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השנה האחרונה היתה פורצת דרך בתחום התחבורה. 
מהפכת התשתיות מהווה את חוד החנית ומובילה את 
קו המשרד ב-9 שנים האחרונות, ואכן ממשיכה במלוא 
הציבורית  התחבורה  התפתחות  עם  יחד  התנופה. 
השינוי  וביבשה,  ,באוויר  בים  הגדולות  והרפורמות 

מורגש בכל פינה ומשנה את חיי האזרח במדינה.
במסגרת תכניתנו לקירוב הפריפריה למרכז, רכבת כרמיאל החלה את נסיעתה בהצלחה רבה 
הרכבת  מבעבר.  יותר  קלה  בצורה  מקום  לכל  להתנייד  יכולים  האזור  תושבי  אלפי  ועשרות 

פיתחה את האזור ומספר פרוייקטי הדיור עלו משמעותית.

לתנועה  נפתח  החדש   1 כביש  הבירה,  לעיר  התשתיות  בשיפור  רבה  השקעה  לאחר  בנוסף, 
ומחלף חמד עבר שדרוג משמעותי ובכך הדרך לירושלים הפכה להיות בטוחה ומהירה יותר.

רפורמת "השמיים הפתוחים" ממשיכה להוכיח עצמה כאחת הרפורמות המשמעותיות במדינת 
ישראל בשנים האחרונות, ובשנה האחרונה שוב נרשם שיא חדש- מעל 2.5 מיליון נוסעים עברו 
בנתב"ג במהלך חודש יולי בלבד. במהלך חמש שנות הרפורמה, מספר הנוסעים גדל משנה לשנה 
התחרות  הרווחים.  את  קוצרת  הישראלית  והכלכלה  בארץ  הנופשים  התיירים  מספר  עם  יחד 
הענפה שהתפתחה בין חברות התעופה הפועלות בישראל הובילה להוזלה משמעותית במחירי 

כרטיסי הטיסה לצרכן הישראלי, ומהווה מנוע צמיחה לתיירות בישראל.

הרפורמה בנמלים ממשיכה להתקדם כשבניית הנמלים בחיפה ובאשדוד בעיצומה. הרפורמה 
תוזיל את מחירי הסחורות ותגביר את התחרות בענף ובמקביל לא תפגע בנמלים הקיימים.

התחבורה הציבורית ממשיכה להשתדרג עם הוספת קווים חדשים, תדירויות ושיפור השירות 
במרכז  למשפחה.  אחוזים  בעשרות  הנסיעות  מחירי  את  שהוזילה  בתעריפים,  הרפורמה  ע"י 
של  חייהם  לשיפור  תוביל  אשר  דן  בגוש  הקלה  הרכבת  על  העבודות  במרץ  ממשיכות  הארץ 

תושבי האזור ותביא להקלה בעומסי התנועה בערים.

נמשיך לקיים את הבטחותינו למען אזרחי ישראל, כמו בכל שנה, ולשנות את פני המדינה- 
הלכה למעשה.

השר ישראל כ"ץ,
שר התחבורה והמודיעין
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אני מתכבד להציג בפניכם את חוברת תוכניות העבודה 
התחבורה  תשתית  פרויקטי  כלל  של   2018 לשנת 

בישראל אותם מוביל משרד התחבורה
מהפכת התשתיות התחבורתיות שאותה מוביל שר התחבורה והבטיחות בדרכים השר ישראל 
עשרות  משקיע  התחבורה  משרד  הארץ.  רחבי  בכל  היטב  מורגשים  המאסיבי  ופיתוחם  כ"ץ 
ועד דרום, במטרופוליטנים הגדולים  מיליארדי שקלים בפיתוח התשתית התחבורתית מצפון 
ולהביא בשורה אמיתית  פניה של המדינה  – לשנות את  ולכפרים במטרה אחת  לישובים  ועד 

למשתמשי הדרך.

מטרה זו הינה נר לרגלינו, ולשמה אנו מקדמים את תחום הסעת ההמונים ותשתיות התחבורה 
הציבורית במדינת ישראל בעוצמה אדירה על מנת לקדם פתרונות תחבורה ברי קיימא ולהביא 
להקלה משמעותית בגודש התנועה במטרופולינים וברשת הכבישים הבין עירונית, כפי שמתווה 

השר ישראל כ"ץ ובהובלת מנכ"לית המשרד הגב' קרן טרנר-אייל. 

שקלים,  מיליארדי  מ-100  למעלה  של  בהשקעה  פרויקטים  בצבר  לעיין  תוכלו  זו  בחוברת 
המהווים שלבים בביצוע תוכנית אסטרטגית רב שנתית לפיתוח תשתיות התחבורה בישראל 
על מנת לעמוד ביעדי הנגישות והמהירות הנדרשים, לחבר את הפריפריה למרכז כך שיצומצמו 

פערים בחברה, ולשחרר את הפקק. 

ותשתיות,  ופיתוח  מינהל תכנון  עובדי  אינם אפשריות ללא העבודה הקשה של  תוצאות אלה 
מבקש  אני  להם  המצוינות  הביצוע  חברות  ובראשם  התחבורה,  משרד  של  הרבים  והשותפים 
להודות על מאמציהם הכבירים להביא למימוש החזון שלנו: חברת נתיבי ישראל, רכבת ישראל, 

נת"ע, חוצה ישראל, מוריה וצוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים, יפה נוף ונתיבי איילון. 

ברצוני לאחל לכל אזרחי מדינת ישראל נסיעה טובה ובטוחה, שימרו על עצמכם ועל יקירכם. 
התשתיות  בטיחות  את  מונים  עשרות  להגביר  מנת  על  מאמץ  כל  עושה  התחבורה  משרד 
התחבורתיות, אך אין לשכוח כי האחריות לנסיעה בטוחה וזהירה בהתאם לחוק מוטלת על 

כל אחד ואחת מאיתנו.

בברכה,
יעקב )קובי( בליטשטיין

המשנה למנכ"לית וסמנכ"ל תכנון ופיתוח תשתיות





דבר המנכ״ל 
חברת נתיבי ישראל פותחת את שנת 2018 כשנת החומש השנייה מתוך תכנית עבודה חמש – שנתית לשנים 2017-2021.

פרויקטים  של  ותכנון  הבשלה  הקודם,  מהחומש  לפרויקטים  המשכיות   – תכנונית  שנה  בעיקרה  היתה  הראשונה  השנה 
והוצאה למכרז של 9 פרויקטים משמעותיים ועשרות פרויקטים קטנים ומוקדי סיכון.

בשנה החולפת הסתיימו פרויקטים אדירי מימדים מהחומש הקודם – כביש 1 החדש, כביש 38, כביש 31, מסילת כרמיאל 
ועוד. כמו כן ביצעה החברה השקעות בטיחותיות בהיקפים של מעל 340 מיליון ₪ ובניהן: מוקדי סיכון, הסדרת כבישים 

חוצי ישובים, תכנון לקראת ביצוע של הסדרת כבישים ארציים "אדומים", תאורה בצמתים לא מוארים וכדומה.

השנה השנייה לתוכנית החומש מורכבת ממאות פרויקטי תשתית בהיקפים שאין להם אח ורע במדינת ישראל.
שנת העבודה 2018 מהווה אתגר משמעותי, שכן בשנה זו החברה תעסוק בקידומם של פרויקטים מחומש זה ובמקביל 

תקדם ייזומם של פרויקטים לטובת החומש הבא.
בשנת 2018 תידרש החברה לפעול על פי תפיסת ההפעלה ובמבנה הארגוני שאושר לה לאחרונה, כך שיתנו מענה כולל 

לאתגרי החומש.
מערך האחזקה של החברה יקדם 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.

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

לאור הצלחתה של החברה בבנייתם של הפרויקטים הרכבתיים, הוטלו על החברה משימות נוספות בתחום זה כגון ביצוע 
המסילה המזרחית, תכנון מסילות רכבת לקריית שמונה ולטבריה וזאת כחלק מ-11 פרויקטים רכבתיים ברחבי המדינה.

2018 תשלים החברה את הקמת המנהלת לבניית שדה תעופה משלים לנתב"ג, אשר מיקומו הסופי טרם נקבע.  בשנת 
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



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 531 - מדרך 
 402 עד דרך 20

4,287,000)אלש"ח(

  קטע 20 דרום
1,076,508)אלש"ח(

פתיחה מלאה לתנועה1

סיום ביצוע2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות 

פתיחה חלקית לתנועה 3

4

 קטע רעננה דרום
1,027,709)אלש"ח(

השלמת עבודות הפרויקט1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות 

סיום ביצוע2

3

4

 קטע מרכזי
689,927)אלש"ח(

סיום ביצוע1

השלמת עבודות הפרויקט 2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3
הגשת חשבון סופי לבדיקת 

החברה

4

  קטע 20 צפון
326,421)אלש"ח(

1

2

3
 פתיחה מלאה לתנועה

 

סיום ביצוע4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

 מבנה עליון
323,000)אלש"ח(

1

השלמת עבודות הפרויקט2

סיום ביצוע3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

4

כדאי 
לאורך כביש 531 וכביש 20!לדעת

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



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

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 531 - מדרך 
 402 עד דרך 20

4,287,000)אלש"ח(

  בקרת תנועה
26,617)אלש"ח(

1

סיום ביצוע2

3

4

הסדרת רמפה ממחלף 
מגדיאל לכביש 531 לכיוון 

 מערב
95,283)אלש"ח(

פתיחה מלאה לתנועה 1

סיום ביצועצו התחלת עבודה2
 סגירת חשבון והעדר 

תביעות

עדכון ת"ע3

פתיחה חלקית לתנועה4

הסדרת רמפת יציאה למחלף 
סוקולוב מכביש 531 לכיוון 

מערב והסדרת חניון של תחנת 
 רכבת סוקולוב

74,717)אלש"ח(

סיום ביצוע1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

צו התחלת עבודה 3

4
 פתיחה מלאה לתנועה

כביש 65/85 גולני-
 עמיד

1,390,000)אלש"ח(
 קדרים- עמיעד

1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

הגשת דוח סגירת פרויקט2

3

4



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 65/85 גולני-
 עמיעד

1,390,000)אלש"ח(
גולני-מסד: קבלן וה"א

1

הגשת דוח סגירת פרויקט2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3

4

כביש 31 שוקת - 
 ערד

1,208,000)אלש"ח(

 קטע מבואות ערד-נבטים

1

2

הגשת דוח סגירת פרויקט3

4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

מולדה -שוקת

פתיחה מלאה לתנועה1

השלמת עבודות הפרויקט 2

3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סיום ביצוע4

קטע נבטים - מולדה

1

2

3

4

כביש 38 שער הגיא 
 בית שמש

929,000)אלש"ח(

 הפרדות מפלסיות 223, 224

סיום ביצוע1

2

הגשת דוח סגירת פרויקט3

4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

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

כדאי 
!לדעת



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

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 38 שער הגיא 
 בית שמש

929,000)אלש"ח(

שער הגיא-נחם

1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

תחילת תקופת בדק2

3

הגשת דוח סגירת פרויקט4

 קטע בית שמש - רמת בית 
 שמש )קטע דרומי(

1
צו התחלת עבודה לקבלן 
חפירות הצלה בתל בית 

C -ו D שמש קטעים
עדכון תכנית עבודה

2

צו התחלת עבודה3

סיום ביצוע4

מחלף בית שמש

1
הגשת תסקיר איכות 

הסביבה

החלטה על מתן תוקף2

החלטה על הפקדה3

סיום תכנון מוקדם4

כביש 75/722 תל 
 קשיש ישי

614,000)אלש"ח(

פתיחה חלקית לתנועה1

2
העתקה צומת ישי כולל 

רמפה 3
פתיחה מלאה לתנועה

3
העברת תנועה לכביש 75 

באזור מחלף ישי
השלמת עבודות הפרויקט

4
 סיום ביצוע

  
 סגירת חשבון והעדר 

תביעות 



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 35 מפרידנים 
 קרית גת

436,000)אלש"ח(

1
מפרידן מזרחי - גמר יציקת 
מסעה בחלקו הצפוני של 

גשר
פתיחה מלאה לתנועה

2

סיום ביצועפתיחה חלקית לתנועה3

4

כביש 77 המוביל 
 גולני

354,000)אלש"ח(

 מפרידן הושעיה
82,900)אלש"ח(

 סיום ביצוע1

2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות 

3

4

  מפרידן בית רימון
68,800)אלש"ח(

1

2
  פתיחה מלאה לתנועה

 

 סיום ביצוע 3

הגשת דוח סגירת פרויקט4
 סגירת חשבון והעדר 

תביעות

כביש 3 אשקלון - ק. 
 מלאכי

346,000)אלש"ח(

 קטע סילבר - משואות יצחק
220,000)אלש"ח(

 סיום ביצוע1

הגשת דוח סגירת פרויקטפתיחה מלאה לתנועה2

3

השלמת עבודות הפרויקט4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות 

 קטע משואות יצחק-כפר 
 וורבורג

126,000)אלש"ח(

1

 השלמת עבודות הפרויקט2

3
סיום שלב א והעברה לשלב 

ב
סיום ביצוע

סגירת חשבון והעדר 
תביעות 

4
העברת התנועה בכוון 

מערבה ונסיעה במסלול 
חדש



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

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 כביש 562
176,000)אלש"ח(

 כביש 562 צפוני
104,000)אלש"ח(

1

2

פתיחה מלאה לתנועה3

סיום ביצוע4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

 כביש 562 דרומי 
72,000)אלש"ח(

סיום ביצוע1

2
הגשת חשבון סופי לבדיקת 

החברה

3

4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

 כביש 574 חריש

80,000)אלש"ח(

1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2
אישור חשבון סופי 

לתשלום

תחילת תקופת בדק3

4

כביש 444 מגדל אפק 
 ראש העין

65,000)אלש"ח(

1

פתיחה מלאה לתנועה2

סיום ביצוע3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות 

4



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 55 עוקף נבי 
 אליאס

54,000)אלש"ח(

סיום ביצוע1

2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

הגשת דוח סגירת פרויקט3

4

כביש 7723 , גשר 
 ג'לאמה

50,000)אלש"ח(

1

 פתיחה מלאה לתנועה 2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות 

סיום ביצוע3

4

 כביש 652 דרך היין 

35,000)אלש"ח(

פתיחה חלקית לתנועה 1

 סיום ביצוע2

3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

הגשת דוח סגירת פרויקט4

כביש 443, מחלף 
 שילת

הגשת תכנית להפקדהקבלת הנחיות לתסקיר1

סיום תכנון מוקדם2

3

הפקדה בפועלהגשת תסקיר4

כביש 446, לפיד - 
 מודיעין עלית

תחילת תכנון מוקדם1

2

סיום תכנון מוקדם3

עדכון תכנית עבודה4



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

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 60, עוקף אל 
 ערוב

1

אישור חלוקת אחריות 
בגין הצפת שטחים לאורך 
התוואי ע"י המנהל האזרחי 

ומשרד הבטחון

עדכון תכנית עבודה2

3

4

מסילת מנשה

קבלת הרשאה תקציבית1

עדכון תכנית עבודה2

3

4

 מסילה מזרחית

8,100,000)אלש"ח(

מסילה מזרחית - קטע A )בין 
ק"מ 46-66( - חדרה מזרח עד 

מחלף ניצני עוז

1
תחילת תפיסת השטח 

)גידור(
צו התחלת עבודהסיום תפיסת השטח )גידור(

2

סיום תכנון מפורטתחילת תכנון מפורט3

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

מסילה מזרחית - קטע B )בין 
ק"מ 66-86( ממיחלף ניצני עוז 

עד חיבור למסילות השרון

צו התחלת עבודה1

סיום תפיסת השטח )גידור(תחילת תכנון מפורט2

3
הגשת דוח פרויקטלי לכלל 

המסילה המזרחית
סיום תכנון מפורט

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

תכנון מסילה רביעית 
 באיילון

4,300,000)אלש"ח(

 מסילה רביעית באיילון - ניקוז

תחילת תכנון מוקדם1

2

3

הגשת תכנית4

מסילה רביעית באיילון - 
 הקמה

המלצה על אישור1

2

סיום תכנון מוקדם 3

4

 כביש 57
2,245,000)אלש"ח(

כביש 4, פרדסיה- מחלף 
השרון-בית יצחק

תחילת תכנון מוקדם1

תחילת תכנון מפורט2

3

טרום שיפוט 42
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

כביש 57 נת"י-עוקף כפר יונה 
 ומחלף השרון 4/57.

