
הפעלת איתות 

אלקטרוני

חדרה מערב, כפר 
ויתקין - הפעלת 

איתות אלקטרוני + 
קטעים מחולקים

בנימינה, צומת רמז 
- הפעלת איתות 
אלקטרוני + קטע 
מחולק בנימינה 

- רמז

צומת זבולון, חיפה 
מזרח - הפעלת 
איתות אלקטרוני

2
השלמת תשתית 
תקשורת אורכית 

קטע 3

השלמת ביצוע 3
מבני שו"ב

נתניה, בית יהושע + 
קטע מחולק נתניה 
בית יהושע + שפיים

תחילת ביצוע 
עבודות כבלים 

לדור, זכרון

דור, זכרון - הפעלת 
איתות אלקטרוני

קישון - הפעלת 4
איתות אלקטרוני

עתלית חותרים 
- הפעלת איתות 

אלקטרוני
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מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

דיור אשקלון 
)מתחם אשקלון 

 חלק א'(
482,000 )אלש"ח(

EMU מוסך 
 193,000
)אלש"ח(

מסירה לתפעול סיום שלדסיום התארגנות1
2

סיום הנחת מסילות סיום יסודות3
ומערכות במוסך

4

דיור אשקלון 
)מתחם אשקלון 

 חלק א'(
 150,000
)אלש"ח(

פעימת איתות1

סיום עבודות מבנה 2
דו"ח סגירת סיום קבלניתחתון

סגירת חשבוןפרויקט. 

מסירת תעלת 3
תקשורת

סיום הנחת מבנה 
עליון

סיום עבודות מבנה 4
מסירה לאחזקהתחתון

 רעננה קו החוף
396,943 )אלש"ח(

שלב ב + שלב 
 ג'

 58,000
)אלש"ח(

1

2
 פעימת חיבור 

הרצליה לרעננה 
מערב 

מבצע חיבור 3
מפלגים הרצליה

סגירת חשבוןסיום קבלני4

 מתח"מ תחנת לוד
376,000 )אלש"ח(

חניון + גשר 
+ הארכת 
הרציפים 
+ שינויים 
מסילתיים 

מסירות מבנה 1
התחנה

דו"ח סגירת 
פרויקט. 

עבודות גמר 2
ברציפים 1-2 5-6

הקמת שלד קומה 3
ראשונה

רציפים: סיום שלד 
רציף 5-6

מבנה התחנה - 
פתיחה לתנועה

סיום ביצוע הנדסי סיום שלד התחנה4
מבנה תחנה

חשבון סופי 
מבוקר/חד צדדי 
ממנהל הפרויקט 
עבור מבנה תחנה

הפרדות מפלסיות 
2015-2020 

335,000 )אלש"ח(

סל הפרדות 
מפלסיות

פרסום מכרז 1
הפרדה 14

פרדסים חדרה- 
ביצוע העמסת 
קרקע בהתאם 

לתכנון.

הבוניםי, מעיין צבי 
ופרדסים חדרה- 
סיום ביצוע הנדסי

דור נחשולים- סיום 
ביצוע

סיום ביצוע הנדסי 2
הפרדה 9

הבונים, מעיין צבי- 
פתיחה לתנועההשלמת נציבי גשר

3
צו התחלת עבודה 
עבור 4 הפרדות 

מפלסיות

אביחיל- מוכנות 
לפתיחת תנועה על 

הגשר

דור נחשולים- סיום 
ביצוע מעבר תת"ק. 

4
צו התחלת עבודה 

עבור הפרדה 
מפלסית

הבונים- מוכנות 
לפתיחת תנועה על 

הגשר.

דור נחשולים- סיום 
ביצוע מתקן שאיבה
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מקרא:  תכנון ראשוני  תכנון מוקדם  תכנון מפורט  פרסום מכרז  ביצוע  סגירת חשבון

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 קשת מודיעין
331,000 )אלש"ח(

 - DB מכרז 
 גשר 26
 95,000
)אלש"ח(

סגירת חשבוןסיום קבלני1

 סיום ביסוס לגשר 2
פרגולה

השלמת עבודות 
הנדסה אזרחית 

2B ומערכות מבנה
3

סיום ניצבים גשר 4
פרגולה

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

 93,000
)אלש"ח(

סילוק יד לקבלן 1
2
3

סיום קבלני4

שדרוג ושיפוץ 
 תחנות

265,000 )אלש"ח(

שדרוג תחנת 
השלום, מסילה 
ורציף 5 בב"ש, 
שדרוג אשקלון

רציף 5 - סיום 1
קבלני

רציף 5 ב"ש - 2
צ.ה.ע.

תחנת השלום - 
פתיחוה לתנועה

3
תחנת השלום - 

מוק-אפ לקופסת 
הזכוכית ואישורו

רציף 5 ב"ש - 
השלמת מבנה 

עליון

רציף 5 - פתיחה 
לתנועה

4
תחנת השלום - 
תחילת הקמת 
קורות הגג הגלי

תחנת השלום - 
סיום קבלני

 מתחם לוד שלב א'
252,000 )אלש"ח(

הקמת מוסך 
 חשמלי

 127,000
)אלש"ח(

1

סיום תכנון מערכת 2
סגירת חשבוןסיום קבלניגשרים 

3

4
השלמת פיתוח 
לאחר התקנת 

מסילות 
מסירה לאחזקה

חשמול מוסך 
קטרים והקמת 

 רציף מכין
 22,000
)אלש"ח(

1
סגירת חשבון2
3
4

 משואה ב'
168,000 )אלש"ח(

1
2
סגירת חשבוןסיום קבלני3

התחלת איכלוס 4
בשלבים

שינוי מערך 
 מסילות בסבידור
80,000 )אלש"ח(

1
2
סגירת חשבון3
4
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מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

תחנת קריית 
 מלאכי-יואב

63,470 )אלש"ח(

סגירת חשבון1
2
3
4

תחנת מזכרת 
 בתיה

62,000 )אלש"ח(

סגירת חשבון מוכנות להפעלה1
פתיחה לתנועה2
3
4

 גשר לב המפרץ
41,000 )אלש"ח(

1
2
סגירת חשבוןפתיחה לתנועה3
4

 חניון להבים
15,000 )אלש"ח(

סגירת חשבון1
סיום קבלני2
פתיחה לתנועה3
4

רחובות, אלעד, תחנות תפעוליות
תעופה

סיום ביצוע תחנה 1
תפעולית רחובות

2
מבצע הזזת 

מסילות תחנה 
תפעולית רחובות

סיום עבודות שו"ב 
אלעד ותעופה

פעימת איתות 
להפעלת תחנות 

אלעד ותעופה
3
4

מתחם תחבורתי 
בחדרה

מתחם תחבורתי 
 בחדרה

 600,000
)אלש"ח(

סיום קבלני1
2

3
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

צו התחלת עבודה 

פרסום מכרז4

מסילה 431 - 
חיבור משה דיין 

 ראשונים
 1,550,000
)אלש"ח(

מסילה 431 
 מערב

 1,550,000
)אלש"ח(

פרסום מכרז קטע 1
8 + 5

פרסום מכרז קטע 
7 + 6

סיום תכנון מפורט2

צו התחלת עבודה. 3
קטע 5 + 8

צו התחלת עבודה. 
קטע 6 + 7

4
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

 יד מרדכי ארז 
540,000 )אלש"ח(

 תכנון
2,000 )אלש"ח(

סיום תכנון מוקדםהפקדה1

 דיון בהתנגדויות2
.

3

אישור תכנית למתן 4
תוקף
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תוכנית עבודה 2019

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

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

שלוחת מסילה 
 לנמל הדרום 

379,000 )אלש"ח(

שלוחה לנמל 
הדרום שלב א

1
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

צו התחלת עבודה 
סיום קבלנילה.מ

פרסום מכרז 2
פתיחה לתנועהלחיבור מסילתי

השלמת תכנון 3
פרסום מכרז לה.מ.כבישים וגאומטריה

צו התחלת עבודה סיום תכנון מפורט4
למסילה

סיום ביצוע הנדסי 
למסילה

תוכנית אב 
 למתחמים

199,000 )אלש"ח(

 תכנון
 199,000
)אלש"ח(

אישור תכנון מוקדם 1
לוד ב'

הכנת דו"ח מוכנות 
למכרז לוד ב'

בחירת חלופה - 2
אשקלון ב'

3
סיום תכנון מפורט 
קישון ב' חבילה 

5 + 3

סיום תכנון מפורט 
לוד ב'

סיום תכנון מפורט 4
קישון ב' חבילה 6

 תכנוןב"ש — רמת חובב 
6,000 )אלש"ח(

אישור תכנית למתן הפקדה1
תוקף

סיום תכנון מוקדם2

 דיון בהתנגדויות3
.

4

הכפלת מסילות 
נען-באר שבע

הפקדת תוכניתהכנת תסקיר1

תחילת תכנון 2
ראשוני

הגשת תסקירהגשת תשריט דרך3

קבל תהנחיות סיום תכנון ראשוני4
אישור תוכניתלתסקיר

הכפלת רחובות-
פלשת

1

סיום מדידות 2
צו התחלת עבודהסיום תכנון מפורטואיתור תשתיות

3

סיום תכנון מוקדם 4
פרסום מכרז)רה-תכנון(
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מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

תכנוןהקו לכותל

1

2

השלמת התיאום 
התכנוני והמו"מ עם 
יזמי בנין לשילוב 

תחנת רכבת 
במתחם 'בנין' 

באופן שיאפשר 
תחילת עבודה ככל 

שיוחלט על כך

סיום תכנון מוקדםהגשת תסקיר

3
הגשה לתנאי סף 
לקבלת הנחיות 

לתסקיר 
מתן תוקףדיון להפקדההכנת תסקיר4

יצחק שדה

סיום בדיקת 1
התכנות

2
3
4

מסופים
קדמה, תמר, 
נתיבות, חדרה 

צפון

קדמה - דיון 1
להפקדה

2

תמר - דיון 
 להפקדה

נתיבות - דיון 
להפקדה

תמר - סיום תכנון 3
מוקדם

נתיבות - דיון 4
בהתנגדויות

קדמה - אישור 
התכנית
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תוכנית עבודה 2019

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

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

מסילה מזרחית

קטע C - ראש 
1העין תעופה

 DP1 פרסום מכרז
)מק"מ 100 + 87 
ועד לתחנת ראש 
העין צפון ללא 
תלות בתת"ל 22(

סיום תכנון מפורט 
 DP5DP6 פרסום מכרזDP7 פרסום מכרז

2

3
סיום תכנון מפורט 

DP1 מסילות 
ותשתיות אורכיות

 DP3, פרסום מכרז
DP4DP5 סיום תכנון מפורט פרסום מכרז

DP7

סיום תכנון מפורט 4
DP7 קידום זמינות

סיום תכנון מפורט 
DP6

 - D קטע
פרסום מכרז תחנת 1תעופה לוד

תעופה

2

סיום תכנון מפורט 
- עבודות גישור 
ומבנים לקידום 

זמינות 

סיום תכנון העתקת 
תשתיות

הפקעות מקטע 2 
)מבנים בלוד(

סיום הפקעות 3
מקטע 1

פרסום מכרז 
עבודות תשתית 
מסילה מקטע א 

סיום תכנון מפורט 4
מסילות

סיום תכנון מפורט 
איתות ותקשורת

פרסום מכרז 
עבודות תשתית 
מסילה מקטע ב 

מסילת חלץ
 תכנון

 16,000
)אלש"ח(

1
דיון להפקדה2

אישור תכנית למתן הפקדה3
תוקף

סיום תכנון מוקדם4

עוקף לוד ופלשת 
שורק

 תכנון
 50,000
)אלש"ח(

1
2
סיום תכנון מוקדםהגשת תסקיר סופי3

הגשת התכנית 4
אישור התכניתלהפקדה

עפולה ג'נין
 תכנון

 11,000
)אלש"ח(

הגשת תסקירהגשת תשריט דרך1

2
קבלת הנחיות 
הפקדת תכנית להכנת תסקיר

סיום תכנון מוקדם3
אישור התכניתהכנת תסקיר4

שדרוג והרחבה של 
מסילת החוף

 תכנון
 59,000
)אלש"ח(

דיון בהתנגדויותהגשת תסקיר1

2

הגשת טיוטת 
לתסקיר למקטעים 

4 - 2
שפיים עד חוף 

הכרמל

מתן תוקף

דיון להפקדה3

הכנת תסקיר 4
לקטע חיפה
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מינהל תשתיות
ותיאום תחבורתי

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

שייח חוסיין

1

2
הגשת מסמכים 

דיון בהשגותהגשת תסקיר לתנאי סף

החלטה למתן סיום תכנון מוקדם3
תוקף

 הגשת פרקים 4
א + ב

 דיון להפקדה

תחנת נתב"ג
 תכנון

 16,000
)אלש"ח(

סיום תכנון מוקדם1
2
3
4



חוצה ישראל  ¿
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דבר המנכ"ל
חברת חוצה ישראל נשענת על למעלה מ 25 שנות פעילות וניסיון ניהולי ומקצועי רב תחומי עשיר במימוש פרויקטים תשתיתיים 

מורכבים בתחום התחבורה.

החברה מסכמת את 2018, כשנת עבודה מוצלחת ועמוסת אתגרים, בה יישמה החברה תכנית אסטרטגית, ובמקביל ביצעה 
תכנית עבודה עמוסת פרויקטים ויעדים.

יישום התכנית האסטרטגית מציב את חברת חוצה ישראל, כחברה בעלת כושר ביצוע גבוה, ויכולת מוכחת בניהול והוצאה 
לפועל של צבר פרויקטים רב, בתחום תשתיות התחבורה.

בכך משנה החברה את פניה, מחברה שממותגת וממוקדת כחברת פרויקט )כביש 6(, לחברה שאחראית על ביצועם של 
פרויקטים מורכבים בפריסה ארצית.

במקביל ליישום התכנית האסטרטגית שלה, קידמה החברה עשרות פרויקטים בתחום תשתיות התחבורה, בהתאם למחויבותה 
וכנגזרת מתוכנית העבודה הרב שנתית שלה.

רמת הביצועים אותם הציגה החברה ב 2018 גבוהה מאוד, והישגי השנה ישמשו אבן בוחן להמשך השאיפה להצגת תוצאות 
מצוינות בשנים הבאות.

בפתחה של שנת 2019, אנחנו ניצבים עם חברה חזקה, מותאמת לייעודה המעודכן,  בעלת כושר ביצוע גדול, שמאפשר הגדלת 
היקפי ביצוע שנתיים, באופן שתומך את המאמץ הלאומי, בצמצום הפערים הגדולים בתחום תשתיות התחבורה.

