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מדריך לקורא

על התכנית הרב שנתית לפיתוח תשתיות

חוברת זו מציגה את התכנית הרב שנתית לפיתוח תשתיות של מדינת ישראל לשנים 2017-2021. התכנית כוללת רשימה של פרויקטי תשתית, שעלותם 100 מיליון ש”ח ויותר 

ושהקמתם צפויה להתחיל בין השנים 2017-2021.

הפרויקטים המוצגים הינם פרויקטים פיזיים בביצוע, בתקצוב או באישור משרדי הממשלה ויחידות הסמך. פרויקטים המוצגים בתכנית זו הם כאלו אשר אושרו בהחלטת ממשלה 

או בסיכום של הגורמים המוסמכים לאשרם. בנוסף, יש כמה פרויקטים אשר טרם אושרו, אך עברו בדיקת כדאיות כלכלית, ויש סבירות גבוהה כי יגיעו לידי ביצוע ב-5 השנים 

הקרובות.

תכנית זו מאפשרת לראשונה להציג בצורה שקופה ומרוכזת את כלל ההשקעות המשמעותיות בנושאי התשתית במדינה, את אופן מימונן וביצוען ואת לוחות הזמנים לביצוען. 

התכנית גם מספקת מידע, ודאות ואופק ביצוע, שיעודדו כניסה של השקעות פרטיות מישראל ומהעולם כולו, כך שהתחרות תגדל, איכות השירותים תשתפר ומחירם יפחת. 

בנוסף, ריכוז הפרויקטים הוא צעד ראשון לבחינה ממשלתית של הפרויקטים בראייה רחבה ואסטרטגית לצורך תיאום ושיפור בתכנון התשתיות בישראל ובביצוען.

התכנית המוצעת היא פרי עבודתם של גורמים רבים בממשלה: משרדי הממשלה, יחידות הסמך והחברות הממשלתיות המופיעים בתכנית, משרד ראש הממשלה, משרד האוצר 

והחברה הממשלתית “ענבל”.
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מה מופיע בריכוז הפרויקטים של כל משרד ממשלתי

בכותרת:

שם המשרד הממשלתי: המשרד אשר באחריותו או תחת הרגולציה שלו יוקמו הפרויקטים הרשומים בטבלה.. 1

השלב בתהליך שבו מצויים הפרויקטים המופיעים בטבלה. יש ארבעה שלבים בתהליך: . 2

ייזום – מרגע החשיבה הראשונית על הפרויקט ועד רגע פרסום המכרז לתכנונו ולהקמתו. שלב יכול לכלול: חשיבה ראשונית, ביצוע בדיקת כדאיות כלכלית, תכנון ראשוני, א. 

תכנון סטטוטורי, בדיקת התאמה ל-PPP )שיתוף פעולה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי(, תכנון וגיבוש תכולות הפרויקט, הליך בקשה לקבלת מידע )RFI(, גיבוש החלטת 

ממשלה בנושא, גיבוש החלטה לביצוע הפרויקט, קידום זמינות לפרויקט ועבודות מקדימות בשטח.

מכרז - החל מפרסום מכרז או מיון מוקדם ועד בחירת הזוכה במכרז.ב. 

תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית - תכנון מפורט של הפרויקט, או במקרה של פרויקט שנקבע כי יבוצע בשיטת PPP - תכנון מפורט, עבודות מקדימות וסגירה פיננסית ג. 

עד תחילת ההקמה.

הקמה – פרויקטים שהחלה הקמתם בשטח, או כאלו אשר מוכנים לתחילת הקמה.ד. 

12
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בטבלה:

תחום התשתית הספציפי.. 3

שם הפרויקט.. 4

תיאור הפרויקט.. 5

מיקומו הגיאוגרפי של הפרויקט. מיקום זה יכול להיות ארצי )במקרה של תשתיות שעוברות/מוקמות בכל ברחבי הארץ(, אזורי )במקרה של תשתיות שעוברות/מוקמות בין . 6

כמה רשויות מקומיות, אך בתחום מחוז אחד(, או נקודתי - ביישוב או בסמוך ליישוב מסוים. המיקום האזורי נקבע לפי תחומי מחוזות משרד הפנים.

מועד צפוי לפרסום המכרז: מצוין על-פי רבעונים. משרדים אשר לא יכלו לקבוע מועד בשלב זה ציינו כי המועד טרם נקבע.. 7

מועד צפוי לתחילת הקמה: מצוין על-פי רבעונים. משרדים אשר לא יכלו לקבוע מועד בשלב זה ציינו כי המועד טרם נקבע.. 8

משך הקמה צפוי: הערכה של שנות הקמה צפויות.. 9

אומדן עלויות הקמה: הערכת עלות הפרויקט במיליוני ש”ח. אומדן עלות ההקמה אינו כולל את עלויות התפעול והתחזוקה העתידיות של הפרויקט לאחר תחילת הפעלתו. . 10

חשוב להדגיש, כי מדובר בהערכה לעת זו בלבד, ועם הזמן )והתקדמות בתכנון ובגיבוש הפרויקטים( ייתכנו עדכונים. אם אי אפשר לקבוע את האומדן, מצוין כי הוא טרם 

נקבע. בנוסף, עבור חלק מהפרויקטים לא מצוין אומדן מכיוון שמדובר בפרויקט לפני/במהלך פרסום מכרז. 

האם נבחנה התאמה ל-PPP? ניתן לבצע בחינת התאמה לכל פרויקט לשיטת מימון וביצוע זו. הערכים האפשריים הם:. 11

כןא. 

לאב. 

לא ידועג. 

בהליכי בדיקהד. 