סיום תכנון מפורט1

סיום תפיסת השטח )גידור(2

הגשת דוח פרויקטלי3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

4

כביש 57 נת"צ נתניה - כפר 
 יונה

200,000)אלש"ח(

1
הגשת תוכניות תנועה 

לאישור מתח
צו התחלת עבודה 

2

3

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה



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

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 כביש 16

1,869,000)אלש"ח(

1
השלמת הליך הבהרות 

למציעים 

צו התחלת עבודההודעה על זכיה2

3

פתיחה חלקית לתנועה4

 כביש 4 נת"צ 

1,800,000)אלש"ח(

 רעננה צפון-צפונית למחלף 
הדרים

1

2

3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

סיום ביצועצו התחלת עבודה4

גהה-מורשה 

1
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

2
סגירת תוכנית תנועה סופית 

מול מת"ח

צו התחלת עבודה3

טרום שיפוט 43

 מורשה-רעננה דרום 

סיום ביצוע1

צו התחלת עבודה2

סיום תכנון מפורט3

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 כביש 4 נת"צ 

1,800,000)אלש"ח(

  בר אילן - גהה

1

הגשת דוח פרויקטלי2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

סיום ביצועתחילת תכנון מפורט3

צו התחלת עבודה4

פרדסיה הדרים

 מינוי מנה"פ 1

2

 תחילת תכנון מוקדם 3

4

כביש 44, בית דגן - 
 ניר צבי 

1,300,000)אלש"ח(

1

העברה להערות והשגות2

סיום תכנון מוקדם3

המלצה על אישור4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

כביש 2 חבצלת - 
 אולגה )תת"ל 31(

1,240,000)אלש"ח(

כביש 2, חבצלת השרון 
-מבואות שכונת חופים

1
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

2
אישור חשבון סופי 

לתשלום- זכייני

טרם שיפוט 33

צו התחלת עבודהסיום תכנון מפורט4

 כביש 65 גולני דוברת

975,000)אלש"ח(
גולני- כפר תבור

סיום תכנון מוקדם קבלןסיום תכנון מפורט תחילת תכנון מפורט 1

2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה
פתיחה חלקית לתנועה

סיום תכנון מפורט קבלן3

פתיחה מלאה לתנועהצו התחלת עבודה4



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

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 כביש 65 גולני דוברת

975,000)אלש"ח(
כפר תבור- דברת

סיום תכנון מוקדם קבלןסיום תכנון מפורט תחילת תכנון מפורט 1

2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה
פתיחה חלקית לתנועה

3
אישור אומדן הפקעות ע"י 

ועדת פיצויים
סיום תכנון מפורט קבלן

פתיחה מלאה לתנועהצו התחלת עבודה4

כביש 65 עוקף כפר 
 תבור

975,000)אלש"ח(

סיום ביצועצו התחלת עבודהסיום תכנון מפורט 1

2
 תחילת תכנון מפורט

3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

4

כביש 5 נתיבי ישראל 
 נת"צ

670,000)אלש"ח(

נת"צ כביש 5 קטע מזרחי - 
קסם - מורשה

1
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

סיום תפיסת השטח )גידור(2

סיום ביצועצו התחלת עבודה3

4

נת"צ כביש 5 קטע מערבי- 
מורשה-גלילות

1
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

2

סיום ביצועצו התחלת עבודהסיום תפיסת השטח )גידור(3

סיום תכנון מפורט4



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 79 סוללים - 
 ריינה

636,500)אלש"ח(

השלמת עבודות הפרויקטפתיחה חלקית לתנועהסיום תכנון מפורט1

סיום ביצוע2
 סגירת חשבון והעדר 

תביעות 

3
קטע נצרת- ריינה- סיום 

שלב אפס והעברת תנועה 
לשלב א

פתיחה מלאה לתנועה

4

 סל תכנון 
615,000)אלש"ח(

1

2
12 פרויקטים - מינויי 

מנה"פ

3
12 פרויקטים - סיום מוכנות 

חוזים לתכנון ראשוני

4

כביש 71 בית שאן - 
 יששכר

600,000)אלש"ח(

1

2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה
פתיחה מלאה לתנועה סיום תכנון מפורט )קבלן(

השלמת עבודות הפרויקט צו התחלת עבודהסיום תפיסת השטח )גידור(3

סיום ביצועפתיחה חלקית לתנועה סיום תכנון מוקדם )קבלן( סיום תכנון מפורט4

מחלף 65/444 , 
 משמר הגבול

580,960)אלש"ח(

 פתיחה מלאה לתנועהסיום תכנון מוקדם קבלן 1

2
תחילת ביצוע חפירות 

הצלה
השלמת עבודות הפרויקט 

צו התחלת עבודה3

4



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

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 41 -מחלף בני 
 ברית

440,000)אלש"ח(

1

2
העברה להערות והשגות 

בפועל
סיום תכנון מוקדם

3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

המלצה על אישור4

 כביש 859 בין 4 ל-70

430,000)אלש"ח(

1
צו התחלת עבודה לקבלן 

זכייני
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

2
אישור החברה לתכנית 

תנועה

צו התחלת עבודה3

4

כביש 4, מחלף 
אשדוד צפון )יבנה 

 דרום(
370,000)אלש"ח(

 פתיחה מלאה לתנועה1

2
 צו התחלת עבודה

סיום ביצוע פתיחה חלקית לתנועהסיום תכנון מפורט

סיום תכנון מוקדם )קבלן(3

4

כביש 41 , הרצל ג' - 
 אשדוד

350,000)אלש"ח(

1

דיון מעקב2

3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

4



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 461 נת"צ 
דרך הטייסים צומת 

 הטייסים.

310,000)אלש"ח(

1
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

סיום ביצועצו התחלת עבודה2

3

4

 נת"צ מחלף מורשה 
310,000)אלש"ח(

1

סיום תפיסת השטח )גידור(2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

3

סיום תכנון מפורט4

כביש 784+702 תכנון 
וקידום תתל 17א' 

 )מחלפים (

304,000)אלש"ח(

1

2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

סיום ביצועצו התחלת עבודה 3

4

כביש 264 קמה - 
 אשל הנשיא

300,000)אלש"ח(

צו התחלת עבודה 1

סיום תכנון מוקדם2

הגשת דוח פרויקטלי3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

סיום ביצוע4



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

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 40 מחלף קרית 
 גת דרום

300,000)אלש"ח(

1

2

סיום תכנון מוקדם3

תחילת תכנון מפורט4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

כביש 40 עוקף פתח 
 תקווה 

300,000)אלש"ח(

הגשת תסקיר1

2

3

4
העברה להערות והשגות 

בפועל
סיום תכנון מוקדם

כביש 65 עוקף 
 עפולה מזרחי

300,000)אלש"ח(

תחילת תכנון מפורטתחילת תכנון מוקדם1
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

2

צו התחלת עבודה 3

4
 הגשת דוח פרויקטלי

כביש 85 כרמיאל- 
 חנניה

300,000)אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

תחילת תכנון מפורט2

3

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

מחלף 444/10 ראש 
 העין דרום

300,000)אלש"ח(

סיום ביצועצו התחלת עבודה1

סיום תכנון מפורט2

3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

פתיחה מלאה לתנועה4

כביש 60 מחלף אום 
 בטין

280,000)אלש"ח(

1

סיום תכנון מוקדם2

3

פרסום מכרז4

כביש 423 עוקף 
מזרחי נס-ציונה קטע 

 ב+ג

262,000)אלש"ח(

כביש 423 - עוקף מזרחי נס 
 ציונה - קטע ב'

פתיחה מלאה לתנועה1

סיום ביצוע צו התחלת עבודה2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות 

3
אבן דרך למעקב 1 - קבלת 

היתרי חפירה

4

כביש 423 - עוקף מזרחי נס 
ציונה - קטע ג'

צו התחלת עבודה1

 סיום תכנון מפורט תחילת תכנון מפורט2

3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

 צ.ה.ע לקבלן קד"ז4

כביש 232, מעון - 
 כרם שלום 

250,000)אלש"ח(

 קטע כרם שלום - ניר יצחק

צו התחלת עבודהסיום תפיסת השטח )גידור(1

2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

3

4



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

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 232, מעון - 
 כרם שלום 

250,000)אלש"ח(

קטע ניר יצחק - מעון

סיום תפיסת השטח )גידור(1

2

סיום תכנון מוקדם 3

4

כביש 25 שדה תימן - 
 אופקים

250,000)אלש"ח(

1
קבלת הרשאה תקציבית 

לתכנון מפורט וקידום 
זמינות

 סיום תכנון מפורט
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

2

סיום ביצועצו התחלת עבודהסיום תפיסת השטח )גידור(3

פתיחה חלקית לתנועה 4

כביש 41 אשדוד 
 שלב ד' )ניר גלים(

250,000)אלש"ח(

1

סיום תפיסת השטח )גידור(2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

3

4
סיום פרויקט עבודות קבלן 

זכייני
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

כביש 2 חבצלת - 
 אולגה )תת"ל 31(

240,000)אלש"ח(

כביש 2, מחלף אפולוניה

1

2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

3

צו התחלת עבודה טרום שיפוט 43



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 4, מחלף 
 אשקלון צפון

240,000)אלש"ח(

1
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

צו התחלת עבודה2
 פתיחה מלאה לתנועה

 השלמת עבודות הפרויקט
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

 סיום ביצוע 3

 פתיחה חלקית לתנועה 4

כביש 79 מחלף 
 יפתחאל

200,000)אלש"ח(

פתיחה מלאה לתנועה תחילת תכנון מפורט 1

פרסום מכרז2

 צו התחלת עבודה סיום תפיסת השטח )גידור(3

סיום ביצוע4

כביש 40 מחלף 
 להבים

190,000)אלש"ח(

1

2
תחילת תפיסת השטח 

)גידור(

תחילת תכנון מפורט3

4

 כביש 561
190,000)אלש"ח(

הגשת תכנית1

2

פרסום לאישור3

סיום תכנון מוקדםהחלטה על מתן תוקף4

כביש 22 מחלף חן - 
 ק.ביאליק 

175,000)אלש"ח(

פתיחה מלאה לתנועהפרסום מכרז1

 סיום ביצועצו התחלת עבודה2

3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

4



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

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 65 מפרידן חנה 
 והרחבת 652 

174,200)אלש"ח(

1
סיום ביצוע העתקת 

התשתית/ שחרור השטח
 פתיחה חלקית לתנועה

2

3
העברת תנועה משלב א 

לשלב ב
פתיחה מלאה לתנועה

סיום ביצוע4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות 

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

צו התחלת עבודהתחילת תכנון מפורט1

 סיום ביצוע2

3

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

 כביש 90 מק"מ 53-63

156,500)אלש"ח(

השלמת עבודות הפרויקט1

צו התחלת עבודה 2

סיום ביצועפתיחה חלקית לתנועה3

פתיחה מלאה לתנועה 4

 כביש 89 כברי-נהריה

140,000)אלש"ח(

צו התחלת עבודה סיום תפיסת השטח )גידור(1

2

3

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

כביש 40 נת"צ עדנים 
 גנים

135,000)אלש"ח(

1

סיום תכנון מוקדם2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

הגשת דוח פרויקטלי3

4



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 4, הרצל עד 
 החותרים

120,000)אלש"ח(

 סיום תכנון מוקדם  קבלת הרשאה 1

 עדכון תכנית עבודה 2

3

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

כביש 4, מחלף חולון 
 מזרח

120,000)אלש"ח(

1

אישור פרוגראמה קידוחים2

3

סיום תכנון מוקדם4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

כביש 444 חוצה 
 טייבה

115,000)אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

סיום תפיסת השטח )גידור(2

3

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה
סיום ביצוע

כביש 73 צ.אזה"ת 
 מגדל העמק

85,000)אלש"ח(

סיום ביצוע1

צו התחלת עבודה 2

3

4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

כביש 79 מחלפון 
 ציפורי

80,000)אלש"ח(

תחילת תכנון מפורט1
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

2

סיום ביצועצו התחלת עבודה3

4



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

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 89  צוריאל 
 מעלות תרשיחא

80,000)אלש"ח(

הרשאה תקציבית 1

תחילת תכנון ראשוני2

3

פרסום מכרז4

כביש 293 בית קמה 
צומת הגדי שדרוג 

 צמתים

70,000)אלש"ח(

 קמה-הגדי - הסדרת הצמתים
50,000)אלש"ח(

פרסום מכרז מקבץ ב'1

פרסום מכרז מקבץ ג'2

סיום תכנון מפורט מקבץ א'3

פרסום מכרז מקבץ א'4

קמה-הגדי - תכנון הרחבת 
 הכביש לדו מסלולי דו נתיבי

20,000)אלש"ח(

1

2

 סיום תכנון ראשוני3

סיום תכנון מוקדםתחילת תכנון מוקדם4

כביש 781, הרחבת 
 קטע ק"מ 6.3-8
70,000)אלש"ח(

1

2

3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

סיום ביצועצו התחלת עבודה4

כביש 672 כניסה 
לאליקים - כניסה 

 ליוקנעם

68,500)אלש"ח(

סיום ביצוע1

2

ביצוע הסדרי תנועה זמניים 
וסלילת מבנה אספלט 

כהכנה להסדר התנועה 
הבא באזור צומת יקנעם

סגירת חשבון והעדר 
תביעות 

פתיחה מלאה לתנועה3

4
ביצוע קירות תמך והשלמת 
מעבר תת"ק וסלילת הקטע 

החדש )הרחבה לצפון(
השלמת עבודות הפרויקט 



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 5, מעבר תחתי 
 כפר קאסם

60,000)אלש"ח(

תחילת תכנון מפורטתחילת תכנון מוקדם1

2

סיום תכנון מוקדם3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

4

נת"צ כביש 2 - הסירה 
 - כפר שמריהו

60,000)אלש"ח(

1

2

סיום תכנון מוקדם3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

הגשת דוח פרויקטלי4

כביש 453 נתיבי 
 ישראל -שהם - נבלט

50,000)אלש"ח(

פתיחה מלאה לתנועהסיום תכנון מפורט 1

2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה
 סיום ביצוע

סגירת חשבון והעדר 
תביעות 

צו התחלת עבודה3

4

כביש 3922 חיבור 
 צפוני לגן יבנה

40,000)אלש"ח(

תחילת תכנון מוקדם1

2

3

 סיום תכנון מוקדם 4

נת"צ כביש 471 
 מערבי

40,000)אלש"ח(

1

סיום תכנון מפורט2

3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

צו התחלת עבודה4



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

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 854 - כניסה 
 לאורנים

24,000)אלש"ח(

1

תחילת תכנון ראשוני2

עדכון תכנית עבודה3

4

כביש 4 נת"צ -רעננה 
דרום- רעננה צפון 

 )תת"ל 43 א'(
)אלש"ח(

1

2
החלטה על העברה 

להערות והשגות

סיום תכנון מוקדם3

4
העברה להערות והשגות 

בפועל

כביש 1, מחלף בן 
שמן מחלף לוד

 מינוי מנה"פ 1

2

 תחילת תכנון מוקדם 3

4

כביש 1, מחלף נתב"ג 
מערב )מחלף כפר 

חב"ד(

1

סיום תכנון מוקדם2

 המלצה על אישור 3

פרסום למתן תוקף4

כביש 2, אולגה 
-קיסריה

     מינוי מנה"פ 1

2    

     תחילת תכנון מוקדם 3

4     



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 4 נת"צ: גן רווה 
 מורשה)תת"ל 19(

מינוי מנה"פ1

עדכון תכנית עבודה2

3

4

כביש 40 מחלף 
 קלאוזנר

תחילת תכנון מפורט1

2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

צו התחלת עבודה 3

סיום תפיסת השטח )גידור(4

כביש 411, ק"מ -10
11

 מינוי מנה"פ 1

2

 תחילת תכנון מוקדם 3

4

כביש 44, מחלף בית 
דגן 

1

2

פרסום למתן תוקף3

סיום תכנון מוקדם4

 כביש 44, מחלף גזר

סיום תכנון מוקדם1

2

3
מעקב אחר הפקדת 
התוכנית ע"י משהב"ט

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה



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

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 55 קטע כביש 
60 נווה ימין

 מינוי מנה"פ 1

 תחילת תכנון ראשוני 2

3

4

כביש 65, וואדי ערה, 
ממחלף עירון מזרחה 

)הסעת המונים(

 מינוי מנה"פ 1

2

 תחילת תכנון מוקדם 3

4

כביש 75, נהלל מגדל 
העמק מזרח

     מינוי מנה"פ 1

2    

     תחילת תכנון מוקדם 3

4     

מסדרון תחבורה 
לחריש

 תחילת תכנון ראשוני 1

2

3

 סיום תכנון ראשוני 4

מסילת באר שבע - 
אילת

1

2

פרסום למתן תוקףהפקדה בפועל3

פרסום לאישור4



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

מסילת באר שבע - 
ערד

פרסום לאישור1

2

עדכון תכנית עבודה3

4

מסילת קריית שמונה 
 - כרמיאל

תחילת תכנון מוקדם1

2

סיום תכנון מוקדםהגשת תשריט דרך3

4

 סל גודש
250,000)אלש"ח(

השלמת גיבוש מתודלוגיה1

תחילת איסוף נתונים2

3
אישור נציגי ממשלה לסל 

גודש

4

 מוקדי סיכון
1,150,000)אלש"ח(

9 צווי התחלת עבודה1

4 צווי התחלת עבודה2

4 צווי התחלת עבודה3

5 צווי התחלת עבודה4

פרויקטים קטנים 
 וחוצה יישובים

600,000)אלש"ח(

4 צווי התחלת עבודה1

3 צווי התחלת עבודה2

5 צווי התחלת עבודה3

4



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

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 אחזקה
6,875,000)אלש"ח(

מכרז אחזקה כוללת

1

2

פרסום מכרז חדש3

4
בחירת זוכים ותחילת 

עבודה

מכרז התקנת והחלפת מעקות

פרסום מכרז חדש1

2
בחירת זוכים ותחילת 

עבודה

3

4

ריבודים

1
קבלת ועיבוד נתוני סקר 

מנ"מ 2017

2

3

מימוש התכנית4





דבר המנכ״ל 
שותפים נכבדים,

רכבת ישראל נמצאת בתנופת פיתוח, מתקדמת אל הדור הבא ונערכת להסיע בשנים הקרובות יותר נוסעים, ביותר קווים, אל 
יותר תחנות, תוך שימוש באמצעים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר בעולם.

בשנים הקרובות תמשיך רכבת ישראל לקדם את התחבורה בישראל, תסיע מאות מיליוני נוסעים מידי שנה, תיגע ותשפיע על 
חייהם של כל אחד ואחד מאיתנו.

בשנים הקרובות נחנוך קווים חדשים ומתקדמים, מעל ומתחת לאדמה, נטמיע מערכות פיקוד ושליטה חדשות, נסב את רשת 
המסילות להנעה חשמלית, שקטה וירוקה, ונצטייד ברכבות חדישות ומתקדמות.

כל אלה, יאפשרו לנוסעינו להנות מחוויית נסיעה מתקדמת, מהירה, נוחה ונעימה.
, הופכים את רכבת ישראל לאחת מחברות הרכבות הייחודיות בעולם, ואת  תהליכים אלה, המבוצעים לצד התפעול השוטף 

העבודה אתכם, שותפינו העסקיים, למשמעותית מאד עבור המשק הישראלי.