 בברכה,
 דן שנבך

מנכ"ל חוצה ישראל
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מקרא:  תכנון ראשוני  תכנון מוקדם  תכנון מפורט  פרסום מכרז  ביצוע  סגירת חשבון

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

כביש 6 יקנעם-
 סומך קטעים 3 + 7 

 7,753,000
)אלש"ח(

כביש 6 יקנעם-
סומך קטעים 3 
+ 7 תשלומים 

לזכיין + הוראות 
שינוי + בצ"מ 

 וגיאולוגיה
 7,086,000
)אלש"ח(

1

2
פתיחה לתנועה 
קטע 3 + תשלום 
60% מענק הקמה 

3

4

כביש 6 עין תות-
יקנעם קטעים 1 

2 + 
442,700 )אלש"ח(

כביש 6 עין 
תות-יקנעם 
 קטעים 1 + 2

 418,208
)אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

העברת התנועה 2
לשלב ב'

פתיחה מלאה 3
מסירה לאחזקהלתנועה

העברת התנועה סיום קידום זמינות4
סגירת חשבון דוח סגירת פרויקט סיום קבלנילשלב ג'

והעדר תביעות

חיבור אזור 
תעשיה 

מערבי יוקנעם 
 )סולת"ם ב'(

 24,492
)אלש"ח(

סיום עבודות1

העברת מקדמה 2
לעיריית יוקנעם

3
סיום תפיסת 

הקרקע על ידי 
החברה

פתיחה לתנועה

4

הקמת כביש 444 
 באזור אייל

366,459 )אלש"ח(

הקמת כביש 
 444 באזור אייל

 366,459
)אלש"ח(

סיום גישור 444 פרסום מכרז1
דוח סגירת פרויקט סיום קבלנימעל 6

צו התחלת עבודה2

סיום ביצוע עבודות 3
עפר

פתיחה מלאה 
לתנועה

סיום ביצוע מעביר 4
מסירה לאחזקהנחל סיר

 מחלף מיתר 31/60
226,780 )אלש"ח(

מחלף מיתר 
31/60 

 226,780
)אלש"ח(

א.ד-3סיום עבודות 1
סגירת חשבון דוח סגירת פרויקט סיום קבלנישלב ב

והעדר תביעות

א.ד-1סיום עבודות 2
שלב א

פתיחה מלאה 3
לתנועה 

א.ד-2סיום ביסוס 4
מסירה לאחזקהבשלב ב

הכפלת כביש 444 
 באזור אלעד

117,000 )אלש"ח(

הכפלת כביש 
444 באזור 

 אלעד
 111,700
)אלש"ח(

פתיחה מלאה 1
מסירה לאחזקהלתנועה 

גמר עבודות שלב 2
סגירת חשבון דוח סגירת פרויקט סיום קבלניגמר גישור "0"

והעדר תביעות
3

גמר עבודות קטע 1 4
שלב 2



53

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 רק"ל חיפה נצרת
 5,900,000
)אלש"ח(

אינפרא 1

תחילת עבודות 1
אינפרא 1

תחילת הליך מכרזי 2
אינפרא 2

3

הגשה לועדה 
מייעצת לענייני 
הפקעות ותחילת 

תכנון מוקדם 
לאינפרא 1 

תחילת תהליך 
הפקעות ותמ"ל

4PQ פרסום

אינפרא 2

הגשת דו"ח מוכנות 1
למכרז - חבילה 1

הגשת דו"ח מוכנות 
למכרז - חבילה 2

2

תחילת תכנון 3
מפורט לאינפרא 1 

פרסום מכרז - 
חבילה 1

פרסום מכרז - 
חבילה 2

תחילת תכנון 4
ראשוני אינפרא 2

סיום הליך מכרזי 
אינפרא 2

כביש 6 שוקת-
 נבטים קטע 21/3 
687,255 )אלש"ח(

 קטע 1
שוקת-נחל 

חברון

סיום קונס' גשרי צו התחלת עבודה1
סיום קבלנישילוט 

2

פתיחה מלאה סיום עבודות עפרסיום תכנון מפורט3
לתנועה

סיום קונס' גשר פרסום מכרז4
מסירה לאחזקהנחל חברון 

 קטע 2
נחל חברון-נחל 

יתיר

1
הגשת דו"ח מוכנות 

למכרז לנציגי 
הממשלה

סיום קונס' גשר 
מסירה לאחזקהנחל יתיר

סיום עבודות ביסוס פרסום מכרז2
דוח סגירת פרויקט סיום קבלניגשר יתיר

פתיחה מלאה צו התחלת עבודה3
לתנועה

סיום עבודות עפר 4

 קטע 3
נחל יתיר-מחלף 

נבטים

סיום קונס' גשר צו התחלת עבודה1
סיום קבלנירכבת

סיום תכנון מפורט2

3
הגשת דו"ח מוכנות 

למכרז לנציגי 
הממשלה

פתיחה מלאה סיום עבודות עפר
לתנועה

סיום קונס' גשר פרסום מכרז4
מסירה לאחזקהנחל ב"ש

פיתוח כביש 46 
ממחלף גבעת כח 
עד וכולל מחלף 

 הטייסים
500,000 )אלש"ח(

פיתוח כביש 46 
ממחלף גבעת 
כח עד וכולל 
 מחלף הטייסים

 500,000
)אלש"ח(

תחילת קידום 1
סיום תכנון מפורטזמינות

התחלת סקר שתית2
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

פרסום מכרז3

סיום רה-תכנון 4
לתצורה הסופית 

גמר תאום מול 
צו התחלת עבודהגורמי חוץ
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תוכנית עבודה 2019

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

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 כביש 781
400,000 )אלש"ח(

 כביש 781
 400,000
)אלש"ח(

1

תחילת תכנון 2
מוקדם

תחילת תהליך 
צו התחלת עבודההפקעות ותמ"ל

3
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

תחילת תכנון 4
פרסום מכרז מפורט 

 מחלף דניאל
300,000 )אלש"ח(

מחלף דניאל 
- מבוצע ע"י 

 הזכיין
0,000 )אלש"ח(

סיום ביצועתחילת ביצוע1
2
סיום תכנון מפורט3
4

 שדרוג מחלף סומך
246,731 )אלש"ח(

שדרוג מחלף 
 סומך

 246,731
)אלש"ח(

קבלת תקציב תכנון 1
פרסום מכרזמפורט

הגשה MS2 לצוות 2
צו התחלת עבודהלהב

סיום תכנון מפורט3

4 MS1 סיום תכנון
לצוות להב

הגשת דוח מוכנות 
למכרז סופי 

לממשלה

הקמת מחלף 
איבטין ושדרוג 

 כביש 762
237,645 )אלש"ח(

הקמת מחלף 
איבטין ושדרוג 

 כביש 762
 237,645
)אלש"ח(

קבלת הנחיות 1
הפקדת התוכניתמשרד להגנ"ס

2
סיום תכנון מוקדםהגשת תסקיר3
4

הרחבת חניון 
 הנתיב המהיר

234,108 )אלש"ח(

הרחבת חניון 
 הנתיב המהיר

 224,108
)אלש"ח(

סיום תכנון מפורט1
תחילת ביצוע2
3

גמר חשבון והעדר סיום עבודות4
תביעות

בניית חניון זמני 
 בנתיב המהיר

 10,000
)אלש"ח(

1
סיום ביצוע2
3
4

הקמת מחלף 
 גבעת כח

203,842 )אלש"ח(

הקמת מחלף 
 גבעת כח
 203,842
)אלש"ח(

תחילת תכנון 1
סיום תכנון מפורטמפורט

התחלת סקר שתית2
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

הגשת תסקיר 3
פרסום מכרזמעודכן

4
סיום רה-תכנון 

לתצורה הסופית 
של המחלף

צו התחלת עבודה
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

כניסה משנית 
 לקריית המודיעין
146,229 )אלש"ח(

כניסה משנית 
לקריית 
 המודיעין
 146,229
)אלש"ח(

צו התחלת עבודה1
סיום קבלניסיום תכנון מפורטסיום תכנון מוקדם2

תחילת תכנון 3
מפורט

הגשת דוח מוכנות 
למכרז סופי 

לממשלה

פתיחה מלאה פרסום מכרז4
לתנועה

 נת"צ כביש 444
129,727 )אלש"ח(

נת"צ מכביש 
483 עד מחלף 

 קסם
 129,727
)אלש"ח(

דוח סגירת פרויקט סיום קבלניפרסום מכרז1
צו התחלת עבודה2

פתיחה מלאה סיום תכנון מפורט3
לתנועה 

4
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

מסירה לאחזקה

שדרוג כביש 60 
ממיתר עד מחסום 

 שמעה
124,020 )אלש"ח(

שדרוג כביש 
60 ממיתר עד 
 מחסום שמעה

 124,020
)אלש"ח(

תחילת תכנון 1
סיום תכנון מוקדםמוקדם 

תחילת תכנון בדיקה סטטוטורית2
סיום תכנון מפורטמפורט

3
4

שדרוג כביש 60 
ממחלף מיתר ועד 

 לישוב מיתר
84,893 )אלש"ח(

שדרוג כביש 60 
ממחלף מיתר 

ועד לישוב 
 מיתר

 84,893
)אלש"ח(

1
2
סיום תכנון מוקדם3

תחילת תכנון 4
סיום תכנון מפורטמפורט

חיבור כביש 5233 
 ישירות לכביש 444
35,267 )אלש"ח(

חיבור כביש 
5233 ישירות 
 לכביש 444
 35,267
)אלש"ח(

תחילת תכנון 1
צו התחלת עבודהסיום תכנון מפורטמפורט

סיום קבלני2

תחילת קידום 3
זמינות

פתיחה מלאה סיום קירות תומכיםפרסום מכרז4
מסירה לאחזקהלתנועה

מיגון המוביל 
 הארצי באזור קסם
35,000 )אלש"ח(

מיגון המוביל 
הארצי באזור 

 קסם
 35,000
)אלש"ח(

1

תחילת ביצוע 
עבודות מקורות 
בהתנית עזרת 

משרד התבחבורה.

2
התקשרות עם 
מקורות לביצוע 

עבודות מיגון
3

סיום תכנון מפורט 4
מקורות

גמר ביצוע עבודות 
מקורות בהתנית 

עזרת משרד 
התחבורה.

גמר ביצוע מקורות
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תוכנית עבודה 2019

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

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

הקמת מחלף בית 
נחמיה

הקמת מחלף 
בית נחמיה

1
דיון בועדה 
המשותפת 

לתחבורה יבשתית

קבלת הנחיות 
משרד להגנ"ס

תחילת תכנון 
מפורט למחלף.

סיום תכנון מוקדם2

3

דיון 1 במועצה 
הארצית הודעה על 
הכנת תכנית )לפי 

סעיף 51(

הפקדת תכנית

דיון בהתנגדויותהגשת תסקיר4

כביש בין מחלף 
אלכסנדר העתידי 

ליד טייבה על 
כביש 6 ועד כביש 

4

כביש בין מחלף 
אלכסנדר 

העתידי ליד 
טייבה על כביש 

6 ועד כביש 4

1
דיון בועדה 
המשותפת 

לתחבורה יבשתית

קבלת הנחיות 
סיום תכנון מפורטמשרד להגנ"ס

תחילת תכנון 2
מפורט

הגשת דוח מוכנות 
למכרז סופי 

לממשלה

3

דיון 1 במועצה 
הארצית הודעה על 
הכנת תכנית )לפי 

סעיף 51(

הפקדת תכנית

סיום תכנון מוקדם הגשת תסקיר4

מחלף מחלף אלכסנדר
אלכסנדר

1
דיון בועדה 
המשותפת 

לתחבורה יבשתית

קבלת הנחיות 
סיום תכנון מפורטמשרד להגנ"ס

תחילת תכנון 2
מפורט

הגשת דוח מוכנות 
למכרז סופי 

לממשלה

3

דיון 1 במועצה 
הארצית הודעה על 
הכנת תכנית )לפי 

סעיף 51(

הפקדת תכנית

סיום תכנון מוקדם הגשת תסקיר4

מסילת הדרום 
)להבים-צומת 

הנגב(

מסילת הדרום 
)להבים-צומת 

הנגב(

1
דיון בוועדה 
המשותפת 

לתחבורה יבשתית
הפקדת התוכנית

סיום תכנון מוקדם הגשת תסקיר2

3
דיון במועצה 

הארצית להצגת 
חלופות

הגשת דו"ח 
פרויקטלי

קבלת הנחיות 4
משרד להגנ"ס

דיון במועצה 
הארצית להפקדת 

התוכנית

נת"צ כביש 444
נת"צ ממחלף 

קסם עד תחנת 
רכבת ראש 

העין צפון

1

קבלת קבלת פתרון 
מערכתי לגבי 
נתיבים מהירים 

מנתיבי איילון

סיום תכנון מוקדם
הגשת דו"ח מוכנות 

למכרז לנציגי 
הממשלה

תחילת תכנון 2
פרסום מכרזמפורט

גמר איסוף מידע 3
צו התחלת עבודהעל תשתיות

סיום תכנון מפורט4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

נת"צ כביש 471
נת"צ 471 

שעריה - מגדל 
אפק

סיום רה-תכנון 1
מוקדם

הגשת דוח מוכנות 
למכרז סופי 

לממשלה
מסירה לאחזקה

דוח סגירת פרויקט סיום קבלניפרסום מכרז2
צו התחלת עבודה3

פתיחה מלאה סיום תכנון מפורט4
לתנועה

כביש 6 סומך-
שלומי קטעים 8 

9 +

כביש 6 סומך-
שלומי קטעים 

9 + 8 
 48,556
)אלש"ח(

הגשת דו"ח הגשת תסקיר1
פרויקטלי

2
סיום תכנון מפורטסיום תכנון מוקדם3

תחילת תכנון הפקדת התוכנית4
מפורט

תחילת קידום 
זמינות

הגשת דוח מוכנות 
למכרז סופי 

לממשלה



נתע  ¿
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דבר המנכ"ל
שלוש שנים אחרי תחילת עבודות הקו האדום, כבר רואים את האור בקצה המנהרה. חברת נת"ע ממשיכה בתנופה גדולה 

ומרחיבה את פעילותה לקידום מערכת הסעת ההמונים במטרופולין תל אביב.

במקביל להתקדמות הביצוע ההנדסי וייצור הקרונות והמערכות, אנו מתחילים בביצוע הקווים הבאים ומתקדמים בתכנון קווי 
המטרו. כמדי שנה, המשימות שלפנינו הולכות ומתרבות והאתגרים הולכים וגדלים.

שנת 2019 תהיה שנת התקנת המערכות, הנחת המסילות והגעת הקרונות של הקו האדום, במקביל להשלמת המנהרות 
והרחבת הביצוע במקטע העילי.

נתקדם בעבודות הקו הירוק והקו הסגול במקביל למכרזי ה-PPP ומכרזים נוספים. ניכנס למרתון תכנוני של שלושת קווי 
המטרו. נשלים את תכניות ההפעלה, נעבוד מול עשרות רשויות מקומיות, ונרחיב את מאמצי ההסברה לקראת השלבים הבאים.

כל שורה ושורה בתכנית העבודה היא עוד נדבך של מימוש המהפכה התחבורתית שעתידה לשפר את איכות חייהם של מיליוני 
תושבים בגוש דן. היעדים הם שאפתניים אך אפשריים. המאמץ היומיומי מתגמד מול המשימה הלאומית.

תודתי לעובדי נת"ע, שמגשימים בחריצות ובמסירות חזון שעד לא מזמן נדמה לרבים כבלתי אפשרי. תודה להנהלת משרד 
התחבורה ולכל הצוות על הגיבוי, הסיוע והשותפות לדרך.

