
חיפה נצרתל"רק

התנעת תכנון לרשויות 

מחוזות חיפה והצפון

05.03.20



תוואי הפרויקט



מקודם  , נצרת-חיפהל"רקפרויקט 1838' בהמשך להחלטת הממשלה מס•

.חוצה ישראל בהתאם לתוכנית סטטוטורית מאושרת' י חב"הפרויקט ע

:סטטוס הפרויקט•
.שלב תכנון מוקדם•

.תחילת טיפול בהפקעות•

.השלמת קידוחי קרקע•

.השלמת מדידות•

.השלמת איתור תשתיות•

.גופי תשתית וממשקים, תיאום רשויות•

נצרת-חיפה ל"רקפרויקט 



חוצה ישראל :             יזם•

דני שנבך-ל"מנכ

איציק אורון-ל"רקל "סמנכ

קאופשטייןשחר -מנהל אגף תכנון

גיא כהן  -מנהל אגף ביצוע 

דנה הנדסה:         פ"מנה•

קובי רוזנברג-מנהל הפרויקט

Jorge Ocón-מנהל פרויקט' ס de Diego

שי לוי–מנהל ביצוע 

איציק פוירשטיין–מנהל תכנון 

צוות הפרויקט



Javier A. Maldonado-מ מתכנן ראשי"מ

.ינון, אלכס לרנר–סגן מתכנן ראשי

Ramon Girones-עוזר מתכנן ראשי Barbero

.ינון, דמריאילן –מתכנן תנועה

.ינון, שמידטרועי –מתכנן מסילות

Alvaro Ruiz, Ineco–קונסטרוקטור

Pablo Fernandez, Ineco–אדריכל

.אבנר דרורי, קליינהאוזפלג , (ל.ע.י)שי אשכנזי –אדריכל מקומי

.אבנר דרורי, סוכוימרגלית , (ינון)ליאת חיל –אדריכלות נוף

.ינון, יוני להב–מתכנן ניקוז

.טופז, חאטוםאבו יד'מג–מתכנן חשמל

.מדרונות, יוסי קליין–יועץ ביסוס

.אקו, יאיר ברמן-יועץ סביבה

(.ינון)אחמד אבו זיאד , יודשקיןסלבה–מתכנן כבישים

(.ינון)שי רפאל -ניהול תכנון פנימי

(יינון-אינקו)IY–צוות תכנון הפרויקט 



.  פ.י12.7.2018חיפה נצרת מאושרת מיום ל"רק-תכנית תשתית לאומית–56ל "תת•

7873.

אשר תשרת את תושבי הצפון ותחבר בין , הקמת רכבת קלה אזורית: התכניתמטרת •

.נוף הגליל–מטרופולין חיפה לבין הגוש העירוני נצרת 

:  מ"ק41הינו ל"הרקאורך תוואי -

.תחנות9הכולל , מ"ק30באורך של ( חיפה רינה)מקטע פרברי -

.  תחנות11מ הכולל "ק11באורך ( רינה נצרת,אתא קרית)מקטע עירוני -

.6.12.19אתא צפון מאושרת מיום קרית-תכנית מועדפת לדיור–1025ל"תמ•

סטטוטוריקה



1גיליון -56ל "תת



2גיליון -56ל "תת



3גיליון -56ל "תת



4גיליון -56ל "תת



5גיליון -56ל "תת



6גיליון -56ל "תת



7גיליון -56ל "תת



8גיליון -56ל "תת



9גיליון -56ל "תת



10גיליון -56ל "תת



11גיליון -56ל "תת



12גיליון -56ל "תת



13גיליון -56ל "תת



14גיליון -56ל "תת



15גיליון -56ל "תת



1025ל"תמ



רשויות ובעלי עניין



DP5 : רינה-זיאד

(מ בתוואי עירוני"ק5.5מתוכם )מ "ק10.4-אורך הקטע

ריינהממערב לגשר כיכר -תחילת המקטע



25

תחנת זיאד

נוף גליל

עיריה

היכל  

התרבות

חניון אוטובוסים  

זמני

מפרידן  

המוסכים

י"נתי "קידום ע❑



תחנת השוק

26

חניון השוק יבוצע במסגרת קידום זמינות

נוף גליל



הממשלהקרית-ל"רקתחנת 

27

ל נמוך מהרחוב"גובה תחנת הרק❑

הולכי הרגל יחצו במעבר הולכי רגל❑

תוכננו מדרגות נעות ומעליות על מנת להתגבר על ❑

הפרשי הגבהים



28

ל"רקתחנות 



29

הדמיה-תחנת גלעד 



30

6400העתקה של קווי מתח עליון באזור גשר מעל ❑

החניון יבוצע במסגרת קידום זמינות❑

חניון ותחנת הר יונה

רינה

נוף הגליל



31

הדמיה-תחנת הר יונה



32

6400כביש 



עם שדרות מעלה יצחק6400הסדרת צומת כביש 

קיים לא מרומזר Tצומת ❑

שמבוצע בימים אלה במסגרת ( 79כביש )זרועות ומתחברים לכיכר רינה 4מסדירים את הצומת  לצומת מרומזר בעל ❑

.רינה–פרויקט סוללים 

.ל בגשר"הרק-בתחום הצמתים ❑

ה
ינ

רי

ריינהחניון 

תחנת רינה

חניון רינה



34

6400גשר מעל 



35

פיתוח נופי בקטע מסילה עירוני -מעלה יצחק' שד–6400כביש 



36

מעלה יצחק' שד–פיתוח נופי בקטע מסילה עירוני –6400כביש 



משהד-כיכר רינה 

ריינהתחנת 

ה
ינ

רי

תחנת רינה



212-0292235
."ו.ע.ב"