על כך הערכתי ותודתי.
שחר איילון, מנכ"ל רכבת ישראל



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 פרויקטי החישמול 
11,848,935)אלש"ח(

 תשתיות חשמול
4,472,350)אלש"ח(

השלמת תה"ר השפלה1
השלמת תה"רים הרא"ל 

ורשפון
השלמת תה"רים 7-10השלמת תה"רים 4-6

2
הפעלה מסחרית קו 

מודיעין-ירושלים
הפעלה מסחרית קו תל 

אביב-באר שבע
הפעלה מסחרית קו 

נהרייה-תל אביב

3
סיום תכנון מפורט של שני 

תה"רים

4
הפעלה מסחרית קו 

הרצלייה-ירושלים
הפעלה מסחרית קו נתניה-

אשקלון

 נייד קרנועים
3,870,000)אלש"ח(

קבלת 6 קרונות1

קבלת 6 קרונות2

קבלת 4 קרונותקבלת 2 קרונות3

קבלת 6 קרונות4

 נייד קטרים
1,444,250)אלש"ח(

1
הגעת שישה קטרים )סה"כ 

)7
הגעת 8 קטרים )סה"כ 19(

2
הגעת ארבעה קטרים 

)סה"כ 11(
הגעת 8 קטרים )סה"כ 27(

3

4

קרונות: מנה רביעית + 
 חמישית

847,000)אלש"ח(

1
הגעת 12 יחידות נוספות 

)סה"כ 42(
הגעת 12 יחידות נוספות 

)סה"כ 90(

2
הגעת 12 יחידות נוספות 

)סה"כ 54(
הגעת 3 יחידות נוספות 

)סה"כ 93(

3
הגעת 6 יחידות נוספות 

)סה"כ 60(

4
הגעת 18 יחידות נוספות 

)סה"כ 78(
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 פרויקטי החישמול 
11,848,935)אלש"ח(

 קרונות: מנה שישית
490,000)אלש"ח(

1
הגעת 10 יחידות נוספות 

)סה"כ 133 (

2
הגעת 5 יחידות נוספות 

)סה"כ 98 (
הגעת 15 יחידות נוספות 

)סה"כ 148 (

3
הגעת 10 יחידות נוספות 

)סה"כ 108 (

4
הגעת 15 יחידות נוספות 

)סה"כ 123 (

 נייד הסבות
266,000)אלש"ח(

קבלה סופית של 24 קרונותקבלה סופית של 12 קרונות1

קבלה סופית של 24 קרונותקבלה סופית של 12 קרונות2

קבלה סופית של 24 קרונותקבלה סופית של 24 קרונות3
חשבון סופי מבוקר/חד 
צדדי ממנהל הפרויקט

קבלה סופית של 11 קרונותקבלה סופית של 24 קרונות4

 קו מהיר לירושלים
6,374,893)אלש"ח(

 מערכות הקו 
929,000)אלש"ח(

1
חשבון סופי מבוקר/חד 
צדדי ממנהל הפרויקט

דו"ח סגירת פרויקטאינטגרציית מערכות2

3

הפעלה מסחרית4

 תחנת יצחק נבון
303,000)אלש"ח(

סיום ביצוע1
חשבון סופי מבוקר/חד 
צדדי ממנהל הפרויקט

2

דו"ח סגירת פרויקט3

4
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 רעננה קו החוף
396,943)אלש"ח(

 שלב ב + שלב ג'
70,000)אלש"ח(

1
יישור מסילה הפורשת בין 

הרצליה לשפיים
דו"ח סגירת פרויקט

2
פעימת איתות - חיבור הוד 

השרון ומעקף שפיים-
רעננה

סיום עבודות מבנה תחתון
הפעלה מסחרית של 

הטבעת
חשבון סופי מבוקר/חד 
צדדי ממנהל הפרויקט

3

סיום ביצוע4

 קשת מודיעין
331,000)אלש"ח(

 מכרז DB - גשר 26
100,000)אלש"ח(

דו"ח סגירת פרויקטסיום ביצוע מסעת גשר 126

2
 גמר קידוח כלונסאות 

לגשר הפרגולה ולגשר 26
הנחת מבנה עליון

סיום ניצבים בגשר 326

סיום ביצוע 4
חשבון סופי מבוקר/חד 
צדדי ממנהל הפרויקט

מכרז כמויות )הרחבת תחנת 
פ. מודיעין + גשר 17.1 + גשר 

 להולכי רגל + חניון(
95,000)אלש"ח(

דו"ח סגירת פרויקט1
חשבון סופי מבוקר/חד 
צדדי ממנהל הפרויקט

גמר גשר 217.1
סיום ביצוע הנדסי 

)מסירות(

סיום ביצועהשלמת חניון דרומי3

4

מסילה 431 - חיבור 
 ראשונים-ענבה

1,486,000)אלש"ח(

קטע -1 ראשונים רמלה דרום

1

2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרז3

צו התחלת עבודה4

קטע 2 - תחנת רמלה דרום

1
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרז2

צו התחלת עבודה3

4
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

מסילה 431 - חיבור 
 ראשונים-ענבה

1,486,000)אלש"ח(

קטע -3 רמלה דרום ענבה

1

2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרז3

צו התחלת עבודה4

קטע 4 - ענבה פאתי מודיעין

פרסום מכרז1

צו התחלת עבודה2

סיום תכנון מפורט3

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

מסילה 431 - חיבור 
 משה דיין ראשונים
1,550,000)אלש"ח(

תכנון

הגשת דו"ח מוכנות למכרז1

פרסום מכרזהגשת דו"ח פרויקטאלי2

3

צו התחלת עבודהסיום תכנון מפורט4

פרויקטי איתות 
וטכנולוגיית בטיחות 

)ETCS + GSMR( 
2,465,061)אלש"ח(

 פרויקט ETCS תשתית
580,000)אלש"ח(

סיום ביצוע STAGE 1צו התחלת עבודה2

3
צו התחלת עבודה שלב ג' 

)ת"א צפונה(

4
השלמת תכנון מוקדם ל 

STAGE1
צו התחלת עבודה שלב ב' 

)ת"א דרומה(

GSMR פרויקט 
304,000)אלש"ח(

סיום ביצוע STAGE 2צ.ה.ע  NTP3 STAGE 3צו התחלת עבודה1

2
קבלת תדר 3 ממשרד 

הביטחון 

3
 NTP2 צ.ה.ע קטע צפוני

STAGE 2
STAGE 1 סיום ביצוע

4
 STAGE סיום תכנון מפורט

1
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

פרויקטי איתות 
וטכנולוגיית בטיחות 

)ETCS + GSMR( 
2,465,061)אלש"ח(

 פרויקט ETCS נייד
826,000)אלש"ח(

1

2
 STAGE צו התחלת עבודה

2

3STAGE 1 סיום ביצועSTAGE 2 סיום ביצוע

4
 STAGE צו התחלת עבודה

1

החלפת איתות )צפוני 
 ודרומי(

1,116,187)אלש"ח(

סיום ביצועתחנת חדרה, כפר ויתקיןתחנת חוף הכרמל1

תחנת בנימינה, צומת רמזבאר שבע - מסילה 2113

3
תחנת נתניה, בית יהושע 

ושפיים

תחנת חותרים, עתלית4

 משואה ב'
168,000)אלש"ח(

סיום ביצוע הנדסי1

2
סיום התקנת כל המערכות 

ברצפה
סיום ביצוע

דו"ח סגירת פרויקט3

4
סיום סלילת כבילות חשמל 

ומנ"מ
הפעלה ראשית של משואה 

ב'
חשבון סופי מבוקר/חד 
צדדי ממנהל הפרויקט

 מתח"מ תחנת לוד
376,000)אלש"ח(

חידוש תחנת הרכבת והקמת 
 חניון

376,000)אלש"ח(

1

צו התחלת עבודה2

דו"ח סגירת פרויקטסיום ביצוע גשר הולכי רגל3

סיום ביצועסיום ביצוע מבנה התחנה4
חשבון סופי מבוקר/חד 
צדדי ממנהל הפרויקט
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

מתחם אשקלון - 
 חלק א'

566,000)אלש"ח(

 דיור - אשקלון
373,000)אלש"ח(

1
פינוי מבנים היסטוריים 

משטח התחנה
סיום ביצוע ומסירה חלק 

צפוני
חשבון סופי מבוקר/חד 
צדדי ממנהל הפרויקט

צו התחלת עבודה2
תחילת ביצוע שלב 1 )אזור 

דרומי(

סיום עבודות חח"י3
תחילת ביצוע שלב 2 )אזור 

צפוני(
סיום ביצוע ומסירה חלק 

דרומי

דו"ח סגירת פרויקטסיום ביצוע כביש מתחמי4

EMU מוסך 
193,000)אלש"ח(

1EMU סיום ביצועאישור תכנון מוסך

2EMU תחילת ביצוע מוסך

3
חשבון סופי מבוקר/חד 
צדדי ממנהל הפרויקט

4
סיום תכנון מוסך EMU )ע"י 

זכיין(

 מתחם לוד שלב א'
252,000)אלש"ח(

 הקמת מוסך חשמלי
140,000)אלש"ח(

דו"ח סגירת פרויקטסיום התקנת מערכות1

2
סיום תכנון מערכת גשרי 

עבודה
סיום ביצוע

השלמת רצפת האולם3

4
חשבון סופי מבוקר/חד 
צדדי ממנהל הפרויקט

חשמול מוסך קטרים והקמת 
 רציף מכין

32,000)אלש"ח(

1

2
חשבון סופי מבוקר/חד 
צדדי ממנהל הפרויקט

3
השלמת חדר גיבוי למערכת 

שליטה מקומית

סיום ביצוע4
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 מתחם קישון שלב ב'
1,249,006)אלש"ח(

פרסום מכרז חבילה 12

2
סיום תכנון מפורט חבילות 

3,11
צו התחלת עבודה חבילות 

3,11

צו התחלת עבודה חבילה 2הגשת דוח פרויקטאלי3

סיום תכנון מפורט חבילה 46

 מתחם ב"ש
1,202,098)אלש"ח(

)DP4( מתחם דרומי 
108,000)אלש"ח(

1
מסילות למבנה מסילאים 

במצב סופי
השלמת מסילות דיור 
ומסילות גישה מדרום

דו"ח סגירת פרויקט
חשבון סופי מבוקר/חד 
צדדי ממנהל הפרויקט

סיום ביצוע2

דו"ח סגירת פרויקט3

השלמת גשר האורגים 4

 פרויקטים כלליים במתחם
89,000)אלש"ח(

סיום ביצוע1

2

3

4
חשבון סופי מבוקר/חד 
צדדי ממנהל הפרויקט

שינוי מערך מסילות 
 בסבידור

80,000)אלש"ח(

סיום ביצוע1

2

3
חשבון סופי מבוקר/חד 
צדדי ממנהל הפרויקט

4

תחנת קריית מלאכי-
 יואב

63,470)אלש"ח(

דו"ח סגירת פרויקט1
חשבון סופי מבוקר/חד 
צדדי ממנהל הפרויקט

סיום ביצוע תחנה2

3
סיום ביצוע צומת מרומזר 

לכביש 383

4
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 תחנת מזכרת בתיה
62,000)אלש"ח(

1

2
סיום הקמת שלד רציף 

מערבי
דו"ח סגירת פרויקט

חשבון סופי מבוקר/חד 
צדדי ממנהל הפרויקט

3

סיום ביצוע4

 גשר לב המפרץ
41,000)אלש"ח(

1
סיום עבודות ביסוס 

לרציפים
חשבון סופי מבוקר/חד 
צדדי ממנהל הפרויקט

2

3

סיום ביצוע4

 חניון להבים
15,000)אלש"ח(

סיום ביצוע1
חשבון סופי מבוקר/חד 
צדדי ממנהל הפרויקט

צו התחלת עבודה2

סיום עבודות עפר ופירוקים3

4

מתחם תחבורתי 
בחדרה

צו התחלת עבודה1
מתוכנן להסתיים בשנת 

2022

קבלת היתר בניה2

3

פרסום מכרז4
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

שלוחת מסילה לנמל 
 הדרום 

379,000)אלש"ח(
תכנון

אישור התכנית1

צו התחלת עבודה2

הגשת דו"ח מוכנות למכרז3

סיום ביצוע שלב א'פרסום מכרז4

מסילה -431גישור 
 ענבה

350,000)אלש"ח(
תכנון

אישור תכנית1

2

3

4

הפרדות מפלסיות 
2015-2020 

335,000)אלש"ח(
תכנון הפרדות מפלסיות

1
 צו התחלת עבודה 1 הפרדה

צו התחלת עבודה 1 הפרדה 

2
סיום תכנון מפורט 5 

הפרדות

פרסום מכרז 5 הפרדות3

4
צו התחלת עבודה 6 

הפרדות

תכנוןהקו לכותל

מתן תוקףהגשת תסקירהצגה לות"ל1

דיון להפקדה2
ועדת היגוי לאישור תכנון 

מוקדם

הגשה לתנאי סף3

סיום תכנון מוקדם4

תכנון מסילות 5-6מנהרת איילון

דיון להפקדה1

2
הצגת התכנית למוסודות 
התכנון והתנעת ההליך 

הסטוטוטרי
דיון בהתנגדויות

3
הכנה והגשת תסקיר, גיבוש 

מסמכי התוכנית
אישור התוכנית

4
הגשת תוכנית וקבלת 

הנחיות לתסקיר
סיום תכנון מוקדם
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

תכנוןהכפלת מסילת החוף

1
קבלת הנחיות תסקיר 

למקטעים 2-4. הגשת סט 
78 - 77

תנאי סף וקבלת הנחיות 
למרחב חיפה

דיון להפקדה למרחב חיפהדיון להפקדה לקטעים 22-4

3

הגשת טיוטה לתסקיר 
 למקטעים 2-4

ועדת הגוי לתכנון ראשוני 
חלופות חיפה

הגשת טיוטה לתסקיר 
למרחב חיפה

4
הגשת התסקיר למקטעים 

2-4 ודיון להפקדה

מתן תוקף למקטעים 2-4. 
הגשת תסקיר למרחב 

חיפה.
מתן תוקף למרחב חיפה

הכפלת רחובות-
פלשת

תכנון

1

תחילת תכנון מפורט2

3

4

מסילה מזרחית - מקטע דרומימסילה מזרחית

1

2

3
השלמת הליך הכרזה 

לטובת הפקעות

תחילת תכנון מפורט4

עוקף לוד ופלשת 
שורק

תכנון

1
ועדת היגוי לאישור תכנון 

מוקדם

הגשת תסקיר סופיסיום הכנת טיוטת תסקיר2

אישור התכניתהגשת התכנית להפקדה3

סיום תכנון מוקדםהגשת תסקיר סופי4



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

הכפלת מסילות נען-
באר שבע

תכנון

1

תחילת תכנון ראשוני2

3

4

תכנוןמסילת חלץ

ועדת היגוי לתכנון מוקדםדיון להפקדה1

הפקדה2

דיון בהתנגדויות3

אישור תכנית4

תכנוןב"ש – רמת חובב 

הפקדה1
 פרסום מתן תקף

ועדת היגוי לתכנון מוקדם.

דיון בהתנגדויות2

3

4

תכנוןיד מרדכי ארז 

דיון להפקדה1

הפקדה2

דיון התנגדויות3

4
 אישור תכנית

ועדת היגוי לתכנון מוקדם

בית שמשמסופים

הגשת לתנאי סף1

דיון להפקדת תכנית2

סיום תכנון מפורט3

החלטה למתן תוקף4



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

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

מסופים

חדרה צפון

 פרסום להפקדה1

החלטה למתן תוקף2

סיום תכנון מפורט3

4

טירת יהודה

 פרסום להפקדה1

2

החלטה למתן תוקף3

4

נתיבות

 פרסום להפקדה1

תחילת תכנון מפורט2

3

החלטה למתן תוקף4

קדמה

הגשה לתנאי סף1

2

דיון להפקדת תכנית3

 פרסום להפקדהסיום תכנון מוקדם4

תכנית מרוכזת

1

2
הצגת העבודה לכלל 

המחוזות ל- 2030

3

4

שלוחת תמר

תחילת תכנון מפורטדיון להפקדת תכנית1

 פרסום להפקדה2

3

החלטה למתן תוקף4



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

תכנוןעפולה ג'נין

1
 השלמת פרקים 

א+ב בתסקיר
ועדת הגוי לתכנון מוקדם

2
 ועדת הגוי לתכנון ראשוני

הפקדה

3
 הגשת תשריט דרך לאישור 

תנאי סף 
הגשת תסקיר מלא

קבלת הנחיות לתסקיר 4
השפעה על הסביבה

אישור התכניתדיון להפקדה

תכנוןשייח חוסיין

1

מינוי צוות תכנון2

דיון בות"ל3

4

תכנון הרחבהתחנת השלום

1
תחילת בדיקת היתכנות 

ואפיון תפעולי

2

3
מינוי צוות תכנון ואיסוף 

החומר הרלוונטי

4

תכנוןתחנת יצחק שדה

1
תחילת בדיקת היתכנות 

ואפיון תפעולי

2

3

מינוי צוות תכנון4



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

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

תכנון הרחבהתחנת נתב"ג

1

2
נספח בינוי מתואם עם 

רש"ת

3
אישור תכנון מוקדם ע"י 

רש"ת

תחילת תכנון מפורט4

תכנון הרחבהתחנת סגולה

תחילת תכנון ראשוני1

2

3

4





דבר המנכ"ל 
כשנתיים וחצי לאחר תחילת העבודות להקמת הקו האדום - ההתקדמות ניכרת בכל תחומי הפעילות של נת"ע. המנהרות 

הולכות ומתארכות, התחנות מקבלות צורה והקרונות מתקדמים לקראת ייצור.
החברה נכנסת לשנת 2018 בתנופה גדולה - עם תכנון והקמת המערכות הרכבתיות, השלמת  מרבית עבודות המינהור, 
השלמת מכרזי עבודות הגמר של התחנות התת קרקעיות, הרחבת העבודות במקטע העילי והיערכות לשלב ההפעלה 

באוקטובר 2021.
כמו כן, נערכת החברה לקראת ביצוע של הקווים הסגול והירוק ותשלים את השלב הראשון בתכנון קווי המטרו.

אני גאה בעוצמה המקצועית של חברת נת"ע, שמחוללת בכל יום מחדש את מה שלפני שנתיים עוד נחשב בעיני רבים 
כבלתי אפשרי.

תכנית העבודה השנתית מסכמת את המשימות ואת היעדים בפרטים טכניים. מאחוריה עומדת מחויבות עמוקה למימוש 
החזון של הקמת רשת קווי הסעת המונים במטרופולין תל אביב.