 בכבוד רב,
 יהודה בר-און
מנהל כללי
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מקרא:  תכנון ראשוני  תכנון מוקדם  תכנון מפורט  פרסום מכרז  ביצוע  סגירת חשבון

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 קו אדום
 16,659,789

)אלש"ח(

AG דרומי

1

מסירת החדרים 
הטכניים טרמינל 
ובעש"ט לקבלן 

המערכות

סיום ביצוע אינפרא 
 1 בהרצל מצומת 
דקר עד צומת 

רוטשילד 

2

צו התחלת עבודה 
בשדרות ירושלים 
מצומת נס לגויים 
ועד צומת יהודה 

הימית 
3

4
מסירת חדר טכני 
יוספטל לקבלן 

המערכות

איתות

1

2
השלמת התקנת 

מערכת האיתות על 
קרונות האבטיפוס

סיום התקנת ציוד 
על כל קרונות הקו 

האדום

3

תחילת התקנות 
של ציוד מערכת 
האיתות במרכז 

הבקרה

גמר בדיקות הרצה 
)Test Running(

4

TBM W 
 4,242,593
)אלש"ח(

1

1.סיום יציקת 
רצפת TBS בתחנת 

 ביאליק
2.סיום יציקת רצפת 
TBS בתחנת שאול 

 המלך
3. מסירה לקבלן 
 המערכות מקטע
המנהרות בין גלי 

גיל לקרליבך

סיום הקופסה 
הפנימית בתחנת 
 שאול המלך - 

2

1.מתן גישה לקבלן 
ה-FIT OUT בתחנת 

 אלנבי 
2.מסירה לקבלן 
המערכות מקטע 
המנהרות בין גלי 

 גיל לבן גוריון
3. מסירה לקבלן 
המערכות מקטע 

המנהרות בין הרצל 
לקרליבך

1.סיום הקופסא 
הפנימית בתחנת 

 אבא הלל 
2.סיום הקופסא 
הפנימית בתחנת 

 ביאליק

3

סיום רצפת 
הקופסה הפנימית 
)הרציף( בתחנת 

אבא הילל 

4

 מתן גישה לתוואי 
המסילה לקבלן 

המערכות בתחנת 
שאול המלך
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 קו אדום
 16,659,789

)אלש"ח(

מערכות 
רכבתיות 
חשמל, 

מסילה,תקשורת 
 ואינטגרציה
 2,543,610
)אלש"ח(

1
סיום ביצוע בדיקות 
מערכות רכבתיות 

במקטע עילי מזרחי 

2

1. מסירה לקבלן 
המערכות מקטע 

המנהרות בין הדיפו 
 לאם המושבות

2. מסירה לקבלן 
המערכות מקטע 
המנהרות בין גלי 

 גיל לקרליבך

סיום התקנת 
100מ' ראשונים של 
המסילה במקטע 

עילי מזרחי 

3

גמר בדיקות הרצה 
 )Test Running(
בכל הקו )ללא 

קרליבך(

4
סיום התקנת 1500 

מ' של מסילה 
במקטע עילי דרומי

סיום בדיקות לפני 
הפעלה מסחרית 
של תחנת קרליבך

TBM E 
 2,397,035
)אלש"ח(

1

תחילת חפירה 
לתחתית האולם 
התחתון בצ'מבר 

1/5/2/6

2

מסירת המנהרות 
מהדפו לאם 

המושבות לקבלן 
המערכות

מתן גישה לקבלן 
 FIT OUT -ה

בתחנת אהרונוביץ

3

1. סיום חפירה 
לתחתית הקופסה 
 החיצונית בבן גוריון
2. כניסת קבלן 

המערכות למקטע 
המנהרות בין הדיפו 

לבן גוריון

מתן גישה לקבלן 
 FIT OUT -ה

בתחנת בן גוריון

4
סיום ביצוע תקרת 
קומת הכניסה באם 

המושבות 

תחנות תת 
 FIT( קרקעיות

)OUT 
 1,672,754
)אלש"ח(

1
כניסת קבלן גמרים 

לביצוע בתחנת 
יהודית 

2
תחילת עבודות 

ה-FIT OUT בתחנת 
אלנבי 

כניסת קבלן גמרים 
לביצוע בתחנת 

אהרונוביץ'

3
סיום התקנות של 

קבלן הגמרים 
בתחנת אבא הילל

4
תחילת עבודות 

ה-FIT OUT בתחנת 
אם המושבות
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תוכנית עבודה 2019

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

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 קו אדום
 16,659,789

)אלש"ח(

 קרליבך
 806,144
)אלש"ח(

1

2
סיום התקנת 

סטראט 4 באזור 
התחנה

סיום ביצוע רצפת 
השלמת גג התחנההקופסה הפנימית

סיום חפירת 3
הקופסה 

מתן גישה לתוואי 
המסילה לקבלן 

המערכות

פתיחת תחנת 4
קרליבך

 קרונות
 782,787
)אלש"ח(

1

אספקת 42 קרונות 2
במצטבר

אספקת 90 קרונות 
במצטבר

3 

קבלת קרונות 4
האבטיפוס לדיפו 

הפעלת קרונות 90 
במצטבר 

 דיפו
 424,004
)אלש"ח(

הגשת דוח סגירת 1
פרויקט

מוכנות מרכז בקרה 
לתחילת בדיקות

תחילת התקנת 2
מסילת הבדיקות

3
מוכנות מסילת 

הבדיקות לעבודות 
קבלן האיתות

4

1. סיום יציקת קיר 
 דרומי

2. סגירת חשבון 
סופי )סולל בונה(

O&M

אישור רשימת נהלי 1
תפעול ואחזקה

הסמכת מדריכי 
נהיגה של המפעיל 

על ידי ספק 
הקרונות

2

אישור מטריצת 
ממשקי המפעיל 
לשלב בדיקות 

הקבלה

3
הגשת תכנית 

תפעולית על ידי 
המזמין

גמר בדיקות הרצה

תחילת הפעלה 4
מסחרית 

AG מזרחי

1

צו התחלת עבודה 
ברחוב אורלוב 

מצומת רוטשילד 
ועד צומת בר 

כוכבא

מסירת חדר טכני 
אורלוב לקבלן 

המערכות

2
סיום ביצוע חיבור 
חדר טכני בילינסון 

לתוואי המסילה
3

4
מסירת חדר טכני 
בילינסון לקבלן 

המערכות
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 קו אדום
 16,659,789

)אלש"ח(

 מסילה טורקית
 419,281
)אלש"ח(

1
סיום יציקת תקרות 

במקטע הרצל-
פינס

סיום ביצוע מקטע 2
פינס-קויפמן 

סיום יציקת רצפות 3
מקטע פינס-קויפמן

סיום יציקת רצפות 4
מקטע הרצל-פינס

 קו ירוק
 19,073,000

)אלש"ח(

 אינפרא 2
 8,917,000
)אלש"ח(

1
הגשת דוח 

פרויקטלי לקו 
הירוק

מתן צ.ה.ע. לקבלן 
PPP

2 PPP הכרזה על זוכה פרסום מכרז
PPP במכרז

3
4

מקטע מרכזי 
G3 

 3,604,000
)אלש"ח(

1
1.מתן 2 צ.ה.ע 

 במצטבר 
 

2
 DB-2.מתן צ.ה.ע. ל
למקטע מנורדאו 

עד ש"י עגנון

השלמת עבודות 
המנהור בקטע 
נורדאו קרליבך 

וסיום ביצוע 
קופסאות תחנות 

קפלן ורבין

מתן צ.ה.ע לקבלן 3
DB למנהור 

וקופסאות התחנות

4

 1.מתן צ.ה.ע. 1 
 DB 2.פרסום מכרז
למקטע מנורדאו 

עד ש"י עגנון

סיום ביצוע פורטל 
נורדאו וקופסת 
תחנת ארלוזורוב 

מערב

מקטע צפון-
G4 מזרחי 

 1,011,000
)אלש"ח(

1

1. מתן 4 צ.ה.ע. 
 במצטבר

 DB 2. פרסום מכרז
למקטע מרוזנפלד 

עד רוקח 

2

1. מתן צ.ה.ע. 
ל-DB למקטע מלוי 

 אשכול עד נמיר
 DB-2. מתן צ.ה.ע. ל
למקטע מאיצטדיון 
האתלטיקה ועד 

משמר הירדן

3
 DB-מתן צ.ה.ע. ל
למקטע מרוזנפלד 

עד רוקח 

4

1.מתן 2 צ.ה.ע. 
 במצטבר 

2.פרסום מכרז 
DB למקטע מלוי 
 אשכול עד נמיר

 DB 3.פרסום מכרז
למקטע מאיצטדיון 
האתלטיקה ועד 

משמר הירדן

סיום ביצוע עבודות 
אינפרא 1 בתחום 

העיר תל אביב
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תוכנית עבודה 2019

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

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 קו ירוק
 19,073,000

)אלש"ח(

מקטע דרום- 
G1 מזרחי 
 527,000
)אלש"ח(

1
1.מתן 4 צ.ה.ע. 

 במצטבר

2

 DB-1.מתן צ.ה.ע. ל
למקטע מכביש 4 
 ועד לרח' שלמה

 DB-2.מתן צ.ה.ע. ל
למעבר תחתי קוגל

סיום ביצוע עבודות 
אינפרא 1 בתחום 

העיר חולון

3
1.מתן 2 צ.ה.ע. 

 במצטבר

4

 DB 1.פרסום מכרז
למקטע מכביש 4 
 ועד לרח' שלמה

 DB 2.פרסום מכרז
למעבר תחתי קוגל

מקטע דרום- 
G2 מערבי 
 503,000
)אלש"ח(

מתן 4 צ.ה.ע. 1
במצטבר

סיום ביצוע 
עבודות אינפרא 1 

בראשל"צ
2
מתן צ.ה.ע 31

מתן 3 צ.ה.ע. 4
במצטבר

מקטע צפון 
G5 מערבי 
 140,000
)אלש"ח(

1

2
מתן צ.ה.ע למכרז 
כמויות ש"י עגנון 

עד הרצליה
3

מתן צ.ה.ע. לביצוע 4
הדיפו בהרצליה

סיום ביצוע 
עבודות אינפרא 1 

בהרצליה

 קו סגול
 10,979,000

)אלש"ח(

 אינפרא 2
 5,842,000
)אלש"ח(

1
הגשת דוח 

פרויקטלי לקו 
הסגול

מתן צ.ה.ע. לקבלן 
PPP

2 PPP הכרזה על זוכה פרסום מכרז
PPP במכרז

3
4

מקטע מזרחי 
 PLE 

 1,248,000
)אלש"ח(

1

2
סיום ביצוע עבודות 
אינפרא 1 במקטע 

המזרחי

3
תחילת ביצוע 

עבודות מוקדמות 
בדיפו הטייסים

 

4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 קו סגול
 10,979,000

)אלש"ח(

מקטע מרכזי 
PLW2 

 807,000
)אלש"ח(

1

1.מתן צ.ה.ע. לקבלן 
DB לשיקוע רפאל 

 איתן 
 DB 2.פרסום מכרז
לתת מקטע לאורך 

כביש 461, דרך 
רפאל איתן

מתן 4 צ.ה.ע. 
במצטבר

2

1.מתן 2 צ.ה.ע. 
 במצטבר

 DB-2.מתן צ.ה.ע. ל
לשיקוע רבין וגשר 

אלוף שדה

3 DB פרסום מכרז
לשיקוע רפאל איתן

2.מתן צ.ה.ע. לקבלן 
DB לאורך כביש 
461, דרך רפאל 

איתן

סיום עבודות שיקוע 
רפאל איתן

סיום ביצוע עבודות 
אינפרא 1 בתחום 

העיר רמת גן

4 DB פרסום מכרז
לשיקוע רבין וגשר 

אלוף שדה

מתן 3 צ.ה.ע. 
במצטבר

מקטע מערבי 
PLW1 

 670,000
)אלש"ח(

מתן 6 צ.ה.ע. מתן צ.ה.ע. 11
במצטבר

2
מתן 2 צ.ה.ע. 

מתן 7 צ.ה.ע.  במצטבר 
במצטבר

מתן 8 צ.ה.ע. 3
במצטבר

4
מתן 4 צ.ה.ע. 

מתן 10 צ.ה.ע.  במצטבר 
במצטבר

מתן 12 צ.ה.ע. 
במצטבר

סיום ביצוע עבודות 
אינפרא 1 בתחום 

העיר תל אביב

מקטע יפו בת העדפה ברמזורים
ים ופ"ת

1
הפעלה ניסיונית 
של מרכז בקרת 

הרמזורים

2
השלמת תכנון 

מוקדם של רמזורי 
העדפה

השלמת תכנון 3
להעדפה ברמזורים

4

 קווי מטרו

אישור ממשלההגשת דו"ח ישימות1

פרסום התכנית 2
להשגות הציבור 

הגשת תכנון 3
דיון בהשגות בות"למוקדם

עמידה בתנאי סף4

קו חום

מקטע מערבי

אישור הממשלה1
2
3
4

מקטע מזרחי

1
אישור הממשלה2
3
4



נתיבי איילון  ¿
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דבר המנכ"ל
חברת נתיבי איילון עברה בשנת 2018 מהפכה ויצאה לדרך חדשה.

ברוח החלטת הממשלה ממרץ 2017 הגדרנו מחדש את ייעוד החברה, ניסחנו את תפקידיה ובהתאם גזרנו את המבנה הארגוני 
שייתן מענה אופטימלי לאתגרים העצומים שהוצבו בפנינו. 

כיום, נתיבי איילון, אחראית על האזורים העירוניים והמטרופולינים בארץ, בדגש על תחבורה ציבורית. החברה מתמקדת בפיתוח, 
הקמה וניהול תשתיות תחבורה מתקדמות, חכמות וחדשניות במרחב העירוני והמטרופוליני בכל רחבי ישראל, במטרה לייצר 
חלופות אמתיות ויעילות לשימוש לרכב הפרטי. במסגרת זו, החברה אחראית על קידום פרויקטי ענק בתחום התחבורה - תשתיות 

וטכנולוגיה בהיקף כולל של כ-17 מיליארד שקל. 

תכנית העבודה לשנת 2018 התמקדה בשלוש מטרות עיקריות: בניית החברה מחדש, עיצוב התרבות הארגונית, ערכיה והתנהלותה 
והבאת החברה להישגים ותוצאות מדידות. כל זאת, במקביל לעבודה על שלל הפרויקטים עליהם אנו מופקדים. כל אחד ואחת 
מעובדי החברה התגייס במלא היכולת והמוטיבציה למשימה, ולראיה, החברה עמדה בשנת 2018 ביעדים שהצבנו לעצמנו 

בתוכנית העבודה המקורית, ואף מעבר לכך!

את שנת 2019 אנו מגדירים כשנת השלמת בניית החברה ועיצובה על כלל מרכיביה מחדש, ביצוע כל משימותיה בזמן, בתקציב 
ובאיכות הנדרשת, והפיכתה לחברה ממשלתית מובילה בתחום תשתיות התחבורה בארץ.

למעשה, החברה עוברת מחברה המתמקדת בשלב התכנון לחברה המתמקדת בשלב הביצוע. במהלך שנת 2019, תחל החברה 
בביצוע של פרויקטים, בניהם פרויקטי הענק אותם אנו מובילים — "מהיר לעיר", "נתיבים מהירים" ו"אופנידן", בהיקף של כ- 2.6 

מיליארד ₪, מספר שיא ביחס לשנים האחרונות. 

בנוסף, ובמקביל לקידום הפרויקטים, נמשיך לבנות את החברה, נמסד תרבות ארגונית משופרת, נבסס נהלים ונפיק לקחים 
מתוך מטרה להשתפר ולהתייעל. בד בבד, נחזק את המקצועיות, נפתח תחומי ידע חדשים, ונבצע את כלל המשימות אשר 
יוטלו עלינו, תוך עמידה בלוחות הזמנים, בתקציב ובאיכות. הטמעת תהליכי חשיבה, תוך תכנון שנתי ורב שנתי הינם חיוניים 

ויאפשרו את המשך צמיחת החברה והפיכתה למכונה משומנת.

המטרות והמשימות בתוכנית העבודה גדולות ומשמעותיות, ולהן השפעה רבה על עתיד החברה והצלחתה. אני גאה על הזכות 
שניתנה לנו וסמוך ובטוח שיחד, עם צוות העובדים המובחר של החברה, נמשיך להצעיד את החברה קדימה, ונשנה את המציאות 

התחבורתית בישראל.

