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רק"ל חיפה - נצרת — רכבת קלה?
 *M.Sc ,צביקה זילברשמיט

*מנהל חברת אינטרנס תחבורה משולבת בע"מ, Expert Evaluator of European Commission בתחומי רכבת

קצת על הפרויקט
הוא  לנצרת  חיפה  בין  הקלה  הרכבת  פרויקט 
אלה  בימים  המובל  תשתיתי  מגה-פרויקט 
המרכז  את  ויחבר  ישראל",  "חוצה  חברת  ע"י 
ועם  נצרת  העיר  עם  המפרץ  בלב  התחבורתי 
ערים וישובים רבים לאורך התוואי. לאורך 41 
על  לעלות  נוכל  מפה(  )ראו  מסילה  של  ק"מ 
הרכבת ולהגיע למרכז התחבורתי רב הזרועות 
במרכזית המפרץ – ברכבת לנהריה ולכרמיאל, 
שבע  ולבאר  אביב  לתל  שאן,  ולבית  לעפולה 
לרחבי  באוטובוס/מטרונית  לירושלים,  ואפילו 
חיפה והקריות, ברכבל לטכניון ולאוניברסיטת 

חיפה.
תוואי הרכבת בין חיפה לנצרת ייחודי ומאתגר 
– 11 ק"מ של סביבה עירונית בערים נוף הגליל, 
נצרת וקריית אתא, לעומת 29 ק"מ של סביבה 
לאורך  השיפוע  ונצרת.  חיפה  בין  בינעירונית 

המסילה מגיע עד 8%.
באיזו מהירות תיסע הרכבת? ובכן, סביבה שונה 
העירוניים  באזורים  שונה.  מהירות  מכתיבה 
הרכבת תיסע בהתאם למהירות שאר כלי הרכב, 
הבינעירונית  בסביבה  ואילו  קמ"ש,   50 לרוב 

הרכבת תוכל להאיץ עד 100 קמ"ש.

את הפרויקט הייחודי בארץ מקדמת חברת חוצה 
ישראל מול אתגרים מגוונים – אתגרים הנדסיים 
וטכנולוגיים, ריבוי רשויות מקומיות שהמסילה 
תקשורת  חברות  ניקוז,  רשויות  בהן,  עוברת 
ואנרגיה, משרדי ממשלה ועוד ועוד. כולן ביחד 
מעל 50 רשויות! )התכנון הסטטוטורי הוכן ע"י 
להמשך  ישראל  לחוצה  והועבר  נוף,  יפה  חב' 

תכנון, ולביצוע עד להפעלה(.
חלקו הראשון של הפרויקט )אינפרא 1( יבוצע 
 )2 כפרויקט תקציבי, ובחלקו השני )אינפרא 
במסגרת מכרז PPP ייבחר זכיין, אשר יתכנן את 
הציוד והמערכות, יבנה, יספק מערכות ויפעיל 
את הרכבת בין חיפה לנצרת בתקופת הזיכיון.

איך נקרא לסוג כזה של
תחבורה מסילתית? 

בין  מתפתלת  העיר,  בתוך  נוסעת  קלה  רכבת 
נוסעת  לפעמים  נמוכה,  במהירות  רחובות 
במדרחוב עמוס בהולכי רגל, כל 500 מטר בערך 

עוצרת בתחנה.
ערים  מחברת  כבדה  רכבת  הרק"ל,  לעומת 
במהירות גבוהה, מוגבלת ברדיוס הסיבוב שלה 
ולכן לא נכנסת לרחובות צרים, עוצרת בתחנה 

מפת התוואי והתחנות

אחת ל-5-10 ק"מ.
לרכבת חיפה – נצרת יש גם מזה וגם מזה, קצת 
קלה וקצת כבדה, אז איך נקרא לתחבורה כזו? 
אחד המושגים שנעשה בו שימוש בארץ הוא 
כלאיים.  יצור  על  שמבשר  מושג   ,tram-train
המונח  מאחורי  עומד  מה  להבין  מנת  על 
השנה  בזמן.  אחורה  לחזור  צריך   tram-train
Karlsruhe שבגרמניה פועל  1979, בעיר  היא 
נוסעים משתמשים  בעצלתיים טראם שמעט 
הגרמנית  הרכבת  עם  ביחד  העירייה,  בו. 
הארצית DB, מחליטים לחבר את קו הטראם 
העירוני העייף עם המסילה הכבדה, כך שנוסע 
מ- Karlsruhe יוכל להגיע לעיר השכנה ללא 
החלפת רכבת. האפקט הדהים את כולם, כמות 
tram- המונח  נוצר  ומעתה  זינקה  הנוסעים 
train, המתאר מצב שבו אותה רכבת מופעלת 
בשתי סביבות טכנולוגיות שונות - תחת מתח 
תחת  הערים.  בין   AC מתח  ותחת  בעיר   DC
מרכז  ותחת  בעיר,  עירונית  תפעול  בקרת 
DB בין הערים, הקרונות  הבקרה הארצי של 
התחבורה  מערכות  לשתי  להתאים  צריכים 
)מערכות רדיו כפולות, פרופיל גלגל המתאים 

לשני סוגי פס ועוד(.
זה אינו המצב של פרויקט התחבורה בין חיפה 
בהכרח  אינו   tram-train שהמונח  כך  לנצרת, 

מתאים כאן.
לעזרתנו מגיע תקן ישראלי 5350 "בנייה ותפעול 
של מערכות רכבת קלה", שהוא תרגום מהתקן 
רכבת קלה  בו  מצב  מגדיר   5350 ת"י  הגרמני. 
אז  או  קמ"ש,  מ-70  גבוהה  במהירות  נוסעת 
מתאימה.  איתות  מערכת  ע"י  תבוקר  היא 
בין חיפה לנצרת, אשר  מתאים בדיוק לרכבת 
למהירות  להגיע  תוכל  הבינעירוניים  בקטעים 

של 100 קמ"ש. 
אאוריקה, יש לנו רכבת קלה חיפה – נצרת.