בברכה,
יהודה בר-און
מנכ"ל נת"ע



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 קו אדום
16,659,789)אלש"ח(

TBM W 
4,231,92)אלש"ח(

1

סיום כריית המנהרה 
הראשונה מגלי גיל ועד 

 לתחנת יהודית

1. כניסת קבלן המערכות 
למקטע המנהרות בין גלי 

 גיל לקרליבך
2.סיום יציקת הרצפה 

 בתחנת ביאליק
3.סיום יציקת הרצפה 

בתחנת שאול המלך

סיום הקופסה הפנימית 
בתחנת שאול המלך

2

1. סיום כריית מנהרה אחת 
 מגלי גיל לתחנת קרליבך

 TBM-2. השלמת מעבר ה
 הראשון בתחנת אלנבי
3. תחילת שאיבת מים 

בתחנת ארלוזורוב

 FIT-1.מתן גישה לקבלן ה
 OUT בתחנת אלנבי 

2. כניסת קבלן המערכות 
למקטע המנהרות בין גלי 

 גיל לבן גוריון
3. כניסת קבלן המערכות 

למקטע המנהרות בין הרצל 
לקרליבך

סיום הקופסה הפנימית 
בתחנת יהודית

3

1.סיום הקופסה הפנימית 
 בתחנת ביאליק

2.סיום הקופסה הפנימית 
בתחנת אבא הילל

4
סיום חפירה לרצפת 

הקופסה בתחנת ארלוזורוב
 FIT-מתן גישה לקבלן ה

OUT בתחנת שאול המלך 

TBM E 
2,397,35)אלש"ח(

1
סיום כריית המנהרות 

מהדיפו לתחנת בן גוריון

2

1. סיום ביצוע עבודות 
 סלארי בתחנת בן גוריון
2. סיום כריית המנהרה 

הראשונה מהדיפו ועד ל: 
chamber 1/5, 2/6

 FIT -מתן גישה לקבלן ה
OUT בתחנת אהרונוביץ'

3
כניסת קבלן המערכות 

למקטע המנהרות בין הדיפו 
לבן גוריון

1. סיום הקופסה הפנימית 
 בתחנת אהרונוביץ'

 FIT -2. מתן גישה לקבלן ה
OUT בתחנת בן גוריון

4
סיום כריית המנהרה 

הראשונה מהדיפו ועד 
לתחנת בן גוריון

סיום הקופסה הפנימית 
בתחנת בן גוריון



55 - 54 תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 קו אדום
16,659,789)אלש"ח(

מערכות רכבתיות חשמל, 
 מסילה,תקשורת ואינטגרציה

3,312,10)אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

1. התחלת עבודה אינפרא 2 
 מקטע עילי דרומי

2. סיום התקנת 100 מטר 
ראשונים של מסילה 

השלמת התקנות  מערכת 
 )TTR( החשמל בחדר טכני

הראשון

1. סיום ביצוע אינפרא 2 
 מקטע עילי דרומי

 SCC( 2. מרכז בקרה בדיפו
( מוכן להפעלה 

2
סיום תכנון מפורט של כל 

המערכות

3

4
סיום בדיקות  לפני הפעלה 
 Trial Running(  מסחרית

)

איתות ובקרת רכבת

1

2
אישור תכנון  מערכת 
איתות ובקרה לקרונות

3
השלמת התקנות של ציוד 

מערכת האיתות בדיפו 
בדיקות קרונות

תחילת התקנות של ציוד 
מערכת האיתות במרכז 

הבקרה

 Test(  סיום בדיקות הרצה
) Running

4

 FIT( תחנות תת קרקעיות
)OUT 

1,672,54)אלש"ח(

1
 TVS &  פרסום מכרז

 HVAC

2

פרסום מכרז גמרים 
 ומערכות  +

צו התחלת עבודה מעליות 
ודרגנועים

3
 TVS &  צו התחלת עבודה 
HVAC + צו התחלת עבודה 

גמרים ומערכות

סיום עבודות קבלן 
FITOUT-ה

4

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

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

כדאי 
לדעת



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 קו אדום
16,659,789)אלש"ח(

 קרונות
826,786)אלש"ח(

1
אישור תכנון מפורט 

לקרונות

2
אספקת 42 קרונות 

במצטבר
אספקת 90 קרונות 

במצטבר

3
התחלת ייצור אבטיפוס 

הקרונות
אספקת 2 אבי טיפוס 
קרונות ראשונים לדיפו

4
אספקת 18 קרונות 

במצטבר
הפעלת קרונות 90 במצטבר 

 קרליבך
806,144)אלש"ח(

1
סיום ביצוע כל עבודות 
הסלארי באזור התחנה 

בלבד

2
1.סיום ביצוע כל עבודות 

 הסלארי בקרליבך
2.סיום יציקת הרצפה בפיר 

סיום חפירת הקופסה

מתן גישה לקבלן הבא3

4
סיום ביצוע קבלן הנדסה 

אזרחית

 דיפו
424,004)אלש"ח(

סיום ביצוע1

2

הגשת דוח סגירת פרויקט3

4

 פורטל שנקר
197,986)אלש"ח(

הגשת דוח סגירת פרויקט1

2
סיום חפירה לרצפה 
תחתונה בכל הפורטל

סיום ביצוע3

4

תחנת קרליבך היא אחת מעשר התחנות התת-קרקעיות של הקו האדום. התחנה ממוקמת על דרך בגין, בצומת הרחובות קרליבך- דרך בגין - יצחק שדה )"צומת 
מעריב"(. לצורך הקמתה פורק המעבר העילי בצומת )"גשר מעריב"(. התחנה משותפת לקו האדום ולקו הירוק והקמתה כוללת שיקוע תת קרקעי למעבר כלי רכב.

כדאי 
לדעת



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

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 קו אדום
16,659,789)אלש"ח(

 מסילה טורקית
419,281)אלש"ח(

1

2

3
תחילת עבודה על תקרה 

עליונה
סיום ביצוע

4
סיום ביצוע עבודות סלארי 

A2 
מתן גישה בפורטל אליפלט 

 FIT -לקבלן המערכות ו
OUT

AG דרומי

1
סיום תכנון אינפרא 1 תל 
אביב)מקטע לא מנוהל 

תנועה( 

סיום ביצוע אינפרא 1 תל 
אביב )מקטע לא מנוהל 

תנועה( 

2  

3
סיום תכנון אינפרא 1 

תל אביב )מקטע  מנוהל 
תנועה( 

 סיום ביצוע אינפרא 1 
תל אביב )מקטע  מנוהל 

תנועה(

סיום תכנון אינפרא 1 בת ים4
סיום ביצוע אינפרא 1 בת 

ים

AG מזרחי

1

2

סיום תכנון מפורט3

4
צו התחלת עבודה אינפרא 

1

O&M

1
 הגשת תכניות ניהול על ידי 

קבלן ההפעלה
הסמכת מדריכי נהיגה של 
RS-המפעיל על ידי ספק ה

2
אישור שני מנהלי תפעול 
בכפוף להסמכת משרד 

התחבורה

3
הגשת תכנית תפעולית 

ותכנית אחזקה
 1. קבלת הדיפו

2. תחילת ההרצה הניסיונית

תחילת הפעלה מסחרית 4

הדיפו הינו מרכז האחסנה, הטיפול והתפעול של קרונות הרכבת אשר בו מבוצעים, בין היתר, טיפולים טכניים, בדיקות בטיחותיות, עבודות ניקיון, עבודות 
תחזוקה ועוד. הדיפו מוקם בימים אלו בצפון העיר פתח-תקווה, בין נחל הירקון לדרך אם המושבות. כמו כן, יוקם בדיפו מרכז הבקרה המשני של הקו האדום.

כדאי 
לדעת



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

העדפה ברמזורים

מקטע יפו בת ים

1
השלמת תכנון מפורט 

רמזורי העדפה

2
השלמת תכנון מוקדם 

רמזורי העדפה

3
השלמת תכנון מוקדם: 20 

רמזורי העדפה

4

מקטע פתח תקווה

1
השלמת תכנון מפורט 

רמזורי העדפה

2
השלמת תכנון מוקדם 

רמזורי העדפה

3

4

 קו ירוק
20,000,000)אלש"ח(

כללי

1
השלמת פרוגרמת קידוחי 

קרקע משלימה

תכנון מפורט + פרסום 
 + infra 1  מכרזי ביצוע

infra 2 פרסום מכרז זכייני

 infra  פרסום מכרזי ביצוע
1 + ביצוע infra 1 + הכרזה 

infra 2 על זוכה

ביצוע infra 1 + צו התחלת 
infra 2  עבודה

ביצוע  infra 1 + ביצוע 
infra 2

2
אישור תכנון מוקדם 

אינפרא 1

3
הגשת דוח פרויקטלי 

לממשלה

4
אישור תכנון מוקדם 

אינפרא 2

כדאי 
לדעת

 עם הפעלת הקו האדום 
ישרתו את הנוסעים בקו 90 קרונות



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

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 קו סגול
8,500,000)אלש"ח(

מקטע מזרחי

1
דיון בפרסום התכנית 

להשגות הציבור
סיום תכנון מוקדם 

 infra  פרסום מכרזי ביצוע
1 + ביצוע infra 1 + הכרזה 

infra 2 על זוכה

ביצוע infra 1 + צו התחלת 
infra 2  עבודה

ביצוע  infra 1 + ביצוע 
infra 2

2
פרסום התכנית להשגות 

הציבור
תכנון מפורט + פרסום 
 + infra 1  מכרזי ביצוע

infra 2 פרסום מכרז זכייני
3

הגשת דוח פרויקטלי 
לממשלה

4
דיון בהמלצה למתן תוקף + 

תחילת תכנון מפורט 

 קו סגול
8,500,000)אלש"ח(

מקטע מערבי

1
השלמת פרוגרמת קידוחי 

קרקע משלימה

תכנון מפורט + פרסום 
 + infra 1  מכרזי ביצוע

infra 2  פרסום מכרז זכייני

 infra  פרסום מכרזי ביצוע
1 + ביצוע infra 1 + הכרזה 

infra 2 על זוכה

ביצוע infra 1 + צו התחלת 
infra 2  עבודה

ביצוע  infra 1 + ביצוע 
infra 2

2
אישור תכנון מוקדם 

אינפרא 1

השלמת תכנון תוואי מסילה3

4
אישור תכנון מוקדם 

אינפרא 2

בחינת יישימות 
לעיבוי קווי המתע"ן 

)קווי מטרו(

1
טיוטת דו"ח פרמטרים 

לתכנון

2

הגשת טיוטת דו"ח ישימות3

סיום תכנון ראשוני 4

קו חום

עדכון תוכנית העבודה1

2

3

4





דבר המנכ״ל 
חברת כביש חוצה ישראל נשענת על כ-25 שנות פעילות וניסיון ניהולי ומקצועי רב תחומי עשיר במימוש פרויקטים 

תשתיתיים מורכבים בתחום התחבורה.
 

כמו כן, עם הפנים קדימה, החברה משנה את פניה, מחברה המרוכזת בעיקר בגזרת פעילות אחת )גזרת כביש 6(, 
לחברה הפועלת במימוש פרויקטים תחבורתיים בפריסה ארצית, ובשיטות ביצוע שונות – פרויקטים במימוש תקציבי 

קבלני, ופרויקטים במימוש זכייני.
 

בכדי לממש את ייעודה, נמצאת החברה בעיצומו של תהליך אסטרטגי, הכולל שינוי והתאמת המבנה הארגוני שלה. 
כנגזרת מהשינוי הארגוני, החברה צפויה להגדיל את מצבת העובדים שלה בצורה ניכרת.

 
לחברה אושרה לאחרונה תכנית עבודה תלת שנתית עמוסת פרויקטים לביצוע, וכן סל פרויקטים לתכנון, שיבססו את 

תכנית החומש שלה משנת 2022 ואילך.
 

כמו כן, מטרות החברה עודכנו, באופן שמבטא את הגדרת התפקיד ומערכת הציפיות המעודכנת מהחברה.
 

החברה עומדת בפני אתגרים רבים, הן בבניית היכולות שלה אל מול האתגרים החדשים והן ביישום מלא ומיטבי של 
תכנית העבודה המוטלת עליה.

 

בברכה,
דן שנבך,

מנכ"ל חוצה ישראל



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

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
פתיחה לתנועה קטע +7 
תשלום 40% מענק הקמה

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

2

3
סיום עבודות הנדסה 

אזרחית במנהרות )בלי 
מערכות(

פתיחה לתנועה קטע 3 + 
תשלום 60% מענק הקמה 

4
סיום עבודות מחלף תל 

קשיש

כביש 6 יקנעם-סומך קטעים 
 3+7 עבודות מדינה
667,000)אלש"ח(

1
תחילת עבודות תש"ן 

להחלפת קוי דלק מעל 
מנהרות יקנעם

2

3

סיום ביצוע4

כביש 6 עין תות-
 יקנעם קטעים 1+2
415,423)אלש"ח(

כביש 6 עין תות-יקנעם 
 קטעים 1+2

384,523)אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

2
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

לנציגי הממשלה
סיום ביצוע

פרסום מכרז3

סיום קידום זמינותבחירת זוכה4
גמר עבודות עפר והעתקת 

התנועה שלב א'
פתיחה מלאה לתנועה 

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

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

30,900)אלש"ח(

1

2

תחילת עבודות קד"ז בעיקר 
מקורות  והסכם עם עיריית 

יקנעם להעברת תקציב 
לקידום שאר העבודה

תחילת ביצוע כביש סולתם 
ב'

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

3
תחילת עבודות קד"ז חברת 

חשמל

סיום קידום זמינות וכביש 4

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

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



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

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

הקמת כביש 444 
 באזור אייל

366,459)אלש"ח(

 הקמת כביש 444 באזור אייל
366,459)אלש"ח(

סיום ביצועפרסום מכרז1

בחירת זוכה2

פתיחה מלאה לתנועהסיום גישור 444 מעל 6צו התחלת עבודהגמר תכנון מפורט3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

4
הגשת דו"ח מוכנות מכרז 

לנציגי הממשלה
סיום עבודות קיר ומערכות 

מיגון משהב"ט

 מחלף מיתר 31/60
259,413)אלש"ח(

 מחלף מיתר 31/60
259,413)אלש"ח(

1
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

לנציגי הממשלה

פתיחה מלאה לתנועה פתיחה חלקית לתנועהפרסום מכרז2

בחירת זוכה3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סיום ביצועצו התחלת עבודה4

הכפלת כביש 444 
 באזור אלעד

110,000)אלש"ח(

הכפלת כביש 444 באזור 
 אלעד

110,000)אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

2
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

לנציגי הממשלה
פתיחה מלאה לתנועהגמר גישור 

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

פרסום מכרז 3

סיום ביצועבחירת זוכה 4

כביש 6 מפרצי חירום 
 ומנוחה 

10,000)אלש"ח(

 כביש 6 מפרצי חירום ומנוחה 
10,000)אלש"ח(

1

2

3

גמר ביצוע 3 מפרצים4

חברה מופקדת מטעם המדינה כ-"רשות ממונה" על 4 הסכמי זיכיון בשיתוף עם המגזר הפרטי בפרויקטים תחבורתיים מובילים 
)חוצה ישראל/6# -דרך ארץ. מנהרות הכרמל- כרמלטון, הנתיב המהיר- שפיר הנתיב המהיר, חוצה ישראל צפון/יוקנעם סומך - 

שפיר הנדסה חוצה צפון(.
כדאי 
!לדעת



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 רק"ל חיפה נצרת
5,900,000)אלש"ח(

 רק"ל חיפה נצרת
5,900,000)אלש"ח(

1
סיום דו"ח סקר זיהומי 

קרקע היסטורי
תחילת תכנון מוקדם 

לאינפרה 1 ולמכרז זכייני

סיום תכנון סטטוטורי 
סיום הפקעות ותמ"לסיום הפקעות ות"ל ותמ"ל

2
פרסום מכרזים - ניהול, 
תכנון, יועצים בינלאומיים

סקר ארכיאולוגי
תחילת תהליך הפקעות 

ותמ"ל

3
פרסום מכרזים - מנהלת, 

מפעיל צל
בחירת קבלני ביצוע 

אינפרא 1

4
תחילת תהליך הפקעות 

וקידום זמינות ות"ל
תחילת תכנון מפורט והליך 

מכרזי לאינפרה 1  
תחילת עבודות אינפרא 1

כביש 6 שוקת-נבטים 
 קטע 21/3 

687,255)אלש"ח(

כביש 6 שוקת-נבטים קטע 
 21/3 

687,255)אלש"ח(

1
דיון עם נציגי הממשלה על 

דרך קידום הפרויקט
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

לנציגי הממשלה

2

תחילת עבודות קד"ז3

סיום תכנון מפורט4

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(

1

2
פרסום מכרז או פטור 

ממכרז להתקשרות לתכנון 

תחילת רה-תכנון מפורט3

4

 שדרוג מחלף סומך
246,731)אלש"ח(

 שדרוג מחלף סומך
246,731)אלש"ח(

1

סיום תכנון מוקדם2

הגשת דו"ח פרויקטלי3

4



65 - 64 תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

הקמת מחלף איבטין 
 ושדרוג כביש 762
237,645)אלש"ח(

הקמת מחלף איבטין ושדרוג 
 כביש 762

237,645)אלש"ח(

הפקדת התוכנית1

2
העברת חומר לדיון בועדה 

המשותפת לתחבורה 
יבשתית

הגשת תסקיר

סיום תכנון סטטוטורי3

הגשת דו"ח פרויקטלידיון במועצה הארצית4

הרחבת חניון הנתיב 
 המהיר

234,108)אלש"ח(

 הרחבת חניון הנתיב המהיר
234,108)אלש"ח(

1

סיום תכנון מפורט2
פתיחת 1/3 ראשון של 

קומה ב'

תחילת ביצוע3

4
אישור התוכנית ע"י חוצה 

ישראל לפני הגשתה לות"ל 
ע"י הזכיין 

סיום ביצוע
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

הקמת מחלף גבעת 
 כח

203,842)אלש"ח(

 הקמת מחלף גבעת כח
203,842)אלש"ח(

1
בחינת משמעויות לרה-

תכנון לתצורה סופית של 
המחלף

הגשת דו"ח מוכנות למכרז 
לנציגי הממשלה

2
תחילת רה-תכנון לתצורה 

הסופית של המחלף
פרסום מכרז

בחירת זוכהסיום עבודות קידום זמינות3

4
סיום רה-תכנון לתצורה 

הסופית של המחלף
פתיחה מלאה לתנועהצו התחלת עבודה

כניסה משנית לקריית 
 המודיעין

146,229)אלש"ח(

כניסה משנית לקריית 
 המודיעין

146,229)אלש"ח(

1
פרסום מכרז או פטור 

ממכרז להתקשרות לתכנון 
מוקדם

צו התחלת עבודהסיום תכנון מפורטסיום תכנון מוקדם

תחילת תכנון מפורטתחילת תכנון מוקדם2
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

לנציגי הממשלה

פרסום מכרז3

בחירת זוכה4



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 נת"צ כביש 444
129,727)אלש"ח(

נת"צ מכביש 483 עד מחלף 
קסם

צו התחלת עבודהסיום תכנון מפורטתחילת תכנון מפורט1

2
חתימת הסכם עם מוסד 
בני ציון לעבודה בשטחם 

להזזת הקיר האקוסטי

הגשת דו"ח מוכנות למכרז 
לנציגי הממשלה

סיום ביצוע

פרסום מכרז3

פתיחה מלאה לתנועהבחירת זוכה4

נת"צ ממחלף קסם עד תחנת 
רכבת ראש העין צפון

סיום תכנון מוקדםתחילת תכנון מוקדם1
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

לנציגי הממשלה

פרסום מכרזהגשת דו"ח פרויקטליהצגת חלופות למת"ח2

בחירת זוכה3

צו התחלת עבודהסיום תכנון מפורט4

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
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

לנציגי הממשלה

סיום תכנון מוקדםתחילת תכנון מוקדם2

הגשת דו"ח פרויקטלי3

4
העברת חומרים לבדיקת 

כדאיות כלכלית
סיום תכנון מפורט

 נת"צ כביש 471
40,000)אלש"ח(

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

צו התחלת עבודהסיום תכנון מפורטתחילת תכנון מפורט1

הצגת חלופות למת"ח2
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

לנציגי הממשלה
סיום ביצוע

פרסום מכרז3

פתיחה מלאה לתנועהבחירת זוכה4

חיבור כביש 5233 
 ישירות לכביש 444

35,267)אלש"ח(

חיבור כביש 5233 ישירות 
 לכביש 444

35,267)אלש"ח(

1
העברת נייר עמדה לביצוע 
חלופה מצומצמת +העברת 

חומרים לבדיקת חלופות
הגשת דו"ח פרויקטלי

2

3

סיום תכנון מוקדם 4
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מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

מיגון המוביל הארצי 
 באזור קסם

35,000)אלש"ח(

מיגון המוביל הארצי באזור 
 קסם

35,000)אלש"ח(

גמר ביצוע מקורות1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2
ישיבת תיאום תכנון הזכיין 