 איתמר בן מאיר
 מנהל כללי

חברת נתיבי איילון

תחבורה
מתקדמת
לישראל



68

תוכנית עבודה 2019

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

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 מהיר לעיר
 3,500,000
)אלש"ח(

 לוד
 154,221
)אלש"ח(

מעבר שלב 1 1
מתוך 1

מעבר של 2 מעברי 2
שלב מתוך 3

מעבר של 1 מעברי 3
שלב מתוך 1

מעבר של 3 מעברי 4
שלב מתוך 4

תל אביב + 
דרך השלום 

 בגבעתיים
 582,193
)אלש"ח(

מעבר שלב 1 1
מתוך 1

מעבר של 4 מעברי 
שלב מתוך 6

מעבר של 3 מעברי 2
שלב מתוך 4 

מעבר של 4 מעברי 
שלב מתוך 5

מעבר של 2 מעברי 3
שלב מתוך 2

מעבר שלב 1 
מתוך 1

מעבר של 3 מעברי 4
שלב מתוך 5

 הרצליה
 239,357
)אלש"ח(

מעבר של 2 מעברי 1
שלב מתוך 2

מעבר שלב 3 2
מתוך 5

מעבר שלב 1 
מתוך 1

מעבר של 1 מעברי 3
שלב מתוך 2

מעבר של 1 מעברי 4
שלב מתוך 2

 כפר סבא
 218,721
)אלש"ח(

מעבר של 2 מעברי 1
שלב מתוך 3

מעבר של 3 מעברי 
שלב מתוך 4

מעבר של 2 מעברי 2
שלב מתוך 2

מעבר שלב 1 3
מתוך 1

מעבר שלב 1 4
מתוך 1

 פתח תקווה
 202,809
)אלש"ח(

מעבר של 1 מעברי 1
שלב מתוך 2

מעבר של 3 מעברי 
שלב מתוך 4

2

מעבר שלב 2 3
מתוך 3

מעבר של 3 מעברי 
שלב מתוך 3

4

 חולון
 192,369
)אלש"ח(

מעבר של 1 מעברי 1
שלב מתוך 2

מעבר שלב 1 
מתוך 1

מעבר של 2 מעברי 2
שלב מתוך 3

מעבר של 3 מעברי 3
שלב מתוך 4

מעבר של 1 מעברי 4
שלב מתוך 2



תחבורה
מתקדמת
לישראל
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 מהיר לעיר
 3,500,000
)אלש"ח(

 בת ים
 184,164
)אלש"ח(

מעבר של 2 מעברי 1
שלב מתוך 2

מעבר של 3 מעברי 
שלב מתוך 4

מעבר של 1 מעברי 2
שלב מתוך 1

מעבר של 2 מעברי 3
שלב מתוך 4

מעבר של 1 מעברי 4
שלב מתוך 2

 קרית אונו
 143,667
)אלש"ח(

1

מעבר שלב 1 2
מתוך 1

3

מעבר של 2 מעברי 4
שלב מתוך 3

 רעננה
 131,411
)אלש"ח(

מעבר שלב 1 1
מתוך 1

מעבר שלב 1 2
מתוך 2

מעבר של 2 מעברי 3
שלב מתוך 4

מעבר שלב 1 4
מתוך 1

 ראשון לציון
 122,206
)אלש"ח(

1

מעבר של 1 מעברי 2
שלב מתוך 2

מעבר של 1 מעברי 3
שלב מתוך 2

מעבר של 1 מעברי 4
שלב מתוך 1

 הוד השרון
 121,441
)אלש"ח(

מעבר של 1 מעברי 1
שלב מתוך 1

מעבר של 2 מעברי 2
שלב מתוך 2

3

מעבר של 2 מעברי 4
שלב מתוך 3

 רמת גן + ציר 
אלוף שדה 

 בגבתיים
 114,681
)אלש"ח(

מעבר של 2 מעברי 1
שלב מתוך 2

מעבר שלב 1 
מתוך 1

מעבר שלב 1 2
מתוך 1

מעבר של 2 מעברי 3
שלב מתוך 3

4

 אור יהודה
 113,774
)אלש"ח(

מעבר של 2 מעברי 1
שלב מתוך 2

מעבר של 2 מעברי 
שלב מתוך 2

2

מעבר של 2 מעברי 3
שלב מתוך 2

מעבר של 2 מעברי 
שלב מתוך 2

4
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מקרא:  תכנון ראשוני  תכנון מוקדם  תכנון מפורט  פרסום מכרז  ביצוע  סגירת חשבון

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 מהיר לעיר
 3,500,000
)אלש"ח(

 רמלה
 109,330
)אלש"ח(

1

מעבר שלב 1 2
מתוך 2

מעבר שלב 1 
מתוך 1

מעבר של 1 מעברי 3
שלב מתוך 3

מעבר של 1 מעברי 4
שלב מתוך 2

 בני ברק
 106,152
)אלש"ח(

1

מעבר שלב 1 2
מתוך 2

3

מעבר שלב 1 4
מתוך 2

 רמת השרון
 79,955
)אלש"ח(

מעבר של 2 מעברי 1
שלב מתוך 2

מעבר שלב 1 2
מתוך 2

מעבר שלב 1 3
מתוך 1

4

 כביש 200
343,000 )אלש"ח(

עוקף רמלה- 
מבנים 01 + 03 

04 + 
 239,000
)אלש"ח(

גמר סוללת הדף 1
וקיר הדף

סיום מבנה 
מיסעה על רמפות 
בשטחים הצמודים 

ל- 431 

2
סיום מבנה מסעה 
)ללא שכבה סופית( 

רח' הזית 

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום קבלני3
 מסירה לאחזקה4

כביש 200 -עוקף 
 רמלה

343,000 )אלש"ח(

 רמלה- שלב ב'
 104,000
)אלש"ח(

סיום עבודות בקטע פרסום מכרז1
סיום קבלני1 חתכים 198-216

2
ביצוע קירות קרקע 
משוריינת בצמוד 

לגשר

סיום עבודות קטע צו התחלת עבודה3
2 )גשר עד 132( 

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום קונסטרוקצית 4
מסירה לאחזקהגשר מעל הרכבת

הפרדה מפלסית 
132 

218,300 )אלש"ח(

סיום עבודות פרוק 1
כביש 44

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום קבלני2
מסירה לאחזקה3
4



תחבורה
מתקדמת
לישראל

71

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 ציר שלבים
218,000 )אלש"ח(

 שלב א
 218,000
)אלש"ח(

העברת תנועה 1
שלב 5

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

3
מסירה לאחזקהסיום קבלני4

 ציר שלבים
200,000 )אלש"ח(

שלב ב מקיבוץ 
גלויות עד רחוב 

אילת

1
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

2
קבלת אישור 
לתכנון מפורט 

עת"א
3

תחילת הליך 4
פינויים

 יצחק שמיר
103,000 )אלש"ח(

הרצת והפעלת 1
צומת גרינבוים 

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

פתיחה לתנועה של 2
 A1 מסירה לאחזקהסיום קבלנירמפה

פתיחה חלקית 3
לתנועה

4

שיפוץ מסוף 
 סבידור

78,313 )אלש"ח(

השלמת כיכר 1
כניסה אזור מזרחי

2

סגירת חשבון סיום קבלני3
והעדר תביעות

מסירה לאחזקה4

הפרדה מפלסית 
 127 , הלן קלר לוד
73,900 )אלש"ח(

1
2
3
4

גשר הולכי-רגל 
 שד' יהודית

68,363 )אלש"ח(

1
2
3
4

 קידום זמינות 531
29,000 )אלש"ח(

העתקת קווי 
 דלק ע"י קצ"א

 32,000
)אלש"ח(

1
2
3
4
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מקרא:  תכנון ראשוני  תכנון מוקדם  תכנון מפורט  פרסום מכרז  ביצוע  סגירת חשבון

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

הסדרת רמפת 
NB ההלכה 

1,800 )אלש"ח(

1

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

מסירה לאחזקה3
4

נתיבים מהירים 
בגוש דן

מכרז וולפסון 
 NB עד קק"ל
+ מאוחד עם 

 SB מכרז
מקק"ל עד 

השלום + גשר 
עמק ברכה 
המבוצע ע"י 
 קבלן ממונה

0,000 )אלש"ח(

1
2
3

4

נתיבים מהירים - 
 כביש 5

 4,700,000
)אלש"ח(

שלב ב'- כביש 
5 

 106,000
)אלש"ח(

תחילת תכנון 1
מוקדם 

סיום תכנון מוקדם 
פנימי

ביצוע בקרת תכנון 2
ראשונית

3
הצגת תכנית 

להפעלת חניונים 
ושילוביות הנתיבים 

4

נתיבים מהירים 
 בגוש דן

 4,700,000
)אלש"ח(

מקטע 1 - 
מחלף השלום 

ועד מחלף 
 )SB( וולפסון 

 175,000
)אלש"ח(

סיום קבלני1

פתיחת גיאומטריה צו התחלת עבודה2
חלקית

השלמת שכבת 
אספלט סופית

3
הגשה לאישור 
הסדרי תנועה 

ותחילת עבודות 

השלמת 60% 
מקטע השלום עד 
מחלף לה גרדיה 

)צד מערבי(

4

תחילת עבודות 
התקנת מעקה 
הפרדה הגובל 

 ברצועת הרכבת 
 )צד מזרחי(

פתיחת גיאומטריה 
סופית

סיום עבודות 
התקנת מעקה 
הפרדה הגובל 

ברצועת הרכבת 
)צד מזרחי(

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

מכרז זכיין

הגשת הצעותפרסום מכרז 1

2
השלמת פרסום 
פרק הנדסה 

במכרז 
סגירה פיננסיתהכרזה על זוכה3
4



תחבורה
מתקדמת
לישראל

73

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

נתיבים מהירים 
 בגוש דן

 4,700,000
)אלש"ח(

מקטע 2 - 
מחלף קק"ל 
ועד מחלף 

 ;)SB( השלום
מחלף וולפסון 

עד מחלף קק"ל 
)NB(

תחילת עבודה 1
NB- ברמפת מודעי

פרסום מכרז2
אישור המשטרה 
ל - 70% מהסדרי 
התנועה במקטע 2

פתיחת גאומטריה 
חלקית

3
תחילת ביצוע 
עבודות מתחת 
)NB( לגשר קק"ל

תחילת ביצוע 
עבודות מתחת 
)SB( לגשר קק"ל

תחילת עבודות צו התחלת עבודה4
SB- סיום קבלניברמפת מודעי

מקטע 3 - 
מחלף קק"ל + 
מחלף גלילות 

ועד מחלף 
שבעת הכוכבים 

+ השלמת 
הסדרת נת"מ 
עד רמפות 541

תחילת עבודה על צו התחלת עבודה1
גשר גלילות )מז'( 

2
הגשת דו"ח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

תחילת ביסוס 
רמפת גלילות 

מזרח
סיום קבלני

פרסום מכרז 3
להעתקת תשתיות 

הפעלת הסדר 
תנועה ראשון 

הרחבת נתיבים 4
וצומת גלילות

תחילת ביסוס 
רמפת גלילות 

מערב

מקטע 4 - 
מחלף שפיים 
עד מחלף 57 
)תת"ל 39 + 

מקטע צפוני ( 
NB + SB

1
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

2

הגשה לאישור של 
אלמנטים יעודים 

לנתיבים מתחלפים 
לועדה להתקנים 

צו התחלת עבודהפרסום מכרז

3

סיום תכנון מפורט 4
DB -ל

חניון זמני 
ראשל"צ 

איצטדיון + 
הכנת דרך 
"הככרות"

סגירת חשבון 1
והעדר תביעות

מסירה לאחזקהסיום תכנון מפורט2
סיום קבלני3
פרסום מכרז4

ציר הנופש- מימון 
 מת"ח ורמ"י
 1,200,000
)אלש"ח(

 מכביש 4 עד 
לכביש 20

1

השלמת קידוחי 2
ניסיון בתוואי הציר

סיום תכנון מוקדם3
4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

מחלפי דרום 
 גלילות מימון רמ"י 
750,000 )אלש"ח(

מחלף כביש 2

1

2
בחירת חלופה 

הנדסית לשיקוע 
משולב מובל ניקוז

3

אישור הפרוגרמה 4
מול עיריית ת"א

מחלף כביש 5

סיום תכנון מוקדם1
2

תחילת תכנון 3
מוקדם

תחילת תאום מול 4
חברות התשתית

מחלף כביש 20

1
2
3
4

 גשר הרלינג 
515,000 )אלש"ח(

1

סיום תכנון מפורט 2
מוקדמות

3
סיום תכנון מפורט4

מחלף הרב מכר - 
 מימון רמ"י

330,000 )אלש"ח(

1
2
3
4

 אופנידן
99,677 )אלש"ח(

אריאל

מעבר של 2 מעברי 1
שלב מתוך 3

2

מעבר של 2 מעברי 3
שלב מתוך 4

מעבר של 2 מעברי 4
שלב מתוך 4

 אופנידן
98,556 )אלש"ח(

חוף

1

מעבר של 1 מעברי 2
שלב מתוך 2

מעבר של 2 מעברי 3
שלב מתוך 4

מעבר של 2 מעברי 4
שלב מתוך 4



תחבורה
מתקדמת
לישראל
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 אופנידן
93,152 )אלש"ח(

שרון

1

2
צו התחלת עבודה- 
מקטע 9 )פארק 

הירקון(

מעבר של 2 מעברי 3
שלב מתוך 5 

מעבר של 3 מעברי 4
שלב מתוך 6

כביש דורי )קרית 
 אונו( - מימון רמ"י
72,940 )אלש"ח(

סיום קבלני1

סיום קיר תומך תל 2
השומר 

סיום הסדר תנועה 
2

העברת תנועה 3
להסדר תנועה 2 

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

מסירה לאחזקה4

 אופנידן
69,166 )אלש"ח(

ירקון

1

צו התחלת 
עבודה - מקטע 

7 )שבע טחנות-גן 
ספריית החרוזים( 
+ 10 )זרוע לראש 

הציפור(
2

מעבר של 1 מעברי 3
שלב מתוך 2

מעבר של 1 מעברי 4
שלב מתוך 3

מערכת ספירת 
 נוסעים 

67,000 )אלש"ח(

מערכת ספירת 
נוסעים 

1

הגשת המלצות 
ועדת ההיגוי - 

תכנון נתיבים רבי 
קיבולת

הזמנת 3 מערכות 

2

סיום תכנון לפחות 3
HOV 3 נתיבי

הזמנת 7 מערכות 
נוספות

4

 אופנידן
66,579 )אלש"ח(

איילון

1

צו התחלת עבודה 
- מקטע 1.1 )ת"א 
גרינבוים-גרוסמן 

-שלבים( + 5 
)בת ים/ראשל"צ 
קוממיות-משה דיין(

2

צו התחלת 
עבודה - מקטע 
6 )ראשל"צ משה 
דיין-יצחק רבין( + 
2 )ת"א/בת ים - 

וולפסון(

מעבר של 1 מעברי 3
שלב מתוך 1

מעבר של 1 מעברי 4
שלב מתוך 2
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מקרא:  תכנון ראשוני  תכנון מוקדם  תכנון מפורט  פרסום מכרז  ביצוע  סגירת חשבון

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 אופנידן
64,332 )אלש"ח(

שדה

מעבר של 2 מעברי 1
שלב מתוך 4

מעבר של 1 מעברי 2
שלב מתוך 2

מעבר של 2 מעברי 3
שלב מתוך 5 

מעבר של 2 מעברי 4
שלב מתוך 4

תכנית להנעת ניסוי 
 נעים לירוק 3

50,000 )אלש"ח(

1821 
 50,000
)אלש"ח(

1
הרצה של גרסה 
ראשונה למודול 
למתנדבי הניסוי 

תחילת תקופת 2
הרצה

סיום סבב גיוס 
5000 מתנדבים 

לכל מפעיל 

סיום סבב גיוס 
10,000 מתנדבים 

3

4

הרצת גרסת ביטא 
של מודול נעים 
לירוק במערכת 

תומכת ניסוי

תשלום יתרה 
תקציבית 

למתנדבים שסיימו 
שנת התנדבות

סגירת הפרדה 
 מפלסית 131

45,000 )אלש"ח(

1

התחלת הליך משא 2
ומתן 

בקרת אומדן3
4

שדרוג מערכת 
 בקרה

29,000 )אלש"ח(

תחילת שנת בדק1
חשבון סופי2
3

4
הגשת דו''ח תחקיר 

פרוייקט שדרוג 
הבקרה

 שיפוץ מסוף רדינג
25,000 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

שכבת אספלט 
סופית במסוף 

 הקבוע

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

מסירת הפרוייקט סיום קבלני3

4

הנחת תשתית 
תת"ק להטענה 

 חשמלית



תחבורה
מתקדמת
לישראל
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 אופנידן
24,144 )אלש"ח(