רק"ל חיפה – נצרת, הסיפור המלא
כמה נוסעים חזויים להשתמש ברק"ל? תחזיות 
שונות.  הנחות  לפי  משתנות  מטבען  נוסעים 
נוסעים  כמות  על  מצביעות  אחרונות  תחזיות 
מרשימה של 6,200 נוסעים הממשיכים מנצרת 
לחיפה בשעת שיא בוקר 2040, וכ-6,000 אחה"צ 

בכיוון ההפוך.
המכריע  הרוב  ברורה,  מאוד  הנוסעים  מגמת 
זה  אם  בבוקר,  המפרץ  ללב  להגיע  רוצה 
מנצרת, ריינה או שפרעם. אחה"צ המגמה היא 
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דוגמא לתפעול הרק"ל עם 2 קווי שירות

בתמונת ראי.
DC, הרכבת הקלה תופעל תחת מתח חשמלי

V1,500 או V750 שטרם נקבע.
שם  הבינעירוניים,  באזורים  הרכבת  תפעול 
המהירות גבוהה ויכולה להגיע ל- 100 קמ"ש, 
כולל  ובקרה  איתות  במערכת  שימוש  מחייב 
 Automatic - מערכת אוטומטית לבקרת בלימה

.Train Protection ATP
סוג הקרון מהווה אתגר בפני עצמו – הקרון צריך 
לדעת לנסוע ברדיוס נמוך בתוך העיר, לאפשר 
כניסה ויציאה נוחה ממנו )רצפת הקרון בגובה 
הרציף(, לטפס בשיפוע של 8% ולהאיץ עד 100 
קמ"ש. הסלון הפנימי בקרון אינו סלון טיפוסי 
לרק"ל, שבו מרבית הנוסעים בעמידה. בין חיפה 
לנצרת חלק נכבד מהנוסעים ישהו בקרון לאורך 
מרבית התוואי, לכן הסלון צריך להכיל מספר 

מושבים גבוה מהרגיל לרק"ל.
הטיפול בקרונות ודיורם יתבצע בדיפו שיוקם 

באזור קריית אתא.
נחזור לתחזיות הנוסעים – על פיהן אנו קובעים 
פרופיל  של  המגמה  הרכבות.  תדירות  את 
מספר  הפעלת  של  לאפשרות  מוביל  התחזית 
קווי שירות. למשל: קו שירות אחד לאורך כל 
המסלול מנצרת עד חיפה, קו שירות שני 'שאטל' 
מריינה ללב המפרץ. כמובן שניתן לחשוב על 

אפשרויות נוספות.
 400 של  בתכולה  רכבת  לדוגמא  ניקח  אם 
נוסעים, קו שירות מקצה לקצה פלוס קו שאטל 
מריינה ללב המפרץ, נגיע לתדירות של 16 רכבות 
בשעת בוקר ו-15 רכבות בשעת אחה"צ. כל 3:45 
מכובדת  תדירות   – קלה  רכבת  עוברת  דקות 
ומאתגרת. לשם השוואה, רכבת קלה בירושלים 

עוברת כל 6 דקות.
כמה זמן ייקח לי להגיע? בזהירות המתבקשת 
לב  עד  מנצרת  דקות   50  –  45 להעריך  אפשר 

המפרץ.

מה הלו"ז? ומה בעתיד?
 ,2027 הרכבת בין חיפה לנצרת תשרוק בשנת 

ממש מחר במונחי תשתית מסילתית.
בחינות,  כיוונים,  ישנם  יותר  הרחוק  לעתיד 
תכנון אסטרטגי  לקיים  הוא  הרעיון  מחשבות. 
התחתון,  בגליל  קלות  רכבות  רשת  ליצירת 
רכבת  של  הארצית  המסילות  לרשת  וחיבורה 
חדרה.  חיפה,  עפולה,   – מוקדים  ב-3  ישראל 
כחלק מרשת הרק"ל בגליל ניתן לבדוק אפשרות 

להאריך את רק"ל חיפה – נצרת לעפולה.
מדינת ישראל תתברך בכיסוי נכבד של הגליל 
החוף,  למסילת  המחוברות  קלות,  רכבות  ע"י 
בהחלט  העמק.  למסילת  המזרחית,  למסילה 
ניתן לומר שיצירת רשת רק"ל איזורית המחוברת 
ביקושים  תיצור  ארצית  לרשת  טובה  בצורה 
עפולה-טבריה-נצרת,  באזור  הן  משמעותיים, 
והן ביקושים מ/אל ערים כמו חיפה ותל אביב. 

נחיה ונראה. רשת קווי רק"ל בגליל