לרמפה מול התקדמות 
התכנון של מקורות

התקשרות עם מקורות 
לביצוע עבודות מיגון

3

סיום תכנון מפורט מקורות4

מערכת אגרה מנהרות הכרמל

1
דיון פנימי עם נציגי 

הממשלה לצורך והצגת 
חסמים

2
דיון של חוצה ישראל עם 
הזכיין להטמעת התהליך

3

4

בקרת זכייניםבקרת זכיינים

1
התחשבנות מול הזכיינים 

שנת 2017
התחשבנות מול הזכיינים 

שנת 2018
התחשבנות מול הזכיינים 

שנת 2019
התחשבנות מול הזכיינים 

שנת 2020
התחשבנות מול הזכיינים 

שנת 2021

תחילת סקר לקוח סמוי2

3

4
בחינת תקציב המפעיל של 
כביש חוצה ישראל לקראת 

2019
התחשבנות חצי שנתיתהתחשבנות חצי שנתיתהתחשבנות חצי שנתיתהתחשבנות חצי שנתית
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מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

הקמת מחלף בית 
נחמיה

הקמת מחלף בית נחמיה

1

2
התקשרות עם מתכננים 

לתכנון מוקדם, סופי 
ומפורט

סיום תכנון מוקדםתחילת תכנון מוקדם3

הגשת דו"ח פרויקטלי4

הקמת מחלף חולדההקמת מחלף חולדה

סיום תכנון מפורט1

2
בחינת משמעויות לרה-

תכנון לתצורה סופית של 
המחלף

הגשת דו"ח מוכנות למכרז 
לנציגי הממשלה

3
פרסום מכרז או פטור 

ממכרז להתקשרות עם 
מתכננים 

תחילת תכנון מפורט 4

כביש 6 תחנות רענון 
ומסחר

כביש 6 תחנות רענון ומסחר

הצגת חלופות למת"ח1

תחילת תכנון ראשוני2

3

סיום תכנון ראשוני4

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

2

3
פרסום מכרז או פטור 

ממכרז להתקשרות לתכנון 

4
תחילת תכנון מוקדם 

וסטטוטוריקה

בכביש 6 בקטע שבין מאחז לעין תות נעים במהלך יום ממוצע כ- 240,000 כלי רכב הנוסעים כ 3 מיליארד ק"מ -
רכב בשנה המהווים כ- 8.7% מכלל התנועה הבינעירונית הארצית

כדאי 
!לדעת



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

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

כביש מספר 444 - 
עוקף טייבה

כביש מספר 444 - עוקף 
טייבה

1

2

3
פרסום מכרז או פטור 

ממכרז להתקשרות לתכנון 

4
תחילת תכנון מוקדם 

וסטטוטוריקה

חיבור מחלף אלכסנדר ל553 מחלף אלכסנדר
ועוקף טייבה

1

2

3
פרסום מכרז או פטור 

ממכרז להתקשרות לתכנון 

4
 תחילת תכנון מוקדם 

וסטטוטוריקה

מחלף דניאלמחלף דניאל

1

2

3

4
הצגת המלצת החברה לגבי 
התקדמות המו"מ עם הזכיין

מסילת הגליל 
המערבי )יסיף - 

שלומי(

מסילת הגליל המערבי )יסיף 
- שלומי(

הגשת דו"ח פרויקטליהפקדת התוכנית1

2

3
הגשת חומר לדיון בועדה 

המשותפת לתחבורה 
יבשתית

סיום תכנון מוקדם4



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

מסילת הדרום 
)להבים-צומת הנגב(

 בדיקת חלופות
)אלש"ח(

1
סיום בדיקת חלופות 

והעברה למשרד התחבורה
הגשת דו"ח פרויקטלי

2
פרסום מכרז או פטור 

ממכרז להתקשרות לתכנון 
מוקדם

3
תחילת תכנון מוקדם 

וסטטוטוריקה

סיום תכנון מוקדם4

מסילת זבולון )נשר-
יסיף(

מסילת זבולון )אבליים-יסיף(

הגשת דו"ח פרויקטליהפקדת התוכנית1

2

3
הגשת חומר לדיון בועדה 

המשותפת לתחבורה 
יבשתית

סיום תכנון מוקדם4

מסילת זבולון )נשר-אבליים(

1

2
סיום בדיקת חלופות 

והעברה למשרד התחבורה

3

4

נת"צ על כביש 40 
מקריית מלאכי עד 

כפר סבא

נת"צ על כביש 40 מקריית 
מלאכי עד כפר סבא

1

2
בחינת משמעויות והצגת 
התכנות למשרד התחבורה

3

4



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

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

כביש 6 סומך-שלומי 
קטעים 8+9

כביש 6 סומך-שלומי קטעים 
8+9 

48,556)אלש"ח(

1
דיון במועצה הארצית 

להצגת חלופות
תחילת קידום זמינותסיום תכנון מוקדםהפקדת התוכנית

סיום תכנון מפורטתחילת תכנון מפורט2

סיום תכנון סטטוטורי3
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

לנציגי הממשלה

הגשת דו"ח פרויקטליהגשת תסקיר4
קבלת תקציב לקידום 

זמינות





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

המרכזית של העירייה ומשרד התחבורה והנה בין החברות העירוניות המובילות במשק הישראלי. 
על אתגריה המרכזיים של מוריה נמנים כיום הקמת התשתית לשלוחות הנוספות של הרכבת הקלה - הקו הירוק והקו 
הכחול, השלמת פרויקט הכניסה לעיר, הכפלת מנהרות כביש 60, מנהור צומת הגבעה הצרפתית ושיפור התשתיות 

במזרח העיר.  
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-100 פרויקטים שונים בתחום החינוך ברחבי ירושלים. 

דורון נויוירט, 
מנכ"ל מוריה חברה לפיתוח ירושלים



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 כניסה לעיר
1,650,681)אלש"ח(

 מנהור ודיפון ראשוני
482,200)אלש"ח(

1

2
השלמת כרייה מפלס 

מינוס 5
סיום ביצוע

3
השלמת כריה אולם דרומי 

מפלס מינוס 2

4
השלמת כריה אולם צפוני 

מפלס מינוס 2
סיום קבלני

שזר - מבנה חניון תת קרקעי, 
 הפרדה מפלסית ומערכות

505,000)אלש"ח(

1
פרסום מכרז פורטל מזרחי 

ופירים
פרסום מכרז

יציקת רצפת החניון 2
תחילת עבודה על מערכות 

בקרה

צו התחלת עבודה3

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה
סיום פירים וחדרי מדרגות יציקת תקרת מפלס מינוס 4

 הסדרי תנועה מערכתיים
85,000)אלש"ח(

הפעלת הסדר מערכתי1
תחילת עבודות להחזרת 

הרחובות למצב סופי

סיום ביצוע בן צבי תחילה2

3

סיום קבלני4

 סלילה ופתוח רח' שזר
141,217)אלש"ח(

התחלת תכנון מוקדם1
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

סיום ביצועצו התחלת עבודה2

פריסת הסדר תנועה ראשוןפרסום מכרזהתחלת תכנון מפורט3

סיום קבלני4



75 - 74

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 כניסה לעיר
1,650,681)אלש"ח(

 חניון ומסוף 4/9
370,264)אלש"ח(

1
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה
תחילת עבודות חניון

תחילת ביצוע מערכות 
בחניון

דוח סגירת פרויקט

פרסום מכרז 2
תחילת ביצוע יציקות 

עמודים בחניון
חשבון סופי והעדר תביעות 

חניון

סיום קבלני עבודות חניון3

צו התחלת עבודה4
תחילת עבודות גמרים 

בחניון
סיום ביצוע עבודות חניון

 מסוף בית החייל
67,000)אלש"ח(

1
הצגת חלופה סופית לתב"ע 

אצל גורמי הממשלה

סיום תכנון מוקדם 2

הגשת תכנית לוועדה3

4

 הארכת רק"ל להדסה
935,230)אלש"ח(

 הנרייטה סולד
147,000)אלש"ח(

סיום ביצוע1

2

דוח סגירת פרויקט3

4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

 צומת אורה
95,430)אלש"ח(

סיום העתקת קו מקורות1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סיום קבלני2

3

סיום ביצועהפעלת הסדר שני4

 אורה הדסה
149,000)אלש"ח(

דוח סגירת פרויקט1

סיום קבלנייציקת מיסעת גשר 1השלמת ביצוע דרך הגישה2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

 יציקת מיסעה גשר 33

סיום ביצוע יציקת ניצבים גשר 41

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

כדאי 
רובע הכניסה לעיר צפוי להוסיף לעיר ירושלים!לדעת

 כ- 50,000 מקומות עבודה חדשים



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 הארכת רק"ל להדסה
935,230)אלש"ח(

 הדסה עין כרם - בי"ח
239,940)אלש"ח(

1
העברת תנועה לשלב 2 

בתוך הדסה לאחר השלמת 
ביצוע

דוח סגירת פרויקט

2
השלמת הסדר תנועה 

ראשון
 B1 סיום עבודות קבלניותהעברת תנועה למקטע

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

3
כניסה לעבודות במתחם 

בית החולים
סיום מעבר תת קרקעי - צד 

צפוני

סיום ביצועתחילת ביצוע גשר טרמינוס 4

הארכת רק"ל לנווה 
 יעקב

190,878)אלש"ח(

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

סיום ביצוע1

2

דוח סגירת פרויקט3

4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

שלוחת רק"ל גבעת 
 רם

129,200)אלש"ח(

 רם 3 מרבין ועד האוניברסיטה
65,000)אלש"ח(

1

סיום ביצועסיום עבודות בלורך מערב2

3

סיום קבלני4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

  רק"ל קו ירוק
397,120)אלש"ח(

 הר הצופים - אומגה שוקן
150,430)אלש"ח(

1
גמר ביצוע הרמזור הזמני 

בצומת יסקי- צ'רצ'יל
סיום ביצוע

דוח סגירת פרויקטצו התחלת עבודה2

פריסת הסדר תנועה ראשון 3
סיום והשלמת פיתוח  רחוב 

קציר 
 סיום והשלמת קטע 

האומגה
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

השלמת קטע שוקן4
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

  רק"ל קו ירוק
397,120)אלש"ח(

 הפרדה מפלסית פת
133,570)אלש"ח(

1
 השלמת חפירה בכל 
המעבר המשוקע, צד 

מערבי,
דוח סגירת פרויקט

צו התחלת עבודה2
גמר בניה ועבודות מילוי 
חדר מיישר זרם וחדר 

שנאים
סיום קבלני

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

פריסת הסדר תנועה ראשון 3
 גמר הנחת תשתיות הסדר 

תנועה שלב 0
גמר הפעלת המעבר 

המשוקע, הסדר תנועה 3

סיום ביצוע4

 הר הצופים - קלרמון גנו
72,500)אלש"ח(

1
תחילת פריסת הסדר 

תנועה
סיום ביצוע

תחילת הסדר תנועה שלב 4 2
תחילת ביצוע העתקת 

תקשורת עבור המשטרה
דוח סגירת פרויקט

3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

4
תחילת ביצוע הסדר תנועה 

שלב ב'
תחילת הסדר תנועה שלב 5 

 סיום והשלמת קטע 
קלרמון גנו

 גבעת מרדכי
32,290)אלש"ח(

פרסום מכרז1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סיום קבלני גמר שלד חדר שנאיםצו התחלת עבודה2

גמר יסודות גשר 3

סיום ביצוע4

 מלחה גשר המאסף
8,330)אלש"ח(

1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סיום קבלני2

צו התחלת עבודה3

סיום ביצועפריסת הסדר תנועה ראשון 4

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



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 1 ארצי – מחלף 
 סחרוב

330,000)אלש"ח(

דוח סגירת פרויקטצו התחלת עבודה1

2
סיום הקמת קירות תמך 

בקטע צפון מערבי- מקטע 
ראשון

סיום הקמת קירות תמך 
בקטע הצפון מזרחי

פתיחה מלאה לתנועה
חשבון סופי והעדר תביעות 

חניון

3
פריסת בהסדר תנועה 

ראשון
סיום ביצוע

4
סיום שלב א', מקטע ראשון 

של הפרויקט
סיום הרחבת רחוב ויצמן 

עד גבעת שאול 

 כביש 50 בגין דרום
1,255,912)אלש"ח(

 מחלף טנטור
128,300)אלש"ח(

1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סיום ביצוע2

3

דוח סגירת פרויקט4

זרוע רביעית בשכונת בית 
 צפפה

10,000)אלש"ח(

סיום ביצוע1

2

3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

4

 כביש אמריקאי
912,000)אלש"ח(

 כביש אמריקאי- מרכז
165,000)אלש"ח(

1
גמר ביצוע גאומטריה 

סופית
סיום ביצוע

הפעלת הסדר תנועה חלקי2
ביצוע מערכות בתוואי 

קטע 2
דוח סגירת פרויקט

3
ביצוע מערכות בתוואי 

קטע 1
פתיחה מלאה לתנועהתחילת ביצוע מבנה כביש

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

4
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 כביש אמריקאי
912,000)אלש"ח(

 כביש אמריקאי דרום
147,000)אלש"ח(

1

פרסום מכרז2

3

צו התחלת עבודה4

כביש אמריקאי צפון )מנהרת 
 שיח ענבר(

600,000)אלש"ח(

פרסום מכרז1

סיום תכנון מפורט דוח פרויקטאלי2

3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

תחילת תכנון מפורט 4

 מחלף 9/22
134,880)אלש"ח(

1
השלמת החפירות לייצוב 

המדרונות הצפוניים
פתיחה מלאה לתנועה

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

2
סיום ביצוע רמפה צפונית 

וקירות תמך 

סיום ביצוע3

4
סיום קירות תמך לרמפה 

דרומית
סיום הקמת גשר מעל 

כביש 9
דוח סגירת פרויקט

 חניון נחל צופים
106,540)אלש"ח(

סיום ביצוע1

דוח סגירת פרויקטפרסום מכרז2

סיום קבלניסיום חפירה ועוגנים3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות 

סיום שלד קומה מינוס 5צו התחלת עבודה4

 שיקוע קלנדיה
89,177)אלש"ח(

תחילת ביצוע מערכות פרסום מכרז1

פתיחה מלאה לתנועה2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

צו התחלת עבודה3

סיום ביצועגמר ביצוע מערכות 4

תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון מקרא
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 כביש 21 קטע 4
68,710)אלש"ח(

1
השלמת הסדר תנועה 

ראשון
פתיחה מלאה לתנועהתחילת מבנה כביש

סגירת חשבון והעידר 
תביעות 

2

סיום ביצועסיום קירות ומעבירי המים3

4
השלמת שלב א' בפריצת 

הכביש

מתצ ירמיהו מויצמן 
 עד רח הצבי

30,187)אלש"ח(

פריסת הסדר תנועה ראשון 1
סיום קירות מערביים 

בויצמן
סיום ביצוע

2
סגירת חשבון והעידר 

תביעות 

פתיחה מלאה לתנועהמסירת תשתית לבזק3

4

פתיחת 437 + רמפת 
 הזיתים

43,524)אלש"ח(

 רמפת הזיתים
28,618)אלש"ח(

1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

פתיחה מלאה לתנועה2

3

סיום ביצוע4

 כביש 437 סגור
14,906)אלש"ח(

1
תחילת ביצוע עבודות  

לבידוק
סיום ביצוע

2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

פתיחה מלאה לתנועה3

4

 נת"צ דוכיפת חיזמה
32,868)אלש"ח(

1
השלמת קירות במקטע 

מזרחי
פתיחה מלאה לתנועה

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

2

סיום ביצועתחילת ביצוע מבנה כביש3

4
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 טבעת אום ליסון
37,274)אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

פתיחה מלאה לתנועהפתיחה חלקית לתנועה2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

תחילת ביצוע קירות 3

סיום ביצועפתיחה קטע 2 לתנועה4

שביל אופניים 
מתחנה לתחנה דרך 

 מילטון
14,500)אלש"ח(

סיום ביצוע1

2
פרסום מכרז שלב ב' - בין 
עמק המצלבה לבית החייל

 ביצוע אספלט סופי 
לשבילי האופניים

 סגירת חשבון והעדר 
תביעות

סיום שלב א'3

סיום קבלני צו התחלת עבודה שלב ב4

כביש הר הזיתים 
 )ואדי גוז(

30,400)אלש"ח(

 הר הזיתים - שלב ב'
20,900)אלש"ח(

סיום ביצוע1

תחילת ביצוע קירות 2

3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

פתיחה מלאה לתנועה4

 הר הזיתים- שלב א'
9,500)אלש"ח(

1

סיום ביצוע 2

3

4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון מקרא
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 מתצ קלנדיה
28,858)אלש"ח(

פתיחה מלאה לתנועה1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

תחילת ביצוע מבנה כביש2

סיום ביצוע3

פתיחה חלקית לתנועה4

כביש 201 )תל אל 
 פול(

38,649)אלש"ח(

פרסום מכרז1

2

צו התחלת עבודה3

4

 כפר עאקב
27,990)אלש"ח(

פתיחה מלאה לתנועהתחילת ביצוע קירות1

סיום ביצועפרסום מכרז2

פתיחה חלקית לתנועה3

צו התחלת עבודה4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

 כביש 18
38,023)אלש"ח(

 כביש 18 - שלב ב'
14,253)אלש"ח(

פרסום מכרז1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

פתיחה מלאה לתנועהביצוע תשתיות ומערכותצו התחלת עבודה2

3

סיום ביצועתחילת ביצוע מבנה כביש4

 כביש טבעת שרעפת
13,469)אלש"ח(

1

סיום ביצועתחילת ביצוע מבנה כביש2

3

פתיחה מלאה לתנועה4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 בית חנינא שלב ג
11,367)אלש"ח(

סיום ביצוע1

תחילת עבודות סלילה2

פתיחה מלאה לתנועה3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

4

דיר אל עמוד צור 
 באהר

10,623)אלש"ח(

פרסום מכרז1

פתיחה מלאה לתנועה2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

צו התחלת עבודה3

סיום ביצוע4

כביש  בית הספר 
 בבית צפפה

8,837)אלש"ח(

1

צו התחלת עבודה2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

פתיחה מלאה לתנועה3

סיום ביצועתחילת ביצוע מבנה כביש4

 שכונת מרווחה
7,675)אלש"ח(

סיום קבלניפרסום מכרז1

צו התחלת עבודה2

סיום ביצוע3

4

עיסוויה - חוש 
 עובייד וחוצה עיס

6,899)אלש"ח(

סיום ביצוע1

תחילת ביצוע מבנה כביש2

פתיחה מלאה לתנועה3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

4

תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון מקרא
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 כביש איחוד הכפר
6,330)אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

סיום ביצוע2

3

פתיחה מלאה לתנועה4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

דרך בית הקברות צור 
 באהר

5,329)אלש"ח(

סיום ביצועפרסום מכרז1

תחילת מבנה כבישצו התחלת עבודה2

פתיחה מלאה לתנועה3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

4

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

צו התחלת עבודה1

פתיחה מלאה לתנועה2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

תחילת ביצוע קירות 3

סיום ביצוע4

סובות ומעגלים 
מזרח ירושלים

 כיכר דרך יריחו
3,174)אלש"ח(

1

2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה
פתיחה מלאה לתנועה

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

פרסום מכרז3

סיום ביצועצו התחלת עבודה4

 כיכר אבו רביע עולי הגרדום
2,505)אלש"ח(

סיום ביצוע1

תחילת מבנה כביש2

פתיחה מלאה לתנועה3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

4

במסגרת פרויקט הרחבת כביש המנהרות יוקם, לראשונה בארץ, 
 נתיב תחבורה ציבורית מתחלף בהתאם לשעות העומס