חולות

1
צו התחלת עבודה 

- מקטע 1.2 
)ארליך(

מעבר של 1 מעברי 2
שלב מתוך 1

מעבר של 1 מעברי 3
שלב מתוך 2

מעבר של 2 מעברי 4
שלב מתוך 3

פיילוטים 
 טכנולוגיים

18,000 )אלש"ח(

1

סיכום תכנית 2
עבודה מול מת''ח

פרסום מכרז, 3
אישור תקינה

4

שיפוץ מסוף 
 קלצ'קין

17,000 )אלש"ח(

סגירת חשבון צו התחלת עבודה1
והעדר תביעות

מסירת הפרוייקט סיום קבלני2

3

הנחת תשתית 
תת"ק להטענה 

 חשמלית

4

ניהול וביצוע מרכז 
 ניסויים

16,000 )אלש"ח(
מרכז ניסויים

הגשת פרוגרמה 1
לאתר ניסוי קבוע

2
צו התחלת עבודה3
4

שיפוץ מסוף 
 אזורי חן

1,500 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1
2

סגירת חשבון 3
והעדר תביעות

מסירת הפרוייקטסיום קבלני4

אגן איילון

1
סיום תכנון ראשוני 2

גזירת פרויקטים 3
לביצוע

4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

אחזקה

שיקום גשרים, 
אחזקה ונלוות

1
מינוי מנה''פ 

לקליטת מחלף 
531

הכנת תכנית רב 
שנתית לטיפול 
בגשרים ומיסעות

קליטת מסוף 1
סבידור

שיקום גשר 2סקר גשרים2
2

שיקום גשרים, 
אחזקה ונלוות

שיקום גשר 1סקר מיסעות3
3

קליטת מחלף 531 4
שיקום גשר 3על כל מרכיביו

4
הגשת דו"ח 

המלצות לקליטת 
מסופים

אחזקת כבישים 
ונתצי"ם- רשות 

תמרור

1
קליטת מקטע 2402
3

קליטת מקטעים 4
נוספים

איסוף מידע 
וסקרים

ביצוע סקר 
נוסעים 

באוטובוסים 
וסקר הרגלי 
נסיעה בבאר 

שבע

דו"ח סופי1
סיום עבודת שדה2
3

סיום טיוב הנתונים4

בניית מערכות 
מידע בחברה

הטמעת מערכת 1
פיננסית

2

הטמעת מודול 3
תקציבים

4

גשר רח' השלושה 

1

החלטה למתן 2
תוקף

3
4

דרך התקווה-קטע 
לוי אשכול-מחלף 

זרובבל

1
2
3
4

הפרדה 129 א לוד

דיון טרם הפקדה 1
מול עיריית לוד

סיום תכנון מוקדם 2
3

אישור תכנית 4
בותמ"ל



תחבורה
מתקדמת
לישראל
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

הפרדה מפלסית 
125 א

הגשת תשריט דרך 1
לועדה מחוזית

קבלת הנחיות 2
מתן תוקף לתכניתלהפקדת התוכנית

3
סיום תכנון מוקדם4

השלמת תכ' רשת 
נת"צ 

1
2

3
הגשת אבני דרך 
מעודכנות לאחר 
מינוי צוות מתכננים

4

חיבור מתחם 
עתידים לכביש 

מס' 4

1 

קליטת תשריט דרך 2
בוועדה המחוזית

סיום תכנון מוקדם 3

4
אישור הנחיות 

תסקיר השפעה על 
הסביבה 

הגשת מסמכי 
תכנית סופיים 
לאישור הוועדה

כביש 200 
-עוקף לוד

עוקף לוד- עד 
לאזור התעשיה

1
סיום תכנון מוקדם2

עדכון סקר 3
הידרולוגי

4

מודלים
הפצת גרסאות 

מודל ת"א 
מעודכנות 
למשתמשים

1

הפצת גרסה 4.2 2
מודל קיים

3

הפצת גרסה 4.3 4
מודל קיים

מחלף תעבורה 210 
רמלה

1
סיום תכנון מוקדם2
תחילת קד"ז3
4

מיפוי חניונים 

1
סיום מיפוי חניונים 
והעברת תוצרים 

לעיבוד
2

3

הצגת דוח סופי 
למיפוי החניונים 

כולל הצבה 
פרמטרית.

4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

מרכז ניהול תנועה 
מטרופוליני

הגשת מסמך 1
כוונות למת''ח

2
הפעלת מרכז ניהול 
תנועה מטרופוליני 

מרודד

איתור מבנה לטווח 3
הביניים

4
התאמת המבנה 
וחיבור לתשתיות 

הבקרה

הצגת חלופות 
למרכז לטווח ארוך

פרויקטי פיתוח 
ותח"צ לישובי 

מיעוטים

סיום מכרז קבלנים 1
2
3

4
קבלת רשימת 

פרויקטים מת"ח 
לשנת 2020

ציר מוטה גור )ר"ג( 
- מימון רמ"י

סיום תכנון מפורט 1
שלב א

2
3

סיום תכנון מפורט 4
שלב ב

שיפוץ מסוף קריית 
חינוך

סיכום מתכונת 1
הפרויקט

2
3
4

תחבורה ציבורית

הכנת תוכנית 
ארצית 

לתשתיות 
תפעוליות לטווח 

הקצר 

1
סיום מיפוי 
התשתיות 
התפעוליות

2

3
המלצות לשיפוץ 

מסופים כולל תכנון 
רעיוני 

4

תכ' נת"צ - ציר 
נהר הירדן 

1
2

3
הגשת אבני דרך 
מעודכנות לאחר 
מינוי צוות מתכננים

4



תחבורה
מתקדמת
לישראל

81

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

תכנון אסטרטגי
הכנת תוכנית 
אב לתחבורה 
במטרפולין תל 

אביב

1
2

3
הצגת סקירה 

עולמית של תכניות 
אב לתחבורה

4

הצגת סקירה של 
הנחיות מקצועיות 
להכנת תכניות אב 

לתחבורה

תכנון BRT -קו 
חום

1
2

3
הגשת אבני דרך 
מעודכנות לאחר 
מינוי צוות מתכננים

4

תכנון נת"צ בכביש 
55 - המשך לרחוב 

ויצמן

1
2

3
הגשת אבני דרך 
מעודכנות לאחר 
מינוי צוות מתכננים

4

תכנון נת"צ לאורך 
ציר הרצל, רחובות 

412

2
1

3
הגשת אבני דרך 
מעודכנות לאחר 
מינוי צוות מתכננים

4

תכנון נת"צ לאורך 
רחוב ויצמן, נס 

ציונה 412

2
1

3
הגשת אבני דרך 
מעודכנות לאחר 
מינוי צוות מתכננים

4

תכנון רחוב בלפור 
בת ים, התאמת 

הרחוב מת"צ

1
2

3
הגשת אבני דרך 
מעודכנות לאחר 
מינוי צוות מתכננים

4
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דבר המנכ"ל
בשנים האחרונות אנו בחברת יפה נוף עומדים בפני אתגרים רבים, כאשר בראש ובראשונה ניצב היעד לדאוג לקישוריות 

תחבורתית מתקדמת עבור למעלה ממיליון וחצי מתושבי מטרופולין חיפה, והובלתם בבטחה לכל רחבי המדינה.

בחודשים האחרונים התמודדנו בהצלחה עם פתיחתה של 'מרכזית המפרץ החדשה'. לאחר עבודה של למעלה משלוש שנים 
והשקעה אדירה של משרד התחבורה הנאמדת בלמעלה מ-300 מיליון ש"ח, הצלחנו לבצע את חיבורם של מגוון כלי תחבורה 

מתקדמים באתר מרכזי אחד, ולהקים מרכז תחבורתי חדשני המאפשר מעבר של למעלה מ-12 מיליון נוסעים בשנה. 

בימים אלה אנו עמלים בשיתוף הצוות הניהולי הבכיר של משרד התחבורה על השלמת פרוייקט הרכבל לעיר חיפה, במטרה 
לפתוח לנוסעים את חמשת תחנות הרכבל במהלך 2020 ובכך לשפר עוד יותר את הנגישות התחבורתית בעיר.

מחלקת התכנון בחברה ממשיכה במרץ על פרויקט חיבורי הנמל. הפעילות הרחבה כוללת הקמת גשרים מעל כביש 22, חיבורי 
דרכים לנמל חיפה, הקמת מנהרת תשתיות והקמת תשתיות ותכולות נוספות שישפרו את תנאי התחבורה באיזור.

כמו כן אנו מקיימים בשיתוף עם משרד התחבורה סקרי הרגלי צריכה שוטפים, ושימוש בתחבורה ציבורית עבור תושבי הצפון, 
זאת על מנת להתאים את השירותים התחבורתיים לצרכים המשתנים של תושבי מטרופולין חיפה והצפון. 

יפה נוף פועלת תוך שיתוף פעולה מלא עם משרד התחבורה ועם השר העומד בראשו, הראיה הכוללת של המשרד ושיתוף 
הפעולה האסטרטגי עימו הם נכס מרכזי עבור יפה נוף, והוא בעל תרומה משמעותית לתושבי מדינת ישראל כולה.

 אבישי כהן
 מנהל כללי

חברת יפה נוף



84

תוכנית עבודה 2019

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

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 חיבור נמל המפרץ
 1,798,848
)אלש"ח(

מנהרת תשתיות 
 שלב ב'

 600,862
)אלש"ח(

מסירה לאחזקה1

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

3
 סיום העתקת 
תשתיות באזור 

מספנות 

סיום שלב התקנת 
המערכות ושלב א' 
בתהליך ההרצות

4
השלמת עבודות 
הנדסה אזרחית 

במשה דיין
סיום קבלני

דרך ראשית 
ומסילה - מבנה 
תחתון )מקטע 

 צפוני(
 392,524
)אלש"ח(

סגירת חשבון השלמת שלד שו"בצו התחלת עבודה1
והעדר תביעות

2

השלמת גשר 3
BR-04סיום קבלני

תחילת ביצוע גשר 4
BR-03

פתיחה לתנועה 
מסירה לאחזקהצפון-דרום

דרך ראשית 
ומסילה - מבנה 
תחתון )מקטע 

 דרומי(
 325,792
)אלש"ח(

השלמת גשרי 1
BR-05מסירה לאחזקה

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

3
השלמת מבנה 
תחתון בגשרי 

BR-05

השלמת גשרי 
הקישון

4
השלמת מבנה 
תחתון בגשרי 

הקישון
סיום קבלני

דרך ראשית 
ומסילה - מבנה 
תחתון )מקטע 

 מערבי(
 176,425
)אלש"ח(

פרסום מכרז1

השלמת עב' קידוח 
וחיבור קו סניקה 

תחנת שמן מתחת 
להר הזבל

השלמת תכנון 2
מפורט קבלן

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום קבלניצו התחלת עבודה3
מסירה לאחזקה4

מנהרת תשתיות 
 שלב א'
 98,247
)אלש"ח(

סגירת חשבון 1
והעדר תביעות

2
סיום קבלני3
מסירה לאחזקה4

מכרז קידום 
 זמינות

 91,550
)אלש"ח(

1
2

סגירת חשבון 3
והעדר תביעות

4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 חיבור נמל המפרץ
 1,798,848
)אלש"ח(

מבנה עליון 
 רכבת ישראל

 78,400
)אלש"ח(

השלמת מבנה 1
עליון דרומי

מסירת מבנה 2
תחתון צפוני

מסירת מבנה 3
תחתון מערבי

מסירת מבנה 4
תחתון דרומי

תת"ל 80 - 
בוקס לרכבת 

1

2
הצגת התכנון 
לרכבת, רש"ת 
והוועדה המחוזית

3

4
הגשת בקשה 

להיתר בניה לוועדה 
המחוזית

 מטרונית
 1,589,000
)אלש"ח(

קטע -781 
 רמפת שפיר

 87,700
)אלש"ח(

1

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

3
4

הארכת המטרונית 
 מזרחה )נשר(

407,000 )אלש"ח(

מקטע נשר 
- מגבול 

מוניצפאלי עם 
חיפה עד צומת 

 ספייס
 272,080
)אלש"ח(

העברת תנועה 1
סיום קבלנישלב 3

2
סיום עבודות 

הרחבת הכביש 
לאורך מפעל נשר

מסירה לאחזקה

העברת תנועה 3
שלב 4

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

4
גמר העתקת 

תשתיות בצמתים 
ובצדדים

מקטע חיפה - 
מגשר פז לגבול 

מוניציפאלי 
 )מזרחה מהביג(

 81,320
)אלש"ח(

1

2

תחילת ביצוע 
במרכז הכביש 

כולל סלילת מסלול 
מטרונית

מסירה לאחזקה

סגירת חשבון 3
והעדר תביעות

סיום ביצוע קבלני4

מקטע יגור - 
מצומת הספייס 
עד לתחנת קצה 

 ביגור
 53,600
)אלש"ח(

1
קבלת אישורי 
חפירה והסדרי 
תנועה זמניים

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום קבלני2

3
השלמת עבודות 

עפר ותשתיות תת 
קרקעיות בחיניון

מסירה לאחזקה4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

רכבל צ'ק פוסט-
 טכניון-אוניברסיטה
332,734 )אלש"ח(

 ציוד 
 160,623
)אלש"ח(

1

2
גמר התקנת 

עמודים לרכבל 
ABC

 גמר הרכבת 
מסירה לאחזקהמערכות הרכבל

 סיום הרצה 3
והפעלה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

4
גמר התקנת 

עמודים לרכבל 
DEF

 הנדסה אזרחית
 157,881
)אלש"ח(

1

סגירת חשבון סיום קבלני2
והעדר תביעות

מסירת חדרי בקרה 3
ליצרן

עבודות פיתוח 4
מסירה לאחזקהודרכי גישה

גשר ה.ר. וחניון 
 באוניברסיטה

 14,230
)אלש"ח(

צו התחלת עבודה 1
לחניון

סיום ביצוע חניון 2
וגשר ה.ר.

גמר קירות תומכים3

סגירת חשבון 4
והעדר תביעות

חיבור מנהרות 
 למחלף ידין

262,000 )אלש"ח(

שיקום הר 
הפסולת 

 והסדרת צמתים
 13,000
)אלש"ח(

סיום קבלניפרסום מכרז1
מסירה לאחזקהצו התחלת עבודה2

סגירת חשבון 3
והעדר תביעות

4

העדפת רמזורים 
 במטרונית 

49,500 )אלש"ח(

 קוים 2-3
 24,500
)אלש"ח(

סיום ביצוע1

הפעלה ויישום של 2
30 רמזורים

3

הפעלה ויישום של 4
50 רמזורים

רחוב דרור 
 בכרמיאל

39,000 )אלש"ח(

גמר קירות ומבני 1
מסירה לאחזקהדרך

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

סיום קבלני3
4

מטרונית - רחוב 
 התעשייה

38,000 )אלש"ח(

1

פתיחה מלאה 2
לתנועה

חשבון סופי והעדר 
תביעות

סיום קבלני3
מסירה לאחזקה4



87

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

מרכז בקרה 
 מטרופוליני

31,000 )אלש"ח(

1
סיום שלב 1 - 

הכנת תכניות יצור 
ע"י הקבלן

סיום קבלני

מסירה לאחזקה2

סגירת חשבון 3
והעדר תביעות

תחילת הרצת 4
מערכות

הרחבת שוליים 
בכביש 89 - דרך 
גישה לבית חולים 

 נהריה
20,000 )אלש"ח(

מסירה לאחזקה1

גמר קירות ומבני 2
דרך

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

3

סיום קבלני4

 חוף שמן
11,214 )אלש"ח(

חוף שמן: בשן 
- אורט - מיגון 

 קווי דלק
7,214 )אלש"ח(

סיום ביצוע הכיכר1

תחילת ביצוע 2
עבודות קצא"א

סיום העתקת קו 
סיום קבלניראשון של בז"ן

פרסום מכרז ביצוע 3
עבודות בז"ן

תחילת ביצוע 
עבודות על הכיכר

סיום העתקת קו צו התחלת עבודה4
רביעי של בז"ן

מטרונית רכס 
 הכרמל

 1,021,000
)אלש"ח(

1

סיום תכנון מוקדם 2
הנדסי

3
4

מטרונית - קרית 
אתא )רח' התעלה 

 ועוקף מזרחי(
758,000 )אלש"ח(

רח' התעלה 
שלב ב' מצומת 
זבולון עד צבר + 

 עוקף מזרחי 
 698,000
)אלש"ח(

דוח פרויקטאלי1

מינוי צוות מתכננים 2
לתכנון מפורט

3
4

רח' התעלה 
שלב א' קטע 

בין רח' ביאליק 
 עד רח' זבולון

 60,000
)אלש"ח(

מינוי צוות הפקעות1
גמר הכנת מפרט 
מיוחד ומסמכי 

מכרז

הגשת תכניות 2
לרשות המקומית

סיום תאום עם 3
גורמי חוץ

4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

הארכת המטרונית 
דרומה )טירת 

 הכרמל(
477,500 )אלש"ח(

מחלוף צומת 
 מת"ם

 150,900
)אלש"ח(

תחילת תכנון 1
מפורט

2

קבלת היתר בניה 3
לגשר

4

כביש 4 )ללא 
אזור מת"ם( - 

מכרז מס' 1

1
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

פרסום מכרז2

גמר תיאום מול 3
סיום קבלניצו התחלת עבודהגורמי חוץ

4
גמר הכנת מפרט 
מיוחד ומסמכי 

מכרז
מסירה לאחזקה

קטע עירוני 
טירת הכרמל - 

מכרז מס' 2

התחלת פינויים 1
בתוואי

הגשת דוח מוכנות 
למכרז סופי 

לממשלה
פרסום מכרז2
סיום קבלניצו התחלת עבודה3

4
גמר הכנת מפרט 
מיוחד ומסמכי 

מכרז
מסירה לאחזקה

רחוב רוטנברג 
וכביש 11 

בקטע מאושר 
סטטוטורי - 
מכרז מס' 3

פרסום מכרז1
סיום קבלניצו התחלת עבודה2

3
גמר הכנת מפרט 
מיוחד ומסמכי 

מכרז
מסירה לאחזקה

4
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

כביש 11 
)שכ' מבואות 
דרומיים( קטע 

לא מאושר 
סטטוטורית - 
 מכרז מס' 4

 59,100
)אלש"ח(

1
גמר הכנת מפרט 
מיוחד ומסמכי 

מכרז
מסירה לאחזקה

2
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

סיום תיאום מול 3
פרסום מכרזגורמי חוץ

סיום קבלניצו התחלת עבודה4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 מטרונית נווה שאנן
448,000 )אלש"ח(

