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חברת החשמל לישראל  
עם הפנים לעתיד התחבורה  
החשמלית במטרופולין דן  

שקדדוד:ערך
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רכבת קלה

אוטובוס חשמלי

חשמול מסילות רכבת ישראל

  פרויקטים עתידים

סקירת פרויקטים מרכזים  
במחוז דן   
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הרכבת הקלה 
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רקע כללי  
קווים  7כ  "בפרויקט  הרכבת  הקלה  מתוכננים  סה  .

  מ  תת  "ק12מ  עילי  ו "ק13מ   "ק25תוואי  הקו  האדום  במטרופולין  תל  אביב  כ

.  קרקעי 

בני ברק  , רמת  גן , תל אביב  יפו  , בת ים :        רשויות  מקומיות  5קו  האדום  חוצה  ה

.ופתח  תקוה 

 ראשון לציון -אביב  במנהרה    מ בתל "ק4.5מ מהם  כ "ק39אורכו כ תוואי  הקו הירוק

.הרצליה,תל אביב ,חולון ,

 א "ת,רמת  גן  ,שמואל   . ג,אונו  . אור יהודה ק, יהוד-מ  "ק-29תוואי  הקו  הסגול כ.
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קו אדום  -תוואי רכבת קלה 

מקטע  עילי  

מקטע  תת  קרקעי 



6

י"חחעבודות 

.העתקת  תשתיות  חשמל  ותקשורת עיליות  ותת קרקעיות  1.

.לאתרי  עבודה נ"ובמג"במחיבורי  חשמל זמניים   אספקת  2.

.   TBMלמכונות  הקידוח  ג"במאספקת  חשמל  3.

לחיבורים  קבועים  להזנת  הרכבת  ומערכות  עזרג"במאספקת  חשמל  4.
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השתלבות מנהרת הכבלים איילון בתוך תחנת יהודית 
מצב סופי  
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השתלבות מנהרת הכבלים איילון בתוך תחנת יהודית 
מצב סופי  



9

נ  "במKVA 630לכל התחנות יינתן   חבור 
ג "במKVA 630ד יהודית  חבור "לתחנת  ש

שאול המלך 

ארלוזורוב  

אבא הילל ביאליק   אהרונוביץ

קרליבך  

יהודית 

בן גוריון  

אלנבי  

אם המושבות  

א"קו630נ"במכל התחנות מוזנות בחיבור  זמני  -

ג "מא"קו630שדרות יהודית מוזנת  בחיבור -

חבורים זמניים לאתרי עבודה

ת  "פדיפו
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קריית  
אריה  
פתח  
תקוה  

פיר הרצל

גלי גיל

10*2MVA 
5+6 *MVA 

9MVA 

קידוחג למכונות "חיבורים זמניים מ
בוצעו 

2 MVA - בני  ברקNATM

7MVA למכונת קידוח נוספת בגהה בתכנון חדשים
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2022-2021בלהסתייםמתוכנן)אדוםקו(קלהרכבתפרויקט

העתקנו את  רוב  תשתיות החשמל  והתקשורת  העיליות והתת קרקעיות  , נכון להיום

.לאורך תוואי הרכבת וסביבו 

  וקבלנים ע.ת.נהמשך  תכנון  ובצוע  ייתר העתקת  התשתיות  בתאום  מלא  עם.

 ביצענו  את  כל  החיבורים  הזמניים  לאתרי  בנייה  .

  למכנות  הקידוחג"במביצענו  את  כל  החיבורים  הזמניים.

  אזרחיים  וחשמליים(הפרויקט  הלאומי טומן בחובו  אתגרים הנדסיים  (

.גדולים ומורכבים ביותר
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אוטובוסים חשמליים  
היה מאמין שלטעון אוטובוס לנסיעה במסלול  מי -? או מציאותבידיונימדע " 

"?מלא לוקח פחות זמן מלטעון טלפון סלולארי

,  י קבלי על"שמונע ע, אוטובוס עם מנוע חשמלי, מדובר בטכנולוגיה חדשנית

.דקות בזמן שהאוטובוס חונה בתחנה3זמן מהיר של כ בפרק נטעניםהקבלים 
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שנמצאת בגג  ,  " פנטוגראף",  טעינה הטעינה מתבצעת כאשר זרוע

,  מתחברת לפסי צבירה, האוטובוס מתרוממת כשהאוטובוס נמצא בתחנה

.שבו נטענים הכבליםדקות  3לפרק זמן של כ 

מסלול נסיעה עירוני  -מ"ק25ל מספיקה לנסיעה של כ "הנהטעינה 

.עם מיזוג אויר פועל, באזור אורבאני כשהאוטובוס בתפוסה מלאה, מלא

.הנסיעה נוחה ושקטה
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אוטובוסים חשמליים  

כיום קיים בתחנת  ( 315A*3חושמלו עמדות טעינה בחיבור של  -בעבר במסגרת פיילוט 

)  רידינג

להגדיל את החיבורים ל י"מחחמתוך שאיפה לקצר את זמן הטעינה דרשה חברת דן 

3*630Aעבור חיבורים קיימים וחיבורים חדשים.

630A*3עמדות טעינה פעילות בגודל  3קיימות בתחומי מחוז דן  18נכון לאוקטובר 

עמדות טעינה 2כרמלית  בשלבי ביצוע נמצאות , וולפסון , תחנה מרכזית : בתחנות הבאות

.ג "נוספות באצטדיון ווינטר ובאצטדיון ר

והגדלה של חיבור קיים  סבידורעמדות טעינה בתחנת 2בתהליכי תכנון מתקדמים נמצאים 

.  ברידינג
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חשמול מסילות רכבת ישראל

בהנעה ) דיזל(של החלפת שיטת ההנעה הקיימת בפוייקטרכבת ישראל החלה 

.חשמלית

).18ל "תת(18ההפעלה תתבצע בהתאם לתוכנית לתשתית לאומית 

)  SCADA(במסגרת פרויקט החשמול תוקם מערכת שליטה ובקרה מתקדמת 

.תחנות השנאה בפריסה ארצית14ותוקמנה 
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מטרות לחשמול המסילות

!הנעה חשמלית זולה וירוקה

קיצור קצב האטה והאצה של הרכבת בהינע חשמלי לעומת הנעת דיזל  ובכך  

.קיצור בזמני הנסיעה ולוחות הזמנים

. שיפור הנוחות וחווית הנסיעה
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? למה נדרשנו

מעל נתיבי איילון כהכנה לחשמול עתידי של  ע"ומג "פרקנו והעתקנו מ

.המסילות

אשר תוזן מקו  )  צומת חולון(ס הולץ "פרטית ליד ביש"תחממתוכננת הקמת 

)◌ׂ 25MVAגודל חיבור מבוקש (העתידית ש"לתחמעליון עילי אשר יגיע -מתח
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.... סקירה לעתיד 

עמדות טעינה לאופנועים חשמליים

עמדות טעינה לאופניים חשמליים

)עמדות טעינה בחניון הבית(רכב חשמלי 
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? שאלות



21

!  תודה על ההקשבה
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