212-0478495
"מול תבור"

212-0656215
"צמרות נצרת"

212-0525691
"בית עלמין"

212-0328682
"רוזנפלד"

212-0734046
"סנטר' דודג"

212-0600247
מורדות  "

"מזרחיים

212-0671727
מסחר  , תעסוקה"

"ומגורים

212-0589093
תכנון  -רה"

"אזור תעשיה

212-0580944
מורדות  "

"צפוניים

17750/ג

שערי העיר  "

"נצרת עלית

211-0585398

משפחת  "

"סרוגי
211-0559203

הסדרת ייעודי  "
"קרקע

גובלותתכניותקומפילציית 

38



(הנמצא בביצוע79' בין מסלולי כביש בינעירוני מס)מ "ק11.4-אורך הקטע

כביש זמני עד לשדרוג מחלף המוביל/המקטע כולל תכנון מפגש מסילה, ותחנת נצרת צפוןיפתחאלתחנת -(כולל חניונים)תחנות 2

DP4 :נצרת צפון–יפתחאל



תחנת נצרת צפון

40

מתוכננים  ( צפון ודרום)שני החניונים 
להתחבר בגשר הולכי רגל

אתר עתיקות מוכרז

מחלפון נצרת

י אחרים  "לביצוע ע)דרך גישה לחניון 
(14במסגרת פיתוח מתחם 

עמק יזרעאל

רינה

רינה



41

מצב קיים–אדום 

SFCתצורת –כחול 
מחלף המוביל

מתוכנןל"רק



פתיחת נתיב שלישי שמאלה-תכנון מוצע-מחלף המוביל צומת מזרחי

חוצה את הצומת במפלס הכביש כולל  ל"רק❑

מחסומים

לצורך העלאת רמת שירות נדרשת הוספת ❑

נתיב לפנייה שמאלה מדרום



43

יפתחאלפרויקט מחלפון 

(י"נתי "בביצוע ע)

:תחנת יפתחאל כוללת

הסדרת חניון צפוני ודרומי❑

גשר הולכי רגל❑

תחנה ❑

עמק יזרעאל

יפתחאלמחלף 



מ"ק9.5–אורך המקטע 

הקיים79' המקטע מתוכנן בין מסלולי כביש בינעירוני מס

DP3 :יפתחאל-גלעם



45

שפרעם מזרח

עות"לתבלמסוף תחבורה במקביל ע"תביפה נוף מקדמת ❑

המפורטות שמקדמת שפרעם ומשרד הכלכלה

עמק יזרעאל



46

שפרעם מזרח



47

שפרעם מערב

שטח לחניון בצמוד  יעודילא הוקצו 56ל"בתת❑

.לתחנות הרכבת בשפרעם

למרכז תחבורה בקרבה  ע"תביפה נוף מקדמים ❑

.לתחנה



48

שפרעם מערב



תצורה סופית-מחלף סומך

.הפרויקט טרם תוקצב לביצוע❑

.הדרך בגבעת אלונים מקודמת על ידי אחרים❑



מצב שלב ביניים-מחלף סומך

מחלף סומך

מחלפון טל

ל"רקקו 



מצב שלב ביניים-מחלף סומך

.כולל מחסום-חוצה צמתים במפלס הכבישל"רק❑

לצורך שיפור רמות השירות הוצע לבטל פניות  ❑

.תואם לשלב סופי של המחלף–שמאלה מהראשי 



צ"מסוף תח

גבעת טל

מצב שלב ביניים-מחלף סומך

מסלול חלופי לפנייה שמאלה ממערב❑

רמפה ישירה  -מסלול חלופי לפנייה שמאלה ממזרח❑

קיימת

טלבמפרידןמעבר –ממזרח צ"לתחמסלול חלופי ❑



מחלפון טל

53

השלמת החלק האמצעי של הגשר הקיים



גלעםמחלף -אתא דרום-DP2קטע 



55

גלעםמחלף 

1025ל"תמשינויים בתכנון לפי ❑

גלעםהמעלית מתוכננת בין גשר הולכי הרגל ותחנת ❑



56

חתך טיפוסי בתחנה-גלעםתחנת 



חתך טיפוסי  

חתך טיפוסי תחנה 

חתך טיפוסי עירוני-781כביש 



צומת 

התעלה

צומת 

יוספטל

צומת 

בגין' שד
צומת 

העצמאות

צומת 

בגין' שד

צומת 

יוספטל

חתך הרחוב-781כביש 
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מחלף אתא צפון



60

מחלף אתא דרום



אתאקרית–דפו 

61



אזור הדיפו–חתך טיפוסי 
א

א א -חתך טיפוסי א



DP01- אתא דרום–לב המפרץ

מ"ק5–אורך המקטע 
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תחנת דיין



65

חתך טיפוסי -תחנת דיין



קניון

לב המפרץ
מרכזית המפרץ

מצב קיים–לב המפרץ 



67

לב המפרץ

הכפלת , 65ל "ממשק עם תת

רכבת ישראל, מסילת הברזל



68

חתכים-תחנת לב המפרץ 

הכפלת , 65ל "ממשק עם תת

רכבת ישראל, מסילת הברזל

דיור לב המפרץ-חתך טיפוסי



THANK YOU
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