רחובות הרב 
משאש, פאר, 
רזיאל - מכרז 

מס' 1

סגירת חשבון צו התחלת עבודה1
והעדר תביעות

2
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

סיום קבלניפרסום מכרז3
מסירה לאחזקה4

אבא הילל 
סילבר, חניתה 
מזרח - מכרז 

מס' 5 + 
טרומפלדור 
דרום, צ. זיו, 
מלל, קומוי, 

טבעת רות הכהן 
- מכרז מס' 2

1
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

סיום קבלני

מסירה לאחזקהפרסום מכרז2

גמר תיאום מול 3
סגירת חשבון צו התחלת עבודהגורמי חוץ

והעדר תביעות

4
גמר הכנת מפרט 
מיוחד ומסמכי 

מכרז

יד לבנים תחתון, 
יד לבנים עליון 
- מכרז מס' +6 
טכניון, מסוף 
קצה - מכרז 

מס' 3

מסירה לאחזקהפרסום מכרז1

סגירת חשבון צו התחלת עבודה2
והעדר תביעות

3
גמר הכנת מפרט 
מיוחד ומסמכי 

מכרז

4
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

סיום קבלני

חניתה 
מערב, גליל, 
טרומפלדור 

צפון, ניסינבוים 
- מכרז מס' 4

פרסום מכרז1
סיום קבלניצו התחלת עבודה2

3
גמר הכנת מפרט 
מיוחד ומסמכי 

מכרז
מסירה לאחזקה

4
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

הארכת המטרונית 
 צפונה )עכו(

431,600 )אלש"ח(

 קטע עירוני
 263,000
)אלש"ח(

קיום ועדה 1
פרסום מכרזמקצועית

סיום קבלניצו התחלת עבודה2

3
גמר הכנת מפרט 
מיוחד ומסמכי 

מכרז
מסירה לאחזקה

4
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

 קטע בינעירוני
 168,600
)אלש"ח(

קיום ועדה 1
פרסום מכרזמקצועית

סיום קבלניצו התחלת עבודה2

3
גמר הכנת מפרט 
מיוחד ומסמכי 

מכרז
מסירה לאחזקה

4
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

שבילי אופניים 
 במטרופולין חיפה 
210,000 )אלש"ח(

שבילי אופניים 
כביש 4 

במטרופולין 
חיפה

1
אישור רשויות 

סופי לפני התנעה 
התכנון

סיום תכנון מפורט

ביצוע מדידות 2
בתוואי הפרויקט

הכנת תיקי מכרז 
לקטעים הנבחרים

3
4

מטרונית קרית 
 ביאליק: ציר האצ"ל
200,000 )אלש"ח(

דיון להפקדה1
2
3
4

 מסופים בחריש
108,000 )אלש"ח(

 מסוף מע"ר
 84,000
)אלש"ח(

תחילת תכנון 1
מפורט

2
3
סיום תכנון מפורט4

מסוף כניסה 
 לעיר

 24,000
)אלש"ח(

תחילת תכנון 1
מפורט

2
3
סיום תכנון מפורט4

מטרונית חיפה - 
הארכה לבית חולים 

 רמב"מ
30,000 )אלש"ח(

1
הגשת תסקיר 
בטיחות לתכנון 

מוקדם

מינוי צוות מתכננים 2
לתכנון מפורט

3
4

 מטרונית קו 4 
18,000 )אלש"ח(

תקצוב הפרויקט1
פרסום מכרז2
3
4

חיבור מסילת 
העמק לנמל 

המפרץ

הגשת תכנית 1
לוועדה

2

3
אישור תנאי סף 
בוועדה המחוזית 
לפני דיון להפקדה

4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

מרכז תחבורה 
נצרת

1

החלטה על חלופת 
חיבור המסוף 

לרק"ל ) גישור או 
קרקע(

2
דיון להפקדה3
4

מרכזית הקריות 
)כורדאני(

סיום תכנון מוקדם1
2
3
4

תכנית אב 
לשבילי אופניים 

במטרופולין חיפה 

מחוזות חיפה 
והצפון

הקמת צוות תכנון1

2
פיתוח מתודולוגיה 

וקבלת אישור 
התקדמות ממת"ח

3

הצגת תוצרים 4
ראשונית למת"ח

תכנית מסופים
 תכנית מסופים 

 צפון
 18,000
)אלש"ח(

סיום תכנון ראשוני 1
ל - 2 מתח"מים

סיום תכנון מוקדם 2
ל- 3 מתח"מים

סיום תכנון מוקדם 3
ל- 2 מתח"מים

סיום תכנון מוקדם 4
ל- 2 מתח"מים
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דבר המנכ"ל
חברת מוריה הנה חברת בת עירונית של עיריית ירושלים, אשר מופקדת על ניהול וביצוע מיזמי פיתוח תשתיות גדולים וכן על 

קידום והקמת מבני ציבור בעיר. 

החברה אשר מנהלת קרוב ל – 400 פרויקטים, משמשת בזרוע הביצוע המרכזית של העירייה ומשרד התחבורה והנה בין החברות 
העירוניות המובילות במשק הישראלי.

היקפי הביצוע השנתיים של החברה נמצאים בצמיחה מתמדת שהחלה מלפני כ 7 שנים, ובשנת 2018 אף חצתה לראשונה 
בתולדותיה את רף המיליארד ₪ בשנה.

אין ספק שהיקפי העבודה הצומחים והמגוון הרב שלהם, הביאו לצמיחה וגדילה גם של כח האדם ההנדסי והכלכלי, כולל 
התאמת המבנה הארגוני להיקפי העבודה האלה.

יחד עם זאת, חברת מוריה שומרת על מקומה כחברת מטה, המנהלת את פרויקטיה ניהול מטרציוני המבוסס על חברות ניהול 
פרויקטים מהמובילות בתחום.

על אתגריה המרכזיים של מוריה נמנים כיום הקמת התשתיות לשלוחות הנוספות של הרכבת הקלה – הקו הירוק והקו הכחול, 
השלמת פרויקט הכניסה לעיר, הכפלת מנהרות כביש 60, הכוללת מת"צ מתחלף יחודי, מנהור צומת הגבעה הצרפתית, הקמת 

פרויקט הטבעת המזרחית, שיפור התשתיות במזרח העיר ועוד ועוד.

לצד קידום פרויקטים תחבורתיים, מקדמת מוריה פרויקטים בתחום התחדשות עירונית על מנת להגדיל את היצע הדיור בירושלים 
ולחדש את פני השכונות. בנוסף, פועלת החברה לצמצום הפערים הקיימים בכיתות לימוד בעיר, זאת באמצעות מנהלת ייעודית 

אשר מפקחת על למעלה מ – 150 פרויקטים שונים בתחום החינוך ברחבי ירושלים.

 יואל אבן,
ממלא מקום מנכ"ל מוריה 
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 כניסה לעיר
 1,643,310
)אלש"ח(

שזר - מבנה 
חניון תת 

קרקעי, הפרדה 
מפלסית 
 ומערכות
 520,000
)אלש"ח(

1

2
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

תחילת עבודה על יציקת רצפת החניון 
מערכות בקרה

3

יציקת קירות מינוס פרסום מכרז4
 5

סיום פירים וחדרי 
מדרגות 

מנהור ודיפון 
 ראשוני

 482,200
)אלש"ח(

מסירה לקבלן 1
החניון

2

השלמת כרייה 3
מפלס מינוס 5

סיום קבלני4

 חניון ומסוף 4/9
 374,410
)אלש"ח(

פרסום מכרז חניון 1
+ מסוף

תחילת ביצוע 
יציקת עמודים 

בחניון
פתיחת תנועה הקמת הטרמינל

הסדר סופי
מסירה לאחזקה 

עבודות חניון

סיום קבלני2
3
דוח סגירת פרויקטביצוע רמזוריםיציקת תקרה בחניוןצו התחלת עבודה 4

סלילה ופתוח 
 רח' שזר
 141,000
)אלש"ח(

1

הגעה להסכמה על 2
פינוי עץ חיים 

3

4
סיום העתקת 

תשתיות לפורטל 
המערבי

שזר מרחב 
 ציבורי

 119,000
)אלש"ח(

1

סיום תכנון מוקדם2
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

3
פרסום מכרזסיום תכנון מפורט4

חשמול חניון 
4/9 

 30,568
)אלש"ח(

1

הגשת דוח מוכנות סיום תכנון מוקדם2
למכרז לממשלה

3
סיום תכנון מפורט4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 הארכה להדסה
930,410 )אלש"ח(

הדסה עין כרם 
 - בי"ח

 239,940
)אלש"ח(

1
השלמת מיסעת 
רכבת אינפרא 1 
בתחום בית החולים

מסירה לאחזקה 

2
תחילת ביצוע 
קונסטרוקצית 

מעבר תת קרקעי

תחילת יציקת 
שדות לגשר הדסה

דוח סגירת פרויקטסיום קבלני3

4
יציקת רצפה חלק 
דרומי של מעבר 

תת קרקעי

השלמת יציקת 
מיסעת גשר הדסה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

 אורה הדסה
 149,740
)אלש"ח(

יציקת מיסעת 1
דוח סגירת פרויקטגשר 1

סגירת חשבון סיום קבלני2
והעדר תביעות

 יציקת מיסעה 3
גשר 3

מסירה לאחזקה4

 צומת אורה
 95,220
)אלש"ח(

סגירת חשבון סיום קבלני1
והעדר תביעות

2
מסירה לאחזקה3
4

 כביש אמריקאי
915,240 )אלש"ח(

כביש אמריקאי- 
 מרכז

 164,980
)אלש"ח(

גמר ביצוע 1
מסירה לאחזקהגאומטריה סופית

דוח סגירת פרויקט2

ביצוע מערכות 3
בתוואי קטע 2

פתיחה מלאה 
לתנועה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

4
השלמת קירות 
תמך צד שמאל 

קטע 1 

כביש אמריקאי 
 דרום

 150,260
)אלש"ח(

מסירה לאחזקה1

השלמת פריצת צו התחלת עבודה2
הכביש במקטע 1

תחילת ביצוע מבנה 
כביש

הקמת הסדר 3
תנועה 1 

סגירת חשבון 
והעדר תביעות 

תחילת ביצוע 4
מיסעת הגשר

פתיחה מלאה 
לתנועה

כביש אמריקאי 
צפון )מנהרת 

 שיח ענבר(
 600,000
)אלש"ח(

1
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

סיום תכנון מוקדם2
3
סיום תכנון מפורט4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

כביש 60 הכפלת 
 כביש המנהרות

908,705 )אלש"ח(

 קטע דרומי
 433,364
)אלש"ח(

1
צו התחלת עבודה 2

3
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

פרסום מכרז 4

 קטע צפוני
 295,633
)אלש"ח(

פרסום מכרז1

תחילת ביצוע כריית 2
מנהרה

צו התחלת עבודה3
4

 מערכות 
 179,708
)אלש"ח(

1
צו התחלת עבודה 2

3
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

פרסום מכרז 4

 קו ירוק
900,075 )אלש"ח(

כנפי נשרים 
גבעת שאול 

1
פרסום מכרז 2
3
צו התחלת עבודה4

דב יוסף מקטע 
16

פרסום מכרז 1
2
3
צו התחלת עבודה4

גילה קטע 14

1
פרסום מכרז 2
3
צו התחלת עבודה4

דב יוסף צפון 
)22( 

 251,387
)אלש"ח(

1
פרסום מכרז 2
3
צו התחלת עבודה4

הר הצופים 
הארכת רקל - 

 3 - אומגה
 158,230
)אלש"ח(

מסירה לאחזקה1

2
גמר ביצוע הרמזור 
הזמני בצומת יסקי- 

צ'רצ'יל
דוח סגירת פרויקט

 סיום והשלמת 3
קטע האומגה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

4
סיום והשלמת 

פיתוח רחוב קציר 
)צד שמאל(

השלמת קטע שוקן
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 קו ירוק
900,075 )אלש"ח(

הפרדה 
 מפלסית פת
 139,570
)אלש"ח(

1

 השלמת חפירה 
בכל המעבר 
המשוקע, צד 

מערבי

דוח סגירת פרויקטדוח סגירת פרויקט

גמר שלד חדר 2
סגירת חשבון סיום קבלנישנאים

והעדר תביעות
סגירת חשבון 
והעדר תביעות

3
גמר הפעלת 

המעבר המשוקע, 
הסדר תנועה 3

4
 גמר הנחת 

תשתיות הסדר 
תנועה שלב 0

מסירה לאחזקה

 גילה קטע 12
 101,426
)אלש"ח(

פרסום מכרז 1
2
צו התחלת עבודה3
4

הר הצופים 
הארכת רקל - 1 

 - קלרמון גנו
 72,510
)אלש"ח(

מסירה לאחזקה1

2
תחילת ביצוע 

העתקת תקשורת 
עבור המשטרה

דוח סגירת פרויקט

תחילת הסדר 3
תנועה שלב 4 

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

תחילת הסדר 4
תנועה שלב 5 

 סיום והשלמת 
קטע קלרמון גנו

מלחה גשר 
המאסף + 
 מקטע 73
 49,950
)אלש"ח(

מסירת תשתיות 1
לחברת התקשורת 

סגירת חשבון 
והעדר תביעות 

צו התחלת עבודה2
פתיחה חלקית 
לתנועה גשר 

המאסף

פריסת הסדר 3
תנועה ראשון 

4
פתיחה חלקית 

לתנועה - מקטע 
73

מסירה לאחזקה

קטע 26 בייט 
 רקל

 44,160
)אלש"ח(

סגירת חשבון סיום קבלני1
והעדר תביעות 

צו התחלת עבודה2
תחילת ביצוע 
מעבר מתחת 

למסילה

פריסת הסדר 3
מסירה לאחזקהתנועה ראשון 

תחילת ביצוע 4
עבודות גינון

פארק אלמליח 
 74-22 רקל
 34,220
)אלש"ח(

השלמת העתקות 1
מסירה לאחזקהקווי מתח עליון 

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות 

סיום העתקת קו 3
סיום קבלניביוב

סיום העתקת קווי 4
מתח גבוה
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מקרא:  תכנון ראשוני  תכנון מוקדם  תכנון מפורט  פרסום מכרז  ביצוע  סגירת חשבון