כדאי 
!לדעת

nissimne
Sticky Note
עמוד הבא
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

סובות ומעגלים 
מזרח ירושלים

 כיכר רבעה אל עדאוויאה
2,354)אלש"ח(

1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

פתיחה מלאה לתנועהפרסום מכרז2

צו התחלת עבודה3

סיום ביצוע4

 כיכר מרטין בובר בנימין מזר
1,980)אלש"ח(

סיום ביצוע1

תחילת מבנה כביש2

פתיחה מלאה לתנועה3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

4

תכנון ראשוניציר ליל - כביש 45

1

2

3
הצגת חלופות בין ציר 

המחצבות לציר ליל

4
תחילת העברת חומרים 

לבחינת כדאיות

הפרדה מפלסית 
 הגבעה הצרפתית
950,323)אלש"ח(

1
תחילת ביצוע הסדר תנועה 

ראשון

פרסום מכרזסיום תכנון מפורט 2

3

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה
צו התחלת עבודה

כביש 60 הכפלת 
 כביש המנהרות

780,000)אלש"ח(

 קטע דרומי
525,000)אלש"ח(

צו התחלת עבודה סיום תכנון  מוקדם1

2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרז 3

סיום תכנון מפורט 4

תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון מקרא
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

כביש 60 הכפלת 
 כביש המנהרות

780,000)אלש"ח(

 קטע צפוני
255,000)אלש"ח(

1

צו התחלת עבודהסיום תכנון מפורט 2

3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרז 4

חוסאן אלעזר )מקטע 
 כביש 60(

220,000)אלש"ח(

תחילת תכנון מפורטתחילת תכנון ראשוני1
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

2

פרסום מכרזסיום תכנון מפורטתחילת תכנון מוקדם3

4

 טנטור - תבע חדשה 
166,085)אלש"ח(

1

2

פרסום למתן תוקף3

מתן תוקף4

כביש אשר ווינר אום 
 ליסון

144,000)אלש"ח(

סיום תכנון מוקדם1

סיום תכנון מפורטדוח פרויקטאלי2

3

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

הפרדה מפלסית 
 דוכיפת

57,000)אלש"ח(

1

צו התחלת עבודה2

3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

תחילת ביצוע כלונסאותפרסום מכרז4
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 כביש ג'אבל מוכבר
45,000)אלש"ח(

1

2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

3

פרסום מכרז4

חישופים ופריצות 
 דרכים

40,000)אלש"ח(

1
סיכום תכולה מול משרד 

התחבורה

2

3

פרסום מכרז4

נת"צ רמפת גבעת 
 שאול 

32,255)אלש"ח(

סיום ביצועפרסום מכרז1

השלמת כלונסאות2
סגירת חשבון והעידר 

תביעות 

צו התחלת עבודהסיום תכנון מפורט 3

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה
פתיחה מלאה לתנועה

 תבע אדם חיזמה 437
2,294)אלש"ח(

דיון להפקדת תכנית1

2

3
תסקיר השפעה על הסביבה 

)או דוח סביבתי(
הגשה למתן תוקף

4
קבלת אישור עקרוני של 
המינהל להפקדת התוכנית

סיום תכנון מוקדם

 תבע פרבשטיין
1,000)אלש"ח(

אישור תכנית1

 פרסום להפקדה2

3
תסקיר השפעה על הסביבה 

)או דוח סביבתי(

הגשה למתן תוקףדיון להפקדת תכנית4

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





דבר המנכ״ל 
תחום התחבורה במדינת ישראל עובר בשנים אלה מהפכה שמעידה על שינוי תודעתי. לאחר שנים של פיתוח שהתמקד ברכב הפרטי, ישנו 

גידול דרמטי בהשקעות לטובת התחבורה הציבורית, מתוך הבנה שזהו העתיד אליו שואף העולם כולו.

ירושלים ניצבת בחזית השינוי וזוכה כיום להשקעות חסרות תקדים מצד המדינה עבור פיתוח מערכות תחבורה ציבוריות. הצוות הציב 
זה  ציבורית לעומת שישים אחוז ברכב הפרטי.יעד  יבוצעו בתחבורה  בעיר  לפיו ארבעים אחוז מהנסיעות   OECD-ה כיעד את ממוצע 

משתקף בכל המשימות ואבני הדרך שלנו.

הרכבת הקלה היא מבשרת השינוי המרכזית. בימים אלה התחלנו בעבודות הביצוע לקו הירוק, אשר יהפוך את הקו הקיים לרשת של 
חמישה קווים תפעוליים. בנוסף, הצוות מקדם מערכות נוספות כגון נת"צים, כבישים תומכי תח"צ, הפרדות מפלסיות ותכניות אב ליישובי 
המטרופולין. תחום נוסף שאנו פועלים בו הוא שיפור השירות לנוסע באמצעות מערכות תשלום מתקדמות ומידע בזמן אמת, מתוך הבנה 

שגם האמינות והיעילות של המערכת יביאו יותר אנשים לזנוח את הרכב הפרטי ולהצטרף למהפכה.

בברכה,
זהר זולר

מנכ"ל צוות תכנית אב לתחבורה
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

)J-Net( רק"ל קו ירוק 
8,500,000)אלש"ח(

 מלחה - פארק אלמליח
156,100)אלש"ח(

1

2
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרז3

4

 פת דרום - 23
133,570)אלש"ח(

1

2

3
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרז4

 גבעת רם - 28
100,350)אלש"ח(

1 

2

3
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרז4

 מלחה - אגודת הפועל
98,462)אלש"ח(

1

2
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרז3

4

 מלחה - דוד איילון
67,128)אלש"ח(

1

2
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרז3

4

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

ובעל קונסטרוקציה ייחודית שתחזיק 90 אלף מ"ר של משרדים מעליו
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שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

)J-Net( רק"ל קו ירוק 
8,500,000)אלש"ח(

 דפו 25
900,000)אלש"ח(

1

סיום תכנון מפורט סיום תכנון מוקדם2

הכנת מכרז דיפון וחפירה3
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרזפרסום מכרז דיפון וחפירה4

 בייט - 26
202,940)אלש"ח(

1

2
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרז3

4

 גילה מזרח - 14
193,980)אלש"ח(

פרסום מכרז1

2
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרז3

4

 דב יוסף צפון - 22
193,970)אלש"ח(

1

2

3
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרז4

 גילה מערב - 12
178,050)אלש"ח(

1

2
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרז3

4

50% מתושבי ירושלים יתגוררו במרחק של כ-500 מטר מתחנת רכבת קלה 
לאחר הקמת רשת שלב ג' של רכבות קלות בירושלים  )קווים אדום, ירוק וכחול(

כדאי 
!לדעת



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

)J-Net( רק"ל קו ירוק 
8,500,000)אלש"ח(

 בר אילן - 36
173,520)אלש"ח(

פרסום מכרז1

2

גמר תכנון מפורט גבהים3

4
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

 דב יוסף דרום - 16
159,830)אלש"ח(

פרסום מכרז1

2
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרז3

4

 נורדאו - 34
135,790)אלש"ח(

פרסום מכרז1

גמר תכנון מפורט גבהים2

3

4
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

 חנה וסע בייט
120,000)אלש"ח(

פרסום מכרזהשלמת פרוגרמה1

2

3

4
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

 שלוחת גבעת שאול
113,850)אלש"ח(

1

2
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרז3

4

 הר הצופים - מנהרה
85,239)אלש"ח(

1

2

3
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרז4



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

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

)J-Net( רק"ל קו ירוק 
8,500,000)אלש"ח(

 שרגאי - 37
84,980)אלש"ח(

1

2

3
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרז4

 ירמיהו - 35
72,520)אלש"ח(

פרסום מכרז1

2

גמר תכנון מפורט גבהים3

4
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

 שז"ר - 32
57,090)אלש"ח(

פרסום מכרז1

גמר תכנון מפורט גבהים2

3

4
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

 מתח עליון אלמליח
33,000)אלש"ח(

פרסום מכרז1

2

3

4

כביש 7

1

2

הכנת מכרז3

פרסום מכרז4

מכרז זכייני

1RFP סיום סגירה פיננסיתקבלת הצעות פרסום

צו התחלת עבודה2

השלמת תכנון מפורט3

בחירת זוכה4



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

הארכת רק"ל קו 
)J-Net( אדום

הארכה ודיפו נווה יעקב

1

אישור ופרסום מכרז דיפון2

3
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרז4

 מת"צ ירמיהו
49,000)אלש"ח(

 מת"צ ירמיהו
49,000)אלש"ח(

1
 בקרה פנימית וחיצונית 

ותיקון

 פרסום מכרז2

3

4

 מת"צ שפע חיים
49,000)אלש"ח(

 מת"צ שפע חיים
49,000)אלש"ח(

הצגת חלופות1

תחילת תכנון מוקדם 2

סיום תכנון מוקדם3

תחילת תכנון סופי4

קו חום - תכנוןקו חום

אישור ועדת ההיגוי1

2

3

4

 תכנון מוקדם קו סגולקו סגול
50,849)אלש"ח(

פרסום מכרז מתכננים1
אבני דרך לתכנון - לאחר 

בחירת מתכנן

כנס גורמי תכנון ואישור2

בחירת זוכה 3

תחילת תכנון מוקדם 4
קבלת הנחיות לתסקיר 

סביבה
סיום תכנון מוקדם



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

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

קו צהוב - שלוחת המוזיאוניםקו צהוב 

דיון בוועדה המחוזית1

2
השלמת הערות ותיקונים 
מהמשרד להג"ס והעירייה

הפקדה להתנגדויות

דיון בוועדה מקומית3

4

קו צהוב - שלוחת 
ממילא

קו צהוב - שלוחה מזרחית

אישור ועדת ההיגוי1

2

3

4

הפרדה מפלסית 
הגבעה הצרפתית

אישור תבע גבע"צ

1
השלמת תיקוני תכנית 

והעברת סט ללשכת התכנון 

2
אישור לשכת התכנון 

להפקדה

אישור תב"ע3

4

 קו כחול
8,997,250)אלש"ח(

 מכרז זכייני
8,500,000)אלש"ח(

1

סיום סגירה פיננסיתיציאה ל-RFPהגשת דוח פרוייקטלי2

3
אישור החברה לתכנון 

מפורט

4RFI-יציאה לPQ-בחירת זוכהיציאה ל

הקווים הירוק והאדום של הרכבת הקלה בירושלים, מחברים בין כל קמפוסי 
האוניברסיטה העברית בירושלים ומאפשרים גישה למרכז העיר

כדאי 
!לדעת

nissimne
Sticky Note
עמוד קודם



תוכנית עבודה 2018

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 קו כחול
8,997,250)אלש"ח(

 דפו מלחה
497,250)אלש"ח(

1

2
אישור הנחיות לתסקרי 

השפעה על הסביבה
פתיחת תיק בועדה 

המחזוית

פרסום למתן תוקף3

4
הגשת התסקיר לבדיקת 
המשרד להגנת הסביבה

בדיקת לשכת התכנון 
וקבלת נוסח לפרסום 

ההפקדה

 שדרוג מחלף בייט
500,000)אלש"ח(

 שדרוג מחלף בייט
500,000)אלש"ח(

פרסום מתן תוקף1
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה  

 התחלת ביצועפרסום מכרז סיום תכנון מוקדםהפקדת התכנית 2

3

סיום תכנון מפורט דיון בהתנגדויות4

 מנהרות כיכר צה"ל
400,000)אלש"ח(

 מנהרות כיכר צה"ל
400,000)אלש"ח(

סיום תכנון מוקדם1

2

הפקדת התכנית 3

פרסום מתן תוקף4

 קו כחול
350,000)אלש"ח(

 הפרדה מפלסית אשר וינר
350,000)אלש"ח(

1

2
אישור החברה לתכנון 

מפורט

3
הגשת דו"ח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

פרסום מכרז4

 כביש 22
200,000)אלש"ח(

 תכנון מוקדם כביש 22
200,000)אלש"ח(

1

2

הפקדת התכנית 3

4

רשת שלב ב' של רכבות קלות בירושלים מאפשרת נגישות 
לכל בתי החולים המרכזיים בירושלים

כדאי 
!לדעת



97 - 96 תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון מקרא

שם תת פרויקטשם פרויקט
מס' 
רבעון

20182019202020212022

 תכנית אב ליו"ש
10,500)אלש"ח(

 תכנית אב ליו"ש
10,500)אלש"ח(

1

סיום בחינת חלופות2

סיום איסוף נתונים3

בחירת חלופה מועדפתהגדרת חזון ויעדים4

תוכנית אב למבשרת 
 ציון

1,600)אלש"ח(

 תוכנית אב למבשרת ציון
1,600)אלש"ח(

1

סיום איסוף נתונים2

סיום בחינת חלופות3

בחירת חלופה מועדפת4

תוכנית אב למז' 
 ירושלים

1,400)אלש"ח(

 תוכנית אב למז' ירושלים
1,400)אלש"ח(

סיום איסוף נתונים1

2

סיום בחינת חלופות3

בחירת חלופה מועדפת4

תכנית אב למעלה 
 אדומים

1,000)אלש"ח(

 תכנית אב למעלה אדומים
1,000)אלש"ח(

1

סיום איסוף נתונים2

סיום בחינת חלופות3

בחירת חלופה מועדפת4

תכנית אב לבית 
 שמש

1,000)אלש"ח(

 תכנית אב לבית שמש
1,000)אלש"ח(

1
בדיקות ראשוניות 

לביקושים
סיום תכנון מוקדם

2

3
בדיקת התכנות לשתי 

חלופות
תחילת תכנון מפורט

4





דבר המנכ״ל 
חברת נתיבי איילון הפכה לאחרונה לחברה ממשלתית בבעלות מלאה, וכנגזרת התקבלה בחודש מרץ 2017 החלטת ממשלה אשר 

מרחיבה ומעצימה את מגוון פעילויות החברה לכיוונים חדשים ומשמעותיים.

בכלל זה, הרחבת פעילות החברה לכלל המרחב העירוני והמטרופוליני בארץ, פיתוח פרויקטים טכנולוגיים בתשתיות תחבורה, הקמת 
צוות תכנית אב למטרופולין ת"א ומטרופולין ב"ש ועוד מגוון פעילויות אשר להן צפויה תרומה ארוכת טווח לעתיד התחבורה בישראל.

ובתפקידיה  וכעת החברה נמצאת בתהליכי שינוי מהותיים על מנת לעמוד ביעודה  החלטת הממשלה היא השלב הראשון בתהליך 
החדשים. אנחנו נמצאים בתהליך של שינוי המבנה הארגוני למבנה חדש ומשופר, מרחיבים את מצבת כוח האדם, משלבים מרכזי ידע 

ואיטגרציה בין האגפים השונים, בונים תהליכי עבודה חדשים ויוצרים סט נהלים ברור ועדכני. 

במהלך השנה הקרובה עתידה החברה להמשיך ולנהל את פרויקטי הענק ששמים דגש על שיפור התחבורה הציבורית, השיתופית 
וברת הקיימא בישראל: "מהיר לעיר", "הנתיבים המהירים", "אופני דן". כל זאת במקביל להיערכות לקליטת פרויקטים גדולים נוספים 
מתקדמות  אכיפה  מערכות  הפעלת  מטרופוליני,  בקרה  חדר  הקמת  בארץ,  המיעוטים  רשויות  לכלל  התשתיות  פרויקטי  ניהול  כמו 

לספירת נוסעים לצורך העלאת מקדם המילוי ברכבים ועוד פרויקטים רבים וחשובים.

יום על מנת  יום  ולעבודה המאומצת שנעשית  עובדי החברה שותפים לעשייה  וכלל  נמצאת בשנה משמעותית  איילון  נתיבי  חברת 
לממש את יעודה:

"ליזום, לתכנן, לבצע, לתחזק ולנהל תשתיות תחבורה ופתרונות מתקדמים, על מנת לאפשר שימוש אפקטיבי הדרכים במרחב העירוני 
והמטרופוליני בישראל"

איתמר בן מאיר
מנכ"ל נתיבי איילון



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 מהיר לעיר
3,500,000)אלש"ח(

 לוד
154,221)אלש"ח(

מעבר שלב 1 מתוך 11

מעבר שלב 1 מתוך 21

מעבר שלב 1 מתוך 1מעבר שלב 1 מתוך 31

מעבר שלב 1 מתוך 1מעבר שלב 1 מתוך 41

תל אביב  + דרך השלום 
 בגבעתיים

582,193)אלש"ח(

1
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 3
מעבר שלב 1 מתוך 1

מעבר של 4 מעברי שלב 
מתוך 6

2
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 3
מעבר של 4 מעברי שלב 

מתוך 5

3
מעבר של 3 מעברי שלב 

מתוך 3
מעבר של 4 מעברי שלב 

מתוך 5
מעבר שלב 1 מתוך 1

4
מעבר של 7 מעברי שלב 

מתוך 10
מעבר של 4 מעברי שלב 

מתוך 5

 כפר סבא
269,679)אלש"ח(

1
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 3
מעבר של 3 מעברי שלב 

מתוך 4

2
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 3
מעבר שלב 1 מתוך 1

מעבר שלב 1 מתוך 31
מעבר של 5 מעברי שלב 

מתוך 7

4
מעבר של 3 מעברי שלב 

מתוך 4
מעבר שלב 1 מתוך 1

 הרצליה
239,357)אלש"ח(

1
מעבר של 3 מעברי שלב 

מתוך 3
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2

2
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2
מעבר שלב 1 מתוך 1מעבר שלב 1 מתוך 1

3
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2
מעבר של 3 מעברי שלב 

מתוך 4

מעבר שלב 1 מתוך 41
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2



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

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 מהיר לעיר
3,500,000)אלש"ח(

 פתח תקווה
202,809)אלש"ח(

1
מעבר של 3 מעברי שלב 

מתוך 4

2
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 3

מעבר שלב 1 מתוך 31
מעבר של 3 מעברי שלב 

מתוך 3

מעבר שלב 1 מתוך 41

 חולון
192,369)אלש"ח(

1
מעבר של 3 מעברי שלב 

מתוך 3
מעבר שלב 1 מתוך 1

2
מעבר של 4 מעברי שלב 

מתוך 4
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 3

3
מעבר של 1 מעברי שלב 

מתוך 2
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 3

4
מעבר של 1 מעברי שלב 

מתוך 2

 בת ים
184,164)אלש"ח(

1
מעבר של 3 מעברי שלב 

מתוך 4

2
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2

3
מעבר של 3 מעברי שלב 

מתוך 4

4
מעבר של 3 מעברי שלב 

מתוך 4
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2

 מהיר לעיר
3,500,000)אלש"ח(

 קרית אונו
143,667)אלש"ח(

1

2
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 3

3

4
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 3



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 מהיר לעיר
3,500,000)אלש"ח(

 רעננה
131,411)אלש"ח(

מעבר שלב 1 מתוך 1מעבר שלב 1 מתוך 11

מעבר שלב 1 מתוך 1מעבר שלב 1 מתוך 21

3
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2
מעבר של 3 מעברי שלב 

מתוך 3

מעבר שלב 1 מתוך 41
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2

 ראשון לציון
122,206)אלש"ח(

1
מעבר של 4 מעברי שלב 

מתוך 4
מעבר של 3 מעברי שלב 

מתוך 4

2
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 3

3

מעבר שלב 1 מתוך 41

 הוד השרון
121,441)אלש"ח(

1
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2

2
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתך 2

3
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2

4

 אור יהודה
113,774)אלש"ח(

1
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2

2
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2

3
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2

4



103 - 102 תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 מהיר לעיר
3,500,000)אלש"ח(