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 קו ירוק
900,075 )אלש"ח(

רק"ל גבעת 
 מרדכי )25(
 34,060
)אלש"ח(

סגירת חשבון 1
והעדר תביעות

גמר שלד חדר 2
סיום קבלני שנאים

גמר יסודות גשר 3
מסירה לאחזקה4

שז"ר + כביש 7 קו 
 ירוק

900,075 )אלש"ח(

תחילת העתקת 1
תשתיות 

תחילת עבודה 
מסירה לאחזקהמעבר תת קרקעי

סגירת חשבון פרסום מכרז2
והעדר תביעות 

התחלת מבנה צו התחלת עבודה 3
כביש 

סיום קבלני4

כביש 1 ארצי — 
 מחלף סחרוב

332,550 )אלש"ח(

1

הפעלת הסדר 2
תנועה שלב א 

סיום הקמת קירות 
תמך בקטע הצפון 

מזרחי
דוח סגירת פרויקט

פתיחה מלאה 3
לתנועה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות 

השלמת חציבת 4
מדרונות שלב א

סיום הרחבת רחוב 
ויצמן עד גבעת 

שאול 
מסירה לאחזקה

 חניון נחל צופים
172,690 )אלש"ח(

תחילת ביצוע 1
מסירה לאחזקהמערכות 

2
סגירת נושא 

הבעלויות בין עירית 
ירושלים לאוצר

דוח סגירת פרויקט

סגירת חשבון סיום קבלניסיום חפירה ועוגניםצו התחלת עבודה3
והעדר תביעות 

סיום שלד קומה 4
מינוס 5

 מחלף 9/22
134,880 )אלש"ח(

דוח סגירת פרויקט1

2
סיום ביצוע קירות 

תמך לרמפה 
צפונית

פתיחה מלאה 
לתנועה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

3

תחילת הקמת גשר 4
מסירה לאחזקהמעל כביש 9

 שלוחת גבעת רם
132,800 )אלש"ח(

רם 3 מרבין ועד 
 האוניברסיטה

 68,600
)אלש"ח(

סגירת חשבון סיום קבלני1
והעדר תביעות

2
3
מסירה לאחזקה4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 כביש 21 קטע 4
124,910 )אלש"ח(

פתיחה מלאה תחילת מבנה כביש1
לתנועה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

2

סיום קירות ומעבירי 3
מסירה לאחזקההמים

4

 דיפו 25
123,190 )אלש"ח(

פרסום מכרז1
2
צו התחלת עבודה 3
4

 דיפו נווה יעקב
104,150 )אלש"ח(

פרסום מכרז1
2
צו התחלת עבודה 3
4

 שיקוע קלנדיה
94,300 )אלש"ח(

פריסת הסדר 1
תנועה ראשון 

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

גמר ביצוע מערכות 2
לחיבור המחנה

סיום קבלני3

4
השלמת עבודות 
חפירה באזור 

המחנה
מסירה לאחקההעברת המחנה

 כביש 16
חיבור 

 לפאברשטיין
 83,500
)אלש"ח(

פתיחה חלקית 1
לתנועה

תחילת ביצוע צו התחלת עבודה2
סיום שלב 2 ב'קירות 

מסירה לאחזקה 3

פריסת הסדר 4
תנועה ראשון 

תחילת ביצוע 
הסדר תונעה 

שלב 2
סיום שלב 3 ו- 4

המשך כביש 16 
מזרח )מנהרת 

ברעם(

המשך כביש 16 
מזרח )מנהרת 

ברעם(

1

בחירת חלופה 2
מועדפת

3
אישור ועדת ההיגוי4

מחלף בייט והמשך 
כביש 16

מחלף בייט 
והמשך כביש 

16

דיון בהתנגדויות1
2

3
עדכון תכנון 

בעקבות שינוי תכנון 
שפיר

4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

מתצ ירמיהו - 
 קו ירוק

58,961 )אלש"ח(

התחלת העתקת פרסום מכרז חוזר1
תשתיות

2

התחלת עבודה צו התחלת עבודה 3
מדרכה צפונית 

4

כביש 201 
 )תל אל פול(

38,966 )אלש"ח(

תחילת ביצוע 1
סגירת חשבון סיום קבלניקירות קטע צפוני

והעדר תביעות 

תחילת ביצוע 2
קירות קטע דרומי

תחילת מבנה כביש 3
מסירה לאחזקה קטע צפוני

4
תחילת פינוי 
תשתיות קטע 

דורמי

 טבעת אום ליסון
37,274 )אלש"ח(

1

התחלת קירות 2
תמך

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

פתיחה מלאה 3
לתנועה

התחלת מבנה 4
מסירה לאחזקהכביש 

מתצ ירמיהו מויצמן 
 עד רח הצבי

34,623 )אלש"ח(

הפעלת רמזור 1
מסירה לאחזקהצומת יפו ויצמן 

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות 

פתיחה מלאה 3
לתנועה

4

 דוכיפת חיזמה
32,868 )אלש"ח(

מסירה לאחזקה1

פתיחה חלקית 2
לתנועה

סגירת חשבון 3
והעדר תביעות

סיום קבלני4

כביש הר הזיתים 
 )ואדי גוז(

30,400 )אלש"ח(

הר הזיתים - 
 שלב ב'
 20,924
)אלש"ח(

1

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

3
4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

מסוף קלנדיה + 
 מתצ קלנדיה

32,000 )אלש"ח(

1

תחילת ביצוע 2
מסירה לאחזקהעבודות במחסום

3

סגירת חשבון סיום קבלני4
והעדר תביעות

נת"צ רמפת 
 גבעת שאול 

28,741 )אלש"ח(

השלמת תימוך 1
זמני

סגירת חשבון 
והעדר תביעות 

סיום קבלניצו התחלת עבודה2

השלמת הסדר 3
תנועה ראשון

השלמת הרחבת 4
מסירה לאחזקההכביש

 כביש 18
23,774 )אלש"ח(

כביש 18 - שלב 
 ב'

 23,774
)אלש"ח(

סגירת חשבון 1
והעדר תביעות

התחלת ביצוע 2
תשתיות ומערכות

פתיחה מלאה 
לתנועה

3

תחילת ביצוע מבנה 4
מסירה לאחזקהכביש

 מסוף קדיש לוז
19,002 )אלש"ח(

סגירת חשבון צו התחלת עבודה1
והעדר תביעות 

2
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

סיום קבלני

תחילת קירות 3
מבנה

מסירה לאחזקהפרסום מכרז4

שביל אופניים 
מתחנה לתחנה 

 דרך מילטון
14,500 )אלש"ח(

מסירה לאחזקה1

2
 ביצוע אספלט 
סופי לשבילי 

האופניים

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

3
סיום קבלני4

כביש טבעת 
 שרעפת

13,469 )אלש"ח(

מסירה לאחזקה1
2

סגירת חשבון 3
והעדר תביעות

4
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תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

דיר אל עמוד 
 צור באהר

11,852 )אלש"ח(

פתיחה מלאה 1
מסירה לאחזקהלתנועה

תחילת עבודות 2
תשתית

סגירת חשבון סיום קבלני3
והעדר תביעות

תחילצת מבנה 4
כביש

 בית חנינא שלב ג
11,367 )אלש"ח(

1

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות

3
4

כביש בית הספר 
 בבית צפפה

9,785 )אלש"ח(

מסירה לאחזקה1

פתיחה מלאה 2
לתנועה

סגירת חשבון 3
והעדר תביעות

סיום קבלני4

 שכונת מרווחה
7,675 )אלש"ח(

מסירה לאחזקה1
תחילת מבנה כביש2

סגירת חשבון 3
והעדר תביעות 

סיום קבלני4

עיסוויה - חוש 
 עובייד וחוצה עיס
6,899 )אלש"ח(

1
מסירה לאחזקה 2
3

סגירת חשבון 4
והעדר תביעות

 כביש איחוד הכפר
6,330 )אלש"ח(

סגירת חשבון סיום קבלני1
והעדר תביעות

2
מסירה לאחזקה3
4

דרך בית הקברות 
 צור בהאר

5,329 )אלש"ח(

פתיחה מלאה 1
לתנועה

מסירה לאחזקה2
תחילת מבנה כביש3

תחילת עבודות 4
סלילה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

כביש 15 שלב א' 
 ראס אל עמוד
3,768 )אלש"ח(

מסירה לאחזקה1

פתיחה מלאה 2
לתנועה

סגירת חשבון 3
והעדר תביעות

סיום קבלני4

 כיכר דרך יריחו
3,174 )אלש"ח(

סגירת חשבון סיום קבלניצו התחלת עבודה1
והעדר תביעות

2
מסירה לאחזקה3

פתיחה מלאה 4
לתנועה

כיכר אבו רביע 
 עולי הגרדום

2,505 )אלש"ח(

סגירת חשבון סיום קבלניהשלמת רה תכנון1
והעדר תביעות 

תחילת ביצוע2
מסירה לאחזקה 3
4

כיכר רבעה 
 אל עדאוויאה

2,354 )אלש"ח(

צו התחלת עבודה1
מסירה לאחזקה2
3

פתיחה מלאה 4
לתנועה

סגירת חשבון 
והעדר תביעות

 סל תכנון חומש
40,000 )אלש"ח(

קבלת סל תכנון 1
לפרויקטי חומש ב'

2
3
4

סקר מיפוי תשתיות 
 במזרח ירושלים 
4,000 )אלש"ח(

1
2

3
קבלת תוצאות 

הסקר מצוות אב 
לתחבורה

4

תבעות סטף - 
אורה משואה

1

הצגת סכימה 2
תנועתית 

3

הגשת חומר 4
לועדות 
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מס' 
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הפרדה מפלסית 
 הגבעה הצרפתית
950,323 )אלש"ח(

1

2
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

צו התחלת עבודה

תחילת ביצוע פרסום מכרז3
הסדר תנועה ראשון

4

כביש אשר ווינר 
 אום ליסון )מזרח(
144,000 )אלש"ח(

1

2
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

3
פרסום מכרז4

הפרדה מפלסית 
 דוכיפת

57,228 )אלש"ח(

צו התחלת עבודהסיום תכנון מוקדם1

2
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

תחילת ביצוע 
כלונסאות

פרסום מכרז3
סיום תכנון מפורט4

כביש 15 שלב ב' 
 ראס אל עמוד

48,857 )אלש"ח(

1

סיום תכנון מוקדם2
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

3
פרסום מכרזסיום תכנון מפורט4

כביש בתי הספר 
עד הכביש 
האמריקאי, 
 ג'אבל מוכבר

42,821 )אלש"ח(

התחלת קירות צו התחלת עבודה1
תמך דרומיים

התחלת סלילת 
מסירה לאחזקה כביש

סגירת חשבון 2
והעדר תביעות 

תחילת קירות תמך 3
L צד

השלמת מילוי בגב 
סיום קבלניקירות 

4

 עין אלוזה
25,078 )אלש"ח(

מסירה לאחזקה1

הגשת דוח מוכנות 2
צו התחלת עבודהלמכרז למממשלה 

סגירת חשבון 3
והעדר תביעות

סיום קבלניתחילת מבנה כבישפרסום מכרז4

חוסאן אלעזר 
 )מקטע כביש 60(
22,547 )אלש"ח(

1

סיום תכנון מוקדם2
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

3
פרסום מכרזסיום תכנון מפורט4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

בדיקות התכנות 
כבישי מזרח 

 ירושלים
6,453 )אלש"ח(

 קבוצה 1-6
1,100 )אלש"ח(

הצגת תוצרי 1
בדיקות היתכנות 

2
3
4

ביצוע הסדרי דרך 
 בית לב קלרמון גנו

2,301 )אלש"ח(

1

תחילת תכנון 2
ראשוני 

סיום תכנון ראשוני3
4

תבע אדם חיזמה 
437 

2,176 )אלש"ח(

1
אישור הועדה 

להפקדה 
להתנגדויות

אישור סכימה 2
סיום תכנון מוקדםתנועתית

הגשת חומר תכנוני 3
לועדה

דיון למתן תוקף4

 ציר ליל - כביש 45
2,002 )אלש"ח(

תחילת תכנון 1
ראשוני

2
סיום תכנון ראשוני3
4

כבישים מובילים 
 לאורה

1,500 )אלש"ח(

פרסום מכרזסיום תכנון ראשוני1
2

3
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

סיום תכנון מוקדם4

 עוקף אבו-תור
1,111 )אלש"ח(

הגשת דוח מוכנות 1
צו התחלת עבודהלממשלה

סיום תכנון מוקדם2
פרסום מכרז3
סיום תכנון מפורט4

 תבע פרבשטיין
1,068 )אלש"ח(

1
אישור הועדה 

להפקדה 
להתנגדויות

אישור סכימה 2
סיום תכנון מוקדםתנועתית

הגשת חומר תכנוני 3
לועדה

דיון למתן תוקף4



106

תוכנית עבודה 2019

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

שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 תבע אום ליסון 
0,500 )אלש"ח(

1

סגירת סכימה 2
תנועתית 

3
הגשה לוועדות4

מסוף 
גבעת התחמושת - 

 מבנה נהגים
0,001 )אלש"ח(

1
2
3

סיום תכנון מפורט4

חניון חנה וסע בייט

1
2
פרסום מכרז3
4

כביש 22

1

הגשת דוח מוכנות 2
למכרז לממשלה

פרסום מכרז3
4

מסוף עטרות

1
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

2
קבלת תכנון 

תנועתי מאושר 
מצתא"ל

פרסום מכרז

תחילת תכנון 3
מפורט

4

נת"צ שפע חיים 

1

קבלת תכנון מפורט 2
מצתא"ל

3

4
הגשת דוח מוכנות 

למכרז סופי 
לממשלה

קו כחול
הפרדה 

מפלסית אשר 
וינר

1
2
3
פרסום מכרז 4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

רמפת יציאה 
דרומית מחלף 

גולומב

מסירה לאחזקהפתיחה לתנועה 1
סיום קבלני2

סגירת חשבון 3
והעדר תביעות 

4

תבע לכביש 39 
בגבול שיפוט 

ירושלים

1
2

תחילת תכנון 3
סטטוטורי מוקדם

4

כיכר חיזמה

1
2

תחילת תכנון 3
ראשוני 

סיום תכנון ראשוני4

מחלף בגין רופין 

1
2

תחילת תכנון 3
סטטוטורי 

4

מנהרת נחל דרגה

1
2

תחילת תכנון 3
סטטוטורי 

4

מתצ בהפרדה 
מפלסית ויצמן 

הצבי

1

התחלת בדיקת 2
היתכנות הנדסית

3
4

תבע למחלף חוסאן

1
2

תחילת תכנון 3
סטטוטורי 

4
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דבר המנכ"ל
ירושלים נמצאת בעיצומה של מהפכה תחבורתית שניכרת בפיתוח מואץ של רשת הרק"ל, בתכנון מחדש של קווי האוטובוסים 
ובשדרוג התשתיות התחבורתיות ברחבי העיר. פתיחת הקו האדום של הרכבת הקלה לפני כשבע שנים, שינתה את מרכז העיר 
ללא היכר והשפיעה משמעותית על מערכת התח"צ. אנו מאמינים כי הארכת הקו ויצירת ארבעה קווים תפעוליים נוספים עד 

לשנת 2025 תביא את התחבורה הציבורית ירושלים לרמת שירות בקנה מידה בינלאומי.

הצוות מקדם את התחבורה בעיר מתוך תפישת לקוח ומסייע לו להגיע מפתח ביתו ועד למחוז חפצו בנוחות וביעילות המרבית. 
בתכנון אנו מתמודדים עם כל שכבות התחבורה הרלוונטיות, לרבות הולכי רגל, שבילי אופניים, תחבורה פרטית וציבורית, הסעת 

המונים ופרויקטים משלימים. כל אלו מתגבשים לידי מערכת אחת אינטגרטיבית ושלמה.

בשנת 2018 הגענו לשלב מתקדם במכרז ה-J-Net, ובעוד חודשים ספורים תיבחר הקבוצה הזוכה מבין שש קבוצות בינלאומיות 
שמתמודדות במכרז. אין ספק כי מדובר בהישג של ממש והוכחה לכך שירושלים נמצאת על המפה הבינלאומית. 

עבודות התשתית של ה-J-Net כבר החלו במספר רב של מוקדים, ובשנה הקרובה יחלו עבודות במוקדים נוספים במטרה 
לקדם את הפרויקט במהירות האפשרית. גם הקווים הבאים מתקדמים תכנונית: התב"ע של הקו הכחול אושרה השנה והקו 

נמצא בתכנון מפורט והתכנון של הקו הסגול והקו הצהוב מתקדמים.

בשבועות האחרונים התבשרנו על פרסום המכרזים למפעילי אוטובוס נוספים, מהלך שישפר לאין ערוך את רמת השירות 
לנוסע. נוסף לכל אלו, הצוות הרחיב את גבולות התכנון למטרופולין כולו, באמצעות בניית תכניות אב תחבורתיות ביישובים 

הסמוכים לעיר.

עבודה רבה לפנינו, אך אני סמוך ובטוח כי הצוות ימשיך לעמוד באתגרים שניצבים לפניו בהצלחה יתרה. אני מאחל לצוות 
ולשאר גופי התשתית שנת עבודה פורייה ונעימה.

 זהר זולר
מנכ"ל צוות תכנית אב לתחבורה
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

מסוף בריכה מסופים 
אולימפית 

סיום תכנון ראשוני1

בחירת חלופה 2
מועדפת

3
4

מסוף 300 מסופים 

תיאום מול מג"ב1
2
3
4

מסוף גט"י מסופים 
פסגת זאב 

1
סיום תכנון ראשוני2

בחירת חלופה 3
מועדפת

4

מנהרת הולכי נגישות 
רגל שערי צדק 

1
2
בחירת צוות תכנון3

בחירת חלופה 4
מועדפת

מת"צ שועפאט מת"צים 

אישור ועדת ההיגוי1
תיאום מול מג"ב2
3
4

חניוני חנה וסע 

 חנה וסע פסגת 
זאב 

הגשת חומרים 1
לוועדה מקומית

סיום תכנון ראשוני 2
בדיקה סביבתית3
4

חנה וסע גבעת 
התחמושת

1
2
סיום תכנון ראשוני 3
בדיקה סביבתית4

חנה וסע 
רוזמרין

תחילת תכנון 1
מפורט

הגשת דו"ח מוכנות 
למכרז לממשלה

2
3
סיום תכנון מפורט4

חנה וסע חומת 
שמואל

מינוי צוות מתכננים 1
2
3
סיום תכנון ראשוני 4

חנה וסע 4/9 

1
2
סיום תכנון מפורט3

הגשת דו"ח מוכנות 4
למכרז לממשלה
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

קו חום - תכנוןקו חום

1
2

3
פרסום מכרז לצוות 

תכנון - מקטע 
צפוני

4

קו צהוב 

קו צהוב 
- שלוחת 
המוזיאונים

דיון במחוזית 1
דיון בהתנגדויותלקראת הפקדה

2

הפקדה 3
להתנגדויות

4

קו צהוב - 
שלוחה מזרחית

מינוי צוות תכנון 1
מוקדם

2

בחינת חלופות 3
תכנון

4

רק"ל בית שמשרק"ל בית שמש

1
2

בחינת חלופות 3
תכנון

בחירת חלופה 4
מועדפת

קו כחול 
 11,000,000

)אלש"ח(

מכרז זכייני 
 8,500,000
)אלש"ח(

1
2

3
הגשת חומר 

לממשלה לקראת 
PQ

4

מקטע תת 
קרקעי - 60 
 1,650,000
)אלש"ח(

1

השלמת תכנון 2
בסיסי

3

פתיחת תיק היתר 4
בניה למנהרה

דפו מלחה 
 497,250
)אלש"ח(

1

דיון להפקדה 2
להתנגדויות

סיום התנגדויות 
לתכנית

3

החלטה למתן פרסום להפקדה4
תוקף

הפרדה 
מפלסית אשר 
וינר 350,000 

)אלש"ח(

הגשת דו"ח מוכנות 1
למכרז לממשלה

2
3
4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 J-Net 8,500,000
)אלש"ח(

מכרז זכייני 
 8,500,000
)אלש"ח(

חתימת חוזה1
קבלת הצעות 2
3

סיום סגירה בחירת זוכה4
פיננסית

גילה מזרח - 
 193,980 14

)אלש"ח(

הגשת דו"ח מוכנות 1
למכרז לממשלה

2
3
4

בר אילן - 36 
 173,520
)אלש"ח(

1
סיום תכנון מפורט2

הגשת דו"ח מוכנות 3
למכרז לממשלה

4

נורדאו )שרי 
ישראל( - 34 

 135,790
)אלש"ח(

סיום תכנון מפורט1

הגשת דו"ח מוכנות 2
למכרז לממשלה

3
4

חנה וסע 
בייט - חפירה 
ודיפון 120,000 

)אלש"ח(

1
2
סיום תכנון מפורט3

הגשת דו"ח מוכנות 4
למכרז לממשלה
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

 J-Net 8,500,000
)אלש"ח(

חנה וסע בייט 
- בינוי 120,000 

)אלש"ח(

הגשת דו"ח מוכנות 1
למכרז לממשלה

השלמת פרוגרמה2
3
סיום תכנון מפורט4

גבעת רם - 
 100,350 28

)אלש"ח(

סיום תכנון מפורט1

הגשת דו"ח מוכנות 2
למכרז לממשלה

3
4

שרגאי - 37 
 84,980
)אלש"ח(

1
סיום תכנון מפורט2

הגשת דו"ח מוכנות 3
למכרז לממשלה

4

ירמיהו - 35 
 72,520
)אלש"ח(

סיום תכנון מפורט1

הגשת דו"ח מוכנות 2
למכרז לממשלה

3
4

שז"ר - 32 
 57,090
)אלש"ח(

סיום תכנון מפורט1

הגשת דו"ח מוכנות 2
למכרז לממשלה

3
4

הר הצופים - 
מנהרה

הגשת דו"ח מוכנות 1
למכרז לממשלה

2
3
4

חניון גילה 
מערב

1
סיום תכנון מפורט2

הגשת דו"ח מוכנות 3
למכרז לממשלה

4

תכנית אסטרטגית 
לי-ם )שלב ה'( 

תכנית 
אסטרטגית 

לי-ם )שלב ה'( 

1
סיום גיבוש חלופות 

רשת והרצות 
במודל התחבורתי

בחירת חלופה 2
מועדפת

3
שילוביות, 

אינטגרציה ומדיניות 
משלימה

4

כביש 22 200,000 
)אלש"ח(

תכנון מוקדם 
כביש 22 
 200,000
)אלש"ח(

1

הפקדה 2
להתנגדויות

3
דיון במחוזית4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

הארכת מנהרת 
צה"ל 47,868 

)אלש"ח(

הארכת מנהרת 
צה"ל 47,868 

)אלש"ח(

1

הפקדת התכנית 2
להתנגדויות

3
4

תכנית אב ליו"ש 
10,000 )אלש"ח(

תכנית אב 
ליו"ש 10,000 

)אלש"ח(

1
סיום בחינת חלופות2
3

בחירת חלופה 4
מועדפת

תוכנית אב 
למבשרת ציון 
1,600 )אלש"ח(

תוכנית אב 
למבשרת ציון 
1,600 )אלש"ח(

בחירת חלופה 1
מועדפת

2
אישור ועדת ההיגוי3
4

תוכנית אב למז' 
ירושלים 1,400 

)אלש"ח(

תוכנית אב למז' 
ירושלים 1,400 

)אלש"ח(

1

בחירת חלופה 2
מועדפת

3
אישור ועדת ההיגוי4

תכנית אב למעלה 
אדומים 1,000 

)אלש"ח(

תכנית אב 
למעלה אדומים 
1,000 )אלש"ח(

1

בחירת חלופה 2
מועדפת

3
אישור ועדת ההיגוי4

תכנית אב לבית 
שמש 

תכנית אב לבית 
שמש 

1

בחירת חלופה 2
מועדפת

3
אישור ועדת ההיגוי4

הפמ"ס גבעה 
צרפתית

הפמ"ס גבעה 
צרפתית

מתן תוקף לתכנית1
2
3
4

חנה וסעחנה וסע

1

עיצוב והפקת 
חומרי הסברה 

פרסום בעיתונות 
מקומית, רדיו 

Waze-ו

 הקמת שילוט 2
בכניסה לחניונים 

3
4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

מנהור אורה - 
הדסה

מנהור אורה - 
הדסה

דיון לקראת 1
הפקדה

2

הפקדת התכנית 3
להתנגדויות

4

מת"צ בגין

קטע 1: בנציון - 
גולדה

תחילת תכנון 1
מפורט

2
3
סיום תכנון מפורט4

קטע 2: גולדה - 
ליפתא

תחילת תכנון סופי1
בחירת חלופה2
3
סיום תכנון מוקדם4

מתחם תחבורה 
משולב - חמד

אישור ועדת ההיגוי1
2
מינוי צוות תכנון3
4

ניידות חילוץ 
וגרירה

ניידות חילוץ 
וגרירה

1

סיום שלב א' - 2
פיתוח כלים לניתוח

3

4
הצגת הממצאים 

לשנת 2019 
במת"ח

נת"צ שפע חייםנת"צ שפע חיים

1
סיום תכנון מפורט2
ביצוע בקרות3
4

נת"צ שער נת"צים
האשפות

1
2
3

4
בחינת התוכנית 

של הרל"י מבחינת 
מענה לתח"צ 

שלוחת שמעון קו כחול
הצדיק

1
הגשת דו"ח ראשוני2
3
4

קו סגול
תכנון מוקדם 

קו סגול 50,849 
)אלש"ח(

1
2

בחירת חלופה 3
מועדפת

סיום תכנון מוקדם4
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שם שם פרויקט
תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

קידום ופיתוח 
התח"צ במזרח 

ירושלים

 סקר תחנות 
אוטובוס מזרח 

ירושלים

1

הכנת הסקר 2
והמתודולוגיה

3
ניתוח הנתונים4

שאלון התח"צ 
בי-ם

שאלון התח"צ 
בי-ם

1
איסוף חומרים 
ובניית קונספט 

לקמפיין
2
העלאת קמפיין3
4

תוכנית אב 
למז' ירושלים

סקר מיפוי 
תשתיות מז' 

ירושלים

התקשרות עם 1
יועצים

2
השלמת הסקר3
4

תכנון מסוף וחניון 
במבשרת ציון

תכנון מסוף 
וחניון במבשרת 

ציון

הצגת תכנון ראשוני 1
לעיריית מבשרת

2
3
4

תכנון מסופים 
וחניונים בבית 

שמש

תכנון מסופים 
וחניונים בבית 

שמש

תיאום ראשוני עם 1
סיום תכנון ראשוניעיריית בית שמש

בחירת צוות תכנון2
3
4
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מס' 
20192020202120222023רבעון

טכנולוגיות תח"צ

פרוייקט כרטוס 
חכם וניהול צי 
מזרח ירושלים 

1

קביעת מתווה 
התקדמות מערכת 
ניהול צי והפעלת 

יועצים

2

סיום התקנות 
מכשירי כרטוס 

אצל כלל 
המפעילים

3

4
הפעלת מכשירי 
כרטוס אצל כלל 

מפעילים

שדרוג מערכות 
מנת"י

התקשרות עם יועץ1
2
3

4

מערכת מיתרים-
פיתוח שלב א' של 
כלי תמונה אחודה 

עבור מנת"י 

פרויקט 
תחנה חכמה- 
הקמת תחנה 
קונספטואלית 

עתידנית 

1
סיום כתיבת מכרז 

לתחנה חכמה 
ופרסומו

2
3

תכניות מאושרות 4
להקמה

שילוט סטטי 
דינמי 

1

הכנת תכנית 2
עבודה כללית

3

4
התקנת 24 שלטים 
סטטיים דינמיים 
בתחנות אוטובוס

 BT מערכת
למידע וניהול 

תנועה

התקשרות עם יועץ1
2BI בניית כלי
3

4
איפיון ממשקים 
למערכות ניהול 

תנועה

שילוט 
E-Paper

התקשרות עם יועץ 1
2
3

4

יציאה לבדיקת 
מסכים שונים 
 PQ במסגרת

למכרז של שלטי 
E-paper
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תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

תכנון תח"צ לשלבי 
 J-NET -הפעלת ה

וקו כחול 

תכנון מערך 
קווים פרברי 
ובינעירוני 
בירושלים 

לשלבי הפעלת 
JNET וקו כחול 

1

ביצוע תהליך של 
הצגת התכנית 
לשינויים צפויים 

בקווים מול רשויות 
מקומיות ומול 

מפעילים
2

3
עדכון התכנית לפי 
התייחסויות רשויות 
מקומיות ומפעילים

4

תכנון מערך 
קווים עירוני 
בירושלים 

לשלבי הפעלת 
JNET וקו כחול 

1

2

עדכון התכנית 
המתארית שנערכה 

ל-JNET לפי 
התכנון שנערך 
למערך הקווים 
העירוני 2020 

3

4

 הכנת שלביות 
לשינויים במערך 

האוטובוסים על פי 
שלביות הפעלת 

J-Net-ה

המשך הכנת 
שלביות למערך 

האוטובוסים על פי 
שלביות הפעלת ה 

J-Net

קידום תשתיות 
עבור תח"צ בי-ם 

ובמטרופולין 

קידום תכנית 
לנתיבי העדפה 

לתח"צ 
בירושלים 

1
הגשת מסמך 

מתודולוגיה ורשימת 
נתיבים ראשונה

2

3

הגשת הצעה עם 
המלצות לרשת 

נתיבי העדפה בעיר 
ירושלים 

4

תכנון מערך קווים 
עירוני ירושלים 

 2020

תכנון מפורט 
מערך קווי 

אוטובוס עירוני 
ירושלים 2020 

1

2

 טיוב תכנון מערך 
הקווים, עדכון 

פרוגרמות למסופים 
בשירות העירוני, 

כולל הצעות 
לשינויים בקווי 

אשכול אגד

3

 ביצוע תהליך 
שיתוף ציבור 

באמצעות שאלון 
אינטרנטי

4
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תת פרויקט

מס' 
20192020202120222023רבעון

הליכתיות 400,000 
)אלש"ח(

איתור אתרים 
לפרוייקטים 
לשם שיפור 

הנגישות 
 400,000
)אלש"ח(

1

2
הגשת מסמך 

מתודולוגיה ורשימת 
איתורים ראשונים

3

4

הגשת דו"ח 
ביניים לאיתורים 

לפרוייקטים לשיפור 
הנגישות ההליכתית 

לתח"צ בעיר 
ירושלים

קידום תשתיות 
עבור תח"צ 
בירושלים 

ובמטרופולין 

איתור שטחים 
לחניונים 
ומסופים 

גיבוש צוות עבודה1
2
3

4

הגשת דו"ח ביניים 
לאיתורים של 

שטחים לחניונים 
ומסופים ברחבי 
המטרופולין: בית 
שמש, גבעת זאב, 
מבשרת ציון מעלה 

אדומים ויישובי 
הפרוזדור ויישובים 

אחרים ככל 
שיידרש

הגשת דו"ח סופי 
לאיתורים של 

שטחים לחניונים 
ומסופים ברחבי 

המטרופולין

כרטוס חכם 
במזרח ירושלים 

כרטוס חכם 
במזרח ירושלים 

איסוף חומרים 1
והכנת קונספט

2
העלאת קמפיין 
לעידוד הנפקת 

רב קו
3 
4

קידום ופיתוח 
התח"צ 

במזרח ירושלים 

תכנון שינויים 
בקווי מזרח 
העיר ומתן 

חוו"ד לקראת 
הסכמי הפעלה 

חדשים 

1

2
ניתוח מצב קיים 
ע"ב נתוני סקר 

חדש
3

4

הגשת המלצות 
לשינויים בקווים 
ותוספות שירות 

בקווי מזרח ירושלים 
/ הכנה לקראת 
הסכמים חדשים

מענה לסוגיית 
מחסור בנהגי 
אוטובוסים 

גיבוש תכנית 
פעולה לשימור 

וגיוס נהגים 
לתחבורה 
הציבורית 

גיבוש צוות עבודה1

דו"ח בינים לתכנית 2
לעידוד וגיוס נהגים

3

4
הגשת דו"ח לתכנית 
לעידוד וגיוס נהגי 

תח"צ