 רמת גן + ציר אלוף שדה 
 בגבתיים

112,219)אלש"ח(

1
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2
מעבר שלב 1 מתוך 1

מעבר שלב 1 מתוך 1מעבר שלב 1 מתוך 1מעבר שלב 1 מתוך 21

מעבר שלב 1 מתוך 31
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2

מעבר שלב 1 מתוך 41
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2

 רמלה
109,330)אלש"ח(

מעבר שלב 1 מתוך 11

מעבר שלב 1 מתוך 1מעבר שלב 1 מתוך 21

מעבר שלב 1 מתוך 31

4
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2
מעבר שלב 1 מתוך 1

 בני ברק
106,152)אלש"ח(

1
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2

2

3
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2

4

 רמת השרון
79,955)אלש"ח(

1
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2

מעבר שלב 1 מתוך 21

מעבר שלב 1 מתוך 1מעבר שלב 1 מתוך 31

מעבר שלב 1 מתוך 41



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 ציר שלבים
402,389)אלש"ח(

 שלב א
202,389)אלש"ח(

דו"ח סיום פרויקטסיום ביצוע שלב דהטמעת מערכות 2.1 א'1

2

סיום ביצוע שלב ג'סיום ביצוע שלב ב'3

סיום ביצוע4
סגירת חשבון סופי והעדר 

תביעות

שלב ב מקיבוץ גלויות עד 
 רחוב אילת

200,000)אלש"ח(

פרסום מכרזסיום תכנון מפורטתחילת תכנון מפורט1

2

התחלת קד"ז3

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה
צו התחלת עבודה

 כביש 200
343,000)אלש"ח(

 עוקף רמלה- מבנים 01+03+04
239,000)אלש"ח(

1
סיום עבודות רח' הזית 

במקטע בנוי צד צפון וצומת 
קרן היסוד ופתיחה לתנועה 

דוח סיום פרויקטפתיחה מלאה לתנועה

2
גמר סוללה הדף וקיר 

 RW04

3
סיום עבודות רח' הזית 

במקטע הלא בנוי 
סגירת חשבון סופי והעדר 

תביעות

4
סיום עבודות על רמפות 
בשטחים שאינם צמודים 

ל 431

סיום עבודות על רמפות 
 210+213+218+220

בשטחים הצמודים ל- 431 
סיום ביצוע

כביש 200 -עוקף 
 רמלה

343,000)אלש"ח(

 רמלה- מבנה 05
104,000)אלש"ח(

קיום הליך מכרזי 1

2

סיום רה תכנון 3
מתן צו תחילת עבודה 

4
עדכון דוח מוכנות למכרז 

לממשלה



105 - 104 תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 הפרדה מפלסית 132
218,300)אלש"ח(

סיום שלב 13

סיום ביצוע2

דו"ח סיום פרויקטסיום ביצוע מיסעה3
סגירת חשבון סופי והעדר 

תביעות

סיום ביצוע שלב 41+2

 יצחק שמיר
97,900)אלש"ח(

הכרזה על זוכה1
 סיום שלב ב' של הסדרי 

תנועה זמניים
פתיחה חלקית לתנועה

צו התחלת עבודה2
סגירת חשבון סופי והעדר 

תביעות

סיום ביצוע3

דו"ח סיום פרויקט4

הפרדה מפלסית 127 
 , הלן קלר לוד

73,944)אלש"ח(

1

2

3
סגירת חשבון סופי והעדר 

תביעות

דו"ח סגירת פרויקט4

כביש דורי )קרית 
 אונו( - מימון רמ"י
73,100)אלש"ח(

1
קבלת קרקע זמינה ממשרד 

הבטחון

סיום ביצועסיום שלב 1צו התחלת עבודה2

דוח סיום פרויקטסיום שלב 30
סגירת חשבון סופי והעדר 

תביעות

סיום שלב 42

ב-5 השנים הקרובות, אורך ק"מ נתיבי התחבורה הציבורית במטרופולין תל אביב  צפוי לגדול פי 3 -  
כיום קיימים כ- 134 ק"מ ובתוך חמש שנים יגדלו מספר הצירים העירוניים והבינעירוניים לכ- 400 ק"מ

כדאי 
!לדעת



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

גשר הולכי-רגל שד' 
 יהודית

68,000)אלש"ח(

1

השלמת ניצבי קצה2
סגירת חשבון סופי והעדר 

 תביעות

סיום ביצוע3

4
תחילת הרכבת 

קונסטרוקציה ראשית
דו"ח סיום פרויקט

 שיפוץ מסוף סבידור
47,500)אלש"ח(

1
סגירת מתווה התקדמות 

הפרויקט

2

3
השלמת עבודות בצד 

המערבי

4

פרויקט שדרוג 
מערכת בקרה איילוון 

 דרום
38,000)אלש"ח(

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

סיום ביצוע בדק+ חן סופיהתחלת שנת בדק1

2
התחלת התקנת מערכת 

בטא 

3

סיום התקנת מערכות4

 קידום זמינות 531
32,000)אלש"ח(

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

1
חתימה על הסכם שבעת 

הכוכבים

2

3

סיום ביצוע שבעת הכוכבים4



107 - 106 תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

גשר הולכי רגל + 
אופניים רמת החייל 

 לתחנת רכבת ב"ב 
22,000)אלש"ח(

1
התנעת עבודה מול הקבלן 

לתכולה החדשה

2

3

סיום ביצוע4

הסדרת רמפת 
NB ההלכה 

1,800)אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

2
סגירת חשבון סופי והעדר 

תביעות

3

סיום ביצוע4

נתיבים מהירים בגוש 
 דן

4,700,000)אלש"ח(

BOT 
2,300,000)אלש"ח(

סיום חקיקה1

הכרזה על זוכהפרסום מכרז2

סגירה פיננסיתמינוי זכייןאישור פרקים מקצועיים3

הגשת הצעותסיום הכנת תסקיר חוק4

מכרז גלילות - קק"ל עד 
 שבעת הכוכבים

351,000)אלש"ח(

1
סיום תכנון מפורט )ללא 

חברות הדלק(
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

פרסום מכרז2

סיום תאום חברות הדלק3

4
סיום תכנון מפורט כולל 

חברות הדלק
צו התחלת עבודה



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

נתיבים מהירים בגוש 
 דן

4,700,000)אלש"ח(

מכרז- שפיים עד פולג )תת"ל 
NB+SB )39 

315,000)אלש"ח(

1
העברת חומרים לוועדת 

מומחים
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה
צו התחלת עבודה

2

3
פרסום מכרז -  בכפוף 

לסגירה מול וינגייט

סיום תכנון מפורט4

מכרז מחלף פולג עד 57 
SB+NB 

289,000)אלש"ח(

פרסום מכרז1

סיום תכנון מפורטתחילת תכנון מפורט2

3
העברת חומרים לוועדת 

מומחים
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה
צו התחלת עבודה

4

NB מכרז וולפסון עד קק"ל 
280,000)אלש"ח(

1

פינוי גלי גיל ע"י נת"ע2

3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה
צו התחלת עבודה

פרסום מכרז4

מכרז  SB מהשלום ועד 
וולפסון עם פיצול מזרחה עד 

 אזור
272,000)אלש"ח(

צו התחלת עבודה1

2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

סיום ביצועפרסום מכרז3

דו"ח סיום פרויקט4

מכרז SB מקק"ל עד השלום 
 כולל ניצבי גשר עמק ברכה

200,000)אלש"ח(

פרסום מכרז1

2

3
סיום תכנון מפורט כולל 

ניצבי גשר עמק ברכה
צו התחלת עבודה

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

פרויקט הנתיבים המהירים כולל סה"כ כ- 15.3 אלף מקומות חניה,
מתוכם  6,700 - שפיים, 3,650 - ראשון, מורשה – 4,000, 1,000 - קסם

כדאי 
!לדעת



109 - 108 תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

נתיבים מהירים בגוש 
 דן

4,700,000)אלש"ח(

מערכות באחריות נת"א 
 )בקרת תנועה(

153,000)אלש"ח(

1
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

סיום ביצועפרסום מכרז2

צו התחלת עבודהאישור תכנון בקרת נת"א3

סיום תכנון מפורט4

חניון זמני ראשל"צ איצטדיון + 
 הכנת דרך "הככרות"

49,000)אלש"ח(

סיום ביצועצו התחלת עבודהסיום תכנון מפורטתחילת תכנון מוקדם1

2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

לממשלה

פרסום מכרזסיום תכנון מוקדם3

4

ציר הנופש- מימון 
 מת"ח ורמ"י

1,700,000)אלש"ח(
 מכביש 4 עד לכביש 20

1

2

3
סגירת תוואי תשתיות מול 
מקורות וחח"י לאחר שינוי 
הדרישות למנהרת תשתיות

4
הגשת כל החומרים לאישור 
וועדה מחוזית לתוואי חדש 

סיום תכנון מוקדם

מחלפי דרום גלילות 
 מימון רמ"י 

750,000)אלש"ח(
מחלפון כביש 2

1

סיום תכנון מוקדם2

דו"ח פרויקטאלי3

4

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

מנתיבי איילון ע"י שימוש בשאטלים ונסיעות שיתופיות



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

מחלפי דרום גלילות 
 מימון רמ"י 

750,000)אלש"ח(

מחלפון כביש 20

1

סיום תכנון מוקדם2

3
השלמת תיאום תכנון מול 

הנתיבים המהירים

4
השלמת תיאום תכנון מול 

תחנת הרכבת

מחלפון כביש 5

1

סיום תכנון מוקדם2

3
קבלת אישור מת"ח לגבי 

תוכנית רעיונית לתחבורה 
במחלפי גלילות

תחילת תכנון מוקדם4

 אופנידן
500,000)אלש"ח(

איילון

1
מעבר של 3 מעברי שלב 

מתוך 4
מעבר של 4 מעברי שלב 

מתוך 4
מעבר של 1 מעברי שלב 

מתוך 1

2
מעבר של 1 מעברי שלב 

מתוך 1
מעבר של 3 מעברי שלב 

מתוך 3
מעבר של 1 מעברי שלב 

מתוך 1

3
מעבר של 1 מעברי שלב 

מתוך 1

4
מעבר של 4 מעברי שלב 

מתוך 5
מעבר של 1 מעברי שלב 

מתוך 1
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2

אריאל

1
מעבר של 1 מעברי שלב 

מתוך 1
מעבר של 5 מעברי שלב 

מתוך 5

2
מעבר של 3 מעברי שלב 

מתוך 6
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2

3
מעבר של 1 מעברי שלב 

מתוך 1

4
מעבר של 3 מעברי שלב 

מתוך 6
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מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 אופנידן
500,000)אלש"ח(

חולות

1
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 4

2
מעבר של 5 מעברי שלב 

מתוך 5
מעבר של 5 מעברי שלב 

מתוך 5

3
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 4
מעבר של 5 מעברי שלב 

מתוך 5
מעבר של 5 מעברי שלב 

מתוך 5

4

חוף

1
מעבר של 4 מעברי שלב 

מתוך 4

2
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 3
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2

3
מעבר של 1 מעברי שלב 

מתוך 1
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2

4
מעבר של 1 מעברי שלב 

מתוך 1
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2

ירקון

1
מעבר של 6 מעברי שלב 

מתוך 6
מעבר של 6 מעברי שלב 

מתוך 6

2
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 3 
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2
מעבר של 1 מעברי שלב 

מתוך 1

3
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 4
מעבר של 6 מעברי שלב 

מתוך 6

4
מעבר של 4 מעברי שלב 

מתוך 5
מעבר של 6 מעברי שלב 

מתוך 6
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מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 אופנידן
500,000)אלש"ח(

שדה

1
מעבר של 1 מעברי שלב 

מתוך 1
מעבר של 3 מעברי שלב 

מתוך 3

2
מעבר של 4 מעברי שלב 

מתוך 6
מעבר של 1 מעברי שלב 

מתוך 1
מעבר של 1 מעברי שלב 

מתוך 1

3
מעבר של 1 מעברי שלב 

מתוך מתוך 1

4
מעבר של 6 מעברי שלב 

מתוך 9
1מעבר של 1 מעברי שלב 

מתוך 1 

שרון

1
מעבר של 3 מעברי שלב 

מתוך 5
מעבר של 6 מעברי שלב 

מתוך 6
מעבר של 7 מעברי שלב 

מתוך 7

2
מעבר של 1 מעברי שלב 

מתוך 1

3
מעבר של 2 מעברי שלב 

מתוך 2
מעבר של 3 מעברי שלב 

מתוך 3

4
מעבר של 5 מעברי שלב 

מתוך 5

מחלף  הרב מכר - 
 מימון רמ"י

330,000)אלש"ח(

1

2

3

4

ציר מוטה גור )ר"ג( - 
 מימון רמ"י

180,000)אלש"ח(

1

2
הכנת תיק פרויקט והצגתו 

לרמ"י

סיום תכנון מוקדם3

4
הכנה והגשת תיק פרויקט 
לאישור עקרוני לתכנון על 

ידי הוועדה המחוזית 

בפרויקט אופני דן 
יש מעל ל 100 ק"מ שבילי אופניים למטרת יוממות

כדאי 
!לדעת



113 - 112 תכנון ראשוני       תכנון מוקדם        תכנון מפורט        פרסום מכרז        ביצוע        סגירת חשבון מקרא

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 נתיבים מהירים
55,000)אלש"ח(

 מערכת ספירת נוסעים 
55,000)אלש"ח(

1
התקנת מערכות והפעלה 3 

מערכות 
התקנה והפעלה ל- 7 

מערכות נוספות

2
הכרזה על זוכה + התחלת 

POC

3
איתור ותכנון הסבת 

נתצ+הזמנת 3 מערכות
התקנה כ- 10 מערכות 

נוספות

4POC סיום

 שיפוץ מסוף קלצ'קין
30,000)אלש"ח(

1

2

סיום תכנון מפורט3

פרסום מכרז4

 שיפוץ מסוף רדינג
30,000)אלש"ח(

1

2

סיום תכנון מפורט3

פרסום מכרז4

סגירת הפרדה 
 מפלסית 131

25,000)אלש"ח(

1
צו התחלת עבודה )מותנה 

בקבלת אישור המועצה 
הארצית(

2

3
אישור המועצה הארצית 
לשימוש ביעוד של דרך 

סיום תכנון מפורט4



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

שיפוץ מסוף קריית 
 חינוך

7,000)אלש"ח(

1

2

סיום תכנון מפורט3

פרסום מכרז4

שיפוץ מסוף אזורי 
 חן

1,100)אלש"ח(

1

2

סיום תכנון מפורט3

פרסום מכרז4

גשר רח' השלושה 

מסירה לעיריית ת"אדיון התנגדויות1

2

החלטה למתן תוקף3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סיום תכנון מוקדם4

דרך התקווה-קטע 
לוי אשכול-מחלף 

זרובבל

1

2
קבלת התייחסות הוועדה 

המקומית

סיום סטאטוטוריקה3

הפקדה4

הפרדה 129 א לוד

סיום תכנון ראשוני1

2

3

4
אישור חלופה מועדפת ע"י 

ועדה מקומית
סיום הליך סטאטוטורי



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

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

הפרדה מפלסית 125 
א

1
תחילת רה תכנון להרחבת 

ההפרדה המפלסית
הפקדת התכנית בועדה 

המחוזית

סיום תכנון מוקדם2

3
הגשת תכנון לועדה 

מקומית
דוח פרויקטאלי

4

חיבור מתחם עתידים 
לכביש מס' 4

1
קבלת מאצ'ינג מהערייה 

והתנעת עבודה עם מתכננת 
מחוז ת"א

סיום העברת חומרים לדוח 
פרויקטאלי

2
סיום תסקיר השפעה על 

הסביבה

3
אישור חלופה מועדפת ע"י 

ועדה מחוזית

סיום תכנון מוקדם4

עוקף לוד- עד לאזור התעשיהכביש 200 -עוקף לוד

סיום תכנון מוקדםתחילת רה תכנון מוקדם1

דו"ח פרויקטאלי2

3
קבלת החלטה האם נדרשת 

סטאטוטוריקה

4

מחלף תעבורה 210 
רמלה

סיום תכנון מוקדם1

2
תוצאות בדיקת כדאיות 

כלכלית

3

התחלת קד"ז4



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

נתיבים מהירים - 
כביש 5

חניון חנה וסע מורשה

1
הצגת חלופות לחיבור 4 

צפון

2

מינוי צוות מתכננים3

סיום תכנון מוקדם4

תכנון על מרחב קסם וראש 
העין )כולל חנה וסע קסם(

1
הצגת סטטוס המרחב 

למת"ח

מינוי צוות מתכננים2

3

4

אגן איילון

1
הקמת צוות והכנת תוכנית 

עבודה

2
אישור וועדת ההיגוי לתכנון 

ראשוני וגזירת פרויקטים 
לקידום ביצוע מידי 

3
הצגת חלופות ראשוניות 
לוועדת ההיגוי ובחירת 
חלופות על ידי הוועדה

4

בניית מערכות מידע 
בחברה

1
התקשרות עם מטמיע 

מערכת מידע
בחינת תקלות והטמעת 

מודולים נוספים

הגדרת צרכי החברה2

3
פיילוט ראשוני להטמעת 

מערכת פיננסית

4
סיום מעבר למערכת מידע 

חדשה

החברה מקדמת הקמת 
מתחם פיתוח וטכנולוגיה לרכבים אוטונומים

כדאי 
!לדעת



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

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

מיעוטים

1

2

3
הצגת היערכות החברה 

לנושא המיעוטים

4
בניית תוכנית עבודה לשנת 

2019

תוכנית אב תל אביב

1

פרסום מכרז לסקרים2

ניתוח מצב קיים פרסום מכרז לתוכנית אב3

הגדרת מטרות ויעדים4

תוכנית אב באר שבע

1

2

ניתוח מצב קייםפרסום מכרז לסקרים3

 הגדרת מטרות ויעדים פרסום מכרז לתוכנית אב 4

מרכז בקרה 
מטרופוליני

1
לימוד הפרויקט והעברת 

מקל מנתע

2

3
פרסום מכרז והתאמת 

מרכז בקרה

4

נעים לירוק

1
לימוד הפרויקט וקביעת 

מתווה לקידומו

2

3
פרסום מכרז ראשון לאיתור 

מתנדבים

4





דבר המנכ״ל 
חברת יפה נוף מהווה את הזרוע הביצועית של עיריית חיפה, משרד התחבורה ורשויות מקומיות בצפון בניהול, תכנון, ביצוע ואחזקה של 

פרויקטים בתחומי הנדסת תחבורה, בניה, ותשתיות במטרופולין המורחב.
לחברת יפה נוף תפקיד מרכזי וחיוני בשיפור איכות חיי התושבים בחיפה בפרט, במטרופולין ובצפון המורחב בכלל. החברה ממשיכה להעמיק 
ולהעצים את פעילותה בפרויקטים ציבוריים מורכבים, משמעותיים וחשובים כדוגמת הפעלת המטרונית ברחבי המטרופולין, פרויקט הדגל 

של משרד התחבורה ועיריית חיפה לשיפור התחבורה הציבורית המטרופולינית של חיפה.

כיום נמצאת החברה בשלבי תכנון וביצוע מתקדמים במספר פרויקטים ייחודים:

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

ורכבת מפרץ חיפה. 

 ב. מרכזית המפרץ החדשה
מרכז תחבורה מטרופוליני חדש ומודרני שיהיה הגדול והמתקדם בישראל וינקז מספר רב ביותר של אמצעי תחבורה ציבורית, בהן רכבת 

החוף ורכבת העמק, קווי אוטובוס עירוניים, מטרופוליניים ובינעירוניים, קווי המטרונית וכן הרכבל לטכניון ולאוניברסיטת חיפה. 

 ג. המטרונית
מערכת התחבורה הציבורית המתקדמת של מטרופולין חיפה, אותו תכננה והקימה יפה נוף, פועל כבר כארבע שנים בהצלחה רבה מאוד 

ובנוסף מתוכננים צירים נוספים לשכונת נווה שאנן, רכס הכרמל, נשר, עכו, טירת הכרמל.

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

המשרתים את המרחב.

חברת יפה נוף התוותה חזון ויעדים מאתגרים וברי ביצוע וחותרת למימושם.

אבישי כהן
מנכ"ל יפה נוף



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 חיבור נמל המפרץ
1,665,623)אלש"ח(

 מנהרת תשתיות שלב ב'
600,862)אלש"ח(

1
סיום שלב התקנת 

המערכות ושלב א' בתהליך 
ההרצות

דוח סגירת פרויקט

צו התחלת עבודה2

השלמת עבודות הנדסה 
אזרחית במשה דיין + סיום 

העתקת תשתיות באזור 
מספנות

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

3
תחילת ביצוע לאחר קבלת 

היתר חפירה
סיום הגנות חומ"ס בצומת 

הטכני

הפעלת המנהרה4

 מנהרת תשתיות שלב א'
101,393)אלש"ח(

דוח סגירת פרויקט1

סיום מתחם 22
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3

סיום ביצוע4

 מכרז קידום זמינות
89,076)אלש"ח(

דוח סגירת פרויקט1

2
השלמת העמסת כל 

הערימות
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3

סיום ביצוע4

דרך ראשית ומסילה - מבנה 
 תחתון )מקטע צפוני(

326,055)אלש"ח(

1
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה
BR-03 השלמת גשר

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

השלמת גשר BR-04תחילת ביצוע גשר BR-03פרסום מכרז2

סיום ביצועמסירת שו"ב לר"יצו התחלת עבודה3

דוח סגירת פרויקטתחילת ביצוע שו"ב4



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

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 חיבור נמל המפרץ
1,665,623)אלש"ח(

דרך ראשית ומסילה - מבנה 
 תחתון )מקטע דרומי(

325,792)אלש"ח(

דוח סגירת פרויקטהשלמת גשרי BR-05צו התחלת עבודה1

2
סיום התארגנות, קבלת 

היתרי חפירה, תכונן הסדרי 
תנועה זמניים

השלמת מבנה תחתון בכל 
הגשרים

השלמת גשרי הקישון
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3

4BC05 סיום ביצועתחילת ביצוע

דרך ראשית ומסילה - מבנה 
 תחתון )מקטע מערבי(

176,425)אלש"ח(

צו התחלת עבודה1
השלמת עב' קידוח וחיבור 

קו סניקה תחנת שמן מתחת 
להר הזבל

2UP-01 תחילת ביצועUP-01 סיום ביצוע
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה
סיום ביצועהשלמת מבנה תחתון בפקר

דוח סגירת פרויקטפרסום מכרז4

 מבנה עליון רכבת ישראל
46,020)אלש"ח(

1

2

סיום ביצועתחילת ביצוע3

4

 מטרונית
1,589,000)אלש"ח(

 מטרונית העמקים
105,900)אלש"ח(

1

סיום ביצוע2

דוח סגירת פרויקט3

4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

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

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



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 מטרונית
1,589,000)אלש"ח(

 קטע -781 רמפת שפיר
87,700)אלש"ח(

1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2

סיום ביצוע3

דוח סגירת פרויקט4

הארכת המטרונית 
 מזרחה )נשר(

407,000)אלש"ח(

מקטע נשר - מגבול 
מוניצפאלי עם חיפה עד צומת 

 ספייס
272,080)אלש"ח(

סיום ביצועהעברת תנועה שלב 13

דוח סגירת פרויקטצו התחלת עבודה2

העברת תנועה שלב 4העברת תנועה שלב 32
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

4
העברת תנועה שלב 1 - 
פרוק אי מרכזי והעברת 
התנועה למרכז הכביש

מקטע חיפה - מגשר פז לגבול 
 מוניציפאלי )מזרחה מהביג(

81,320)אלש"ח(

1
התחלת סלילת מסלול 

המטרונית
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2
סיום עבודות פירוק אי 
מרכזי והעברת תנועה 

למרכז הכביש 

סיום ביצוע3

4
סיום עבודות תת קרקעיות 

תשתיות 
דוח סגירת פרויקט

מקטע יגור - מצומת הספייס 
 עד לתחנת קצה ביגור

53,600)אלש"ח(

סיום ביצוע1

2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה
דוח סגירת פרויקטסיום סלילת חניון חנה וסע

פרסום מכרז3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סיום חניון תפעוליצו התחלת עבודה4



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

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 מרכזית המפרץ
300,000)אלש"ח(

1
תחילת הפעלה של אגף 

צפוני
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2

סיום ביצוע3

דוח סגירת פרויקט4

רכבל צ'ק פוסט-
 טכניון-אוניברסיטה
292,640)אלש"ח(

 ציוד 
146,970)אלש"ח(

1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2
תחילת אספקת חלקי 

המערכת 
 סיום הרצה והפעלהתחילת אספקת קרוניות

סיום ביצוע3

4
התחלת הרכבת מערכות 

הרכבל בתחנות
סיום  התקנת מערכות 

הרכבל

 הנדסה אזרחית
131,440)אלש"ח(

דוח סגירת פרויקטצו התחלת עבודה1

2
סיום מסירת חדרי בקרה 

ליצרן
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3
התחלת מסירת בסיסי 

A-C עמודי רכבל במקטע

סיום ביצוע4

 גשר ה.ר. וחניון באוניברסיטה
14,230)אלש"ח(

1

2
צו התחלת עבודה לביצוע 

החניון
סיום ביצוע גשר ה.ר.

3
צו התחלת עבודה לביצוע 

גשר ה.ר.

סיום ביצוע חניון4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות 

מרכזית המפרץ -  הוא מסוף תחבורה משולב שישתרע על שטח של כ – 12,000 מ"ר ויכלול את כל מרכיבי התחבורה הציבוריים הקיימים בסביבה – 
המטרונית, קווי האוטובוסים העירוניים ובין עירוניים, תחנת רכבת העמק, גישה לרכבל וחניון לכלי רכב פרטיים. הסתיימו עבודות ביצוע שלד כולל 

גשר הרציפים. הורכבו גגות  מקונסטרוקציה מרחבית. בביצוע עבודות גמרים ומערכות ועבודות סלילה ופיתוח.
כדאי 
!לדעת



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

חיבור מנהרות 
 למחלף ידין

262,000)אלש"ח(

שיקום הר הפסולת והסדרת 
 צמתים

13,000)אלש"ח(

1
סיום בדיקה חוזרת 

להצדקה בכיכר וצומת 
סיום ביצועצו התחלת עבודה

2
אישורי תנועתי מפע"ת, 
והסכם תכולה מול חנ"י 

לביצוע 

3
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

פרסום מכרז 4

 נחל גיבורים
181,500)אלש"ח(

 מאגר ויסות ושיקום נופי
20,000)אלש"ח(

1

סיום ביצוע2

דוח סגירת פרויקט3

4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

העדפת רמזורים 
 במטרונית 

49,500)אלש"ח(

 קוים 2-3
24,500)אלש"ח(

סיום ביצוע1

2

3
הפעלה ויישום של 20 

רמזורים 
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סיום תכנון העדפה 4

 רחוב דרור בכרמיאל
39,000)אלש"ח(

גמר הסדרי תנועה זמניים1
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

2

סיום ביצוע3

גמר סלילת מסלול דרומי4
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מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

מטרונית - רחוב 
 התעשייה

38,000)אלש"ח(

פתיחה מלאה לתנועה1

2
סיום ביצוע עבודות 

תשתיות בהתאם לשלב 
ביצוע 1

סיום ביצוע

דוח סגירת פרויקטהעברת תנועה לשלב 32

4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

הרחבת שוליים 
בכביש 89 - דרך 

גישה לבית חולים 
 נהריה

20,000)אלש"ח(

פרסום מכרז1

צו התחלת עבודה2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3

סיום ביצוע4

 חוף שמן
11,214)אלש"ח(

חוף שמן: בשן - אורט - מיגון 
 קווי דלק

7,214)אלש"ח(

1
תחילת עבודות בז"ן 

)בביצוע יפה נוף(
סיום עבודות בז"ן

סיום עבודות קצא"א2

3

תחילת עבודות קצא"א 
)בביצוע עצמי( ופרסום 
מכרז עבור עבודות בז"ן 

)בביצוע יפה נוף(

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

4

אחזקת כבישים 
 בממשק מטרונית

5,000)אלש"ח(
ריבוד בכביש 4

1

2
עדכון לנתוני pc-I. ותוכנית 

העובדה הרב שנתית 
לריבוד כל הכביש

3

4



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 מטרונית רכס הכרמל
893,000)אלש"ח(

מנהרת חורב+ נת"צ בקטע 
 אידר צפרירים

366,000)אלש"ח(

1

2
אישור עקרוני של שירותי 
הכבאות לתוכנית המנהור

3

4
הגשת תכנית לוועדה 

מקומית חיפה

ציר ראשי - קטע מרכז 
 הכרמל - צפרירים
175,000)אלש"ח(

סיום תכנון מוקדם1

סיום תכנון מפורטתחילת תכנון מפורט2

סיום תכנון הנדסי3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

4
הגשת תוכניות לועדה 

מקצועית של מת"ח והגשת 
דו"ח פרויקטאלי עקרוני

פרויקטים תומכים הדורשים 
תב"ע )חיבור הנשיא יפה נוף, 
עוקף קטן, מפרדה בשמשון, 

הפיכת רח' יפה נוף ולבנון 
 לדו-סיטרי( 

100,000)אלש"ח(

1

2

3
הפרדה בשמשון - הגשת 
תכנית לוועדה מקומית 

חיפה

4
רח' יפה נוף - סיום תכנון 

מוקדם

 ירידות מציר הרכס: כבאביר
84,000)אלש"ח(

סיום ביצועסיום עבודות ריסון תנועהצו התחלת עבודה1

2
סיום פריצת רצועת דרך 

חדשה

3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סיום הנחת קו חברת חשמלפרסום מכרז4

הרכבל - אורך תוואי 4.4 ק"מ, 6 תחנות, 3 לנוסעים. 
הפרש גובה 470 מ', קיבולת עד 2,400 נוסעים לשעה לכיוון

כדאי 
!לדעת
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מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 מטרונית רכס הכרמל
893,000)אלש"ח(

ציר ראשי - קטע אידר-
 אוניברסיטה

68,000)אלש"ח(

תחילת תכנון מפורט1
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

סיום תכנון הנדסי2

3
הגשת תוכניות לועדה 

מקצועית של מת"ח

סיום תכנון מוקדם4

ירידות מציר הרכס: בני ברית 
 פרויד

50,000)אלש"ח(

סיום ביצועסיום עבודות ריסון תנועהצו התחלת עבודה1

דוח סגירת פרויקט2

3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

סיום בניית שני גשריםפרסום מכרז4

 ירידות מציר הרכס: רמת אלון
35,000)אלש"ח(

דוח סגירת פרויקטסיום בניית קיר תומךצו התחלת עבודה1

2
השלמת פינוי רצועת הדרך 

מעצים
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

סיום ביצועפרסום מכרז4

פרויקטים עתידיים )כרמליה, 
דניה, שינדלר( - תכנון מוקדם 

 בלבד
15,000)אלש"ח(

1

תיאום תכולה מול מפע"ת 2

3
הגשת תכנית לוועדה 

מקומית לכרמליה ודניה

4



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

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(

1

2

3

4

רח' התעלה שלב א' קטע בין 
 רח' ביאליק עד רח' זבולון

60,000)אלש"ח(

1

2
התקשרות עם צוות 

מתכננים

סיום תכנון מפורטתחילת תכנון מפורט3

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

הארכת המטרונית 
דרומה )טירת 

 הכרמל(
477,500)אלש"ח(

 שלוחת טירת הכרמל
267,500)אלש"ח(

1
חתימת הסכם עם הרשות 

המקומית
פרסום מכרז

2

העברת תסקיר בטיחות 
בהתאם לנוהל מטרונית 

לקראת סיום תכנון מפורט 
של פרויקט

צו התחלת עבודה

סיום תכנון מפורט3

4
סיום טיפול סטטוטורי 

במסופי קצה
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

 מחלוף צומת מת"ם
150,900)אלש"ח(

1

סיום תכנון מוקדם2

עדכון דוח פרויקטאלי3

4

כביש 11 )שכ' מבואות 
 דרומיים(

59,100)אלש"ח(

1

2

3

4
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מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 מטרונית נווה שאנן
448,000)אלש"ח(

חניתה, הגליל ורחובות 
מקשרים

צו התחלת עבודה1

2
סיום תיאום מול גורמי 

תשתית 
סיום תכנון מפורט

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

3

העברת תסקיר בטיחות 
לוועדה מקצועית בהתאם 
לנוהל מטרונית לקראת 
סיום תכנון מפורט של 

פרויקט

הגשת דוח מוכנות למכרז 
סופי לממשלה

סיום ביצועפרסום מכרז4

טכניון, מסוף קצה

צו התחלת עבודה1

סיום תכנון מפורט2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3

העברת תסקיר בטיחות 
בהתאם לנוהל מטרונית 

לקראת סיום תכנון מפורט 
של פרויקט

הגשת דוח מוכנות למכרז 
סופי לממשלה

סיום ביצועפרסום מכרזסגירת הסכם מול הטכניון 4

טרומפלדור, מלל, קומוי, 
טבעת רות הכהן

סיום תכנון מפורט1

2
סיום תיאום מאל גורמי 

תשתית 
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3

העברת תסקיר בטיחות 
בהתאם לנוהל מטרונית 

לקראת סיום תכנון מפורט 
של פרויקט

פרסום מכרז

סיום ביצועצו התחלת עבודה4



תוכנית עבודה 2018

מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 מטרונית נווה שאנן
448,000)אלש"ח(

יד לבנים תחתון, יד לבנים 
עליון, ניסנבוים

פרסום מכרז1

צו התחלת עבודה2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

3

העברת תסקיר בטיחות 
בהתאם לנוהל מטרונית 

לקראת סיום תכנון מפורט 
של פרויקט

סיום תכנון מפורט

הסדרת חניונים כקד"ז4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה
סיום ביצוע

רחובות הרב משאש, פאר, 
רזיאל

1
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה

סיום ביצועפרסום מכרז2

3
קבלת אישור הסדרי תנועה 

מעיריית חיפה 
צו התחלת עבודה

סיום תכנון מפורט4
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

הארכת המטרונית 
 צפונה )עכו(

431,600)אלש"ח(

הארכת המטרונית צפונה 
)עכו(

1
סיום קידוחי ניסיון 

והשלמות מדידה
סיום תכנון תכנון מפורט

סגירת חשבון והעדר 
תביעות

2
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה
פתיחה חלקית לתנועה

פרסום מכרז3

4

העברת תסקיר בטיחות 
בהתאם לנוהל מטרונית 

לקראת סיום תכנון מפורט 
של פרויקט

סיום ביצועצו התחלת עבודה

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

1
הגשה מחודשת של התכנית 

לועדה המחוזית

2
השלמת קידוחי ניסיון 

לאורך התוואי

3

4
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מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

 מסופים בחריש
54,000)אלש"ח(

 מסוף מע"ר
36,000)אלש"ח(

פרסום מכרזתחילת תכנון מפורט1

סיום ביצועצו התחלת עבודה2

3

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

 מסוף כניסה לעיר
18,000)אלש"ח(

פרסום מכרזתחילת תכנון מפורט1

סיום ביצועצו התחלת עבודה2

3

4
הגשת דוח מוכנות למכרז 

סופי לממשלה
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

מרכז בקרה 
 מטרופוליני

31,000)אלש"ח(

סיום ביצוע1

הגשת דו"ח מוכנות למכרז 2
סגירת חשבון והעדר 

תביעות

פרסום מכרז3

צו התחלת עבודה4

מטרונית - העליה 
 השניה

30,000)אלש"ח(

1

סיום תכנון מוקדם2

3
הגשת דוח פרויקטאלי 
ואישור וועדה מקצועית

4

חיבור מסילת העמק 
לנמל המפרץ

תחילת תכנון מוקדם1

2
אישור פרוגרמה מול 

הרכבת

3
קידוחי ניסיון למנהור 

וגשרים

סיום תכנון מוקדם4
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מס' שם תת פרויקטשם פרויקט
20182019202020212022רבעון

מרכז תחבורה נצרת

1

2
הצגת התוכנית לפני הגשה 
לוועדה למשרד התחבורה

3

4
הגשת תכנית לוועדה 

מקומית

מרכזית הקריות 
)כורדאני(

1

השלמת קידוחי ניסיון 2

3

סיום תכנון מוקדם4

תכנית אב לשבילי 
אופניים במטרופולין 

חיפה 

1

2
הצגת תכנית לאגף תשתיות 

במשרד התחבורה 

3

סיום תוכנית אב כוללת 
לאחר תיקוני משרד 

התחבורה וקביעת שלביות 
קידום

4
תחילת תכנון מוקדם 
לשבילים זמינים ולפי 

שלביות שנקבעה
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