לא רלוונטיה. 

שיטת ביצוע צפויה. הערכים האפשריים הם:. 12

מכרז קבלני - ביצוע )ותכנון מפורט ככל שנדרש( על-ידי קבלן פרטי.א. 

PPP - תכנון מפורט, ביצוע ותפעול על-ידי זכיין פרטי.ב. 

ביצוע עצמי - ביצוע על-ידי עובדי החברה המנהלת עצמם.ג. 

משולב ביצוע עצמי וקבלני - חלק מהפרויקט מבוצע על-ידי עובדי החברה המנהלת וחלק על-ידי קבלן פרטי באמצעות מכרז.ד. 

ביצוע פרטי - ביצוע על-ידי חברה פרטית )רגולציה ממשלתית בלבד(.ה. 

טרם נקבע.ו. 
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צורת בעלות. הערכים האפשריים הם:. 13

ציבורית - המדינה היא הבעלים של הקרקע והפרויקט.א. 

זכיינות - הסקטור הפרטי הוא בעל זכות בקרקע וזכאי לגבות תשלומים מהציבור או לקבל תשלום מהמדינה. בסוף תקופת הזיכיון הקרקע והפרויקט חוזרים לבעלות המדינה.ב. 

פרטית - הסקטור הפרטי הינו הבעלים של הפרויקט.ג. 

טרם נקבעד. 

צורת מימון. הערכים האפשריים הם:. 14

ציבורי - כל עלויות ההקמה ממומנות על-ידי המדינה.א. 

פרטי - המדינה אינה מממנת את עלויות ההקמה.ב. 

משולב - עלויות ההקמה מגיעות מהמגזר הפרטי והציבורי. לדוגמה: המדינה מעניקה מענק הקמה, כאשר שאר המימון מגיע מהמגזר הפרטי.ג. 

תעריף – עלויות ההקמה ממומנות מתשלומי תעריף האספקה )בטווח הקצר המימון נעשה באמצעים שונים, כמו הנפקת אג”ח, הלוואות, מענקים, הון עצמי וכד’(.ד. 

טרם נקבע.ה. 

אחר.ו. 
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משרד האנרגיה
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משרד האנרגיה | פרויקטים בשלב ייזום

תחום 
התשתית

מועד צפוי מיקוםתיאורשם הפרויקט
לפרסום 

המכרז

מועד צפוי 
לתחילת 

ההקמה

משך 
ההקמה 

הצפוי 
)שנים(

אומדן 
עלויות 
ההקמה 

)מלש"ח(

האם 
נבחנה 

התאמה 
?PPP-ל

שיטת 
ביצוע 
צפויה

צורת 
בעלות

צורת 
מימון

סולאד אנרגיה חשמל
בע"מ

פרטיפרטיתביצוע עצמילא3419טרם נקבעטרם נקבעאשדודייצור חשמל קוגנרציה 77 מגה-ואט.

פרטיפרטיתביצוע עצמילא3380טרם נקבעטרם נקבעמישור רותםייצור חשמל קוגנרציה 70 מגה-ואט.תמר אנרגיהחשמל
אי.פי.אמ באר חשמל

טוביה בע"מ 
פרטיפרטיתביצוע עצמילא31,714טרם נקבעטרם נקבעבאר טוביהייצור חשמל קונוונציונאלי 428 מגה-ואט.

צומת אנרגיה חשמל
בע"מ 

פרטיפרטיתביצוע עצמילא31,161טרם נקבעטרם נקבעקריית גתייצור חשמל קונוונציונאלי 360 מגה-ואט.

פרטיפרטיתביצוע עצמילא3358טרם נקבעטרם נקבעאשדודייצור חשמל קונוונציונאלי 120 מגה-ואט.אתגל אשדוד בע"מ חשמל
כוכב אגירה חשמל

שאובה בע"מ
ייצור חשמל בטכנולוגיית אגירה שאובה 300 

מגה-ואט.
פרטיפרטיתביצוע עצמילא41,720טרם נקבעטרם נקבעכוכב הירדן

אלומיי אגירה חשמל
שאובה ) 2014( 

בע"מ

 ייצור חשמל בטכנולוגיית אגירה שאובה 340 
מגה-ואט.

פרטיפרטיתביצוע עצמילא41,700טרם נקבעטרם נקבעמנרה

פרטיפרטיתביצוע עצמילא3168טרם נקבעטרם נקבעתמנעיצור חשמל פוטו-וולטאי 60 מגה-ואט.מכרז תמנעחשמל
עמק הבכא חשמל

אנרגיות רוח בע"מ
פרטיפרטיתביצוע עצמילא3766טרם נקבעטרם נקבערמת הגולןיצור חשמל מאנרגיית רוח 98 מגה-ואט.

רוח בראשית חשמל
אנרגיות רוח בע"מ

פרטיפרטיתביצוע עצמילא31,017טרם נקבעטרם נקבערמת הגולןיצור חשמל מאנרגיית רוח 130 מגה-ואט.

עמק הרוחות חשמל
אנרגיות רוח בע"מ

פרטיפרטיתביצוע עצמילא31,322טרם נקבעטרם נקבערמת הגולןיצור חשמל מאנרגיית רוח 169 מגה-ואט.

רימון אנרגיות חשמל
מתחדשות בע"מ

פרטיפרטיתביצוע עצמילא3470טרם נקבעטרם נקבערמת הגולןיצור חשמל מאנרגיית רוח 60 מגה-ואט.

פרטיזכיינותPPPכןQ1 \ 2017Q1 \ 2019ליד אשליםייצור חשמל פוטו-וולטאי - עד 40 מגה-ואט.PV2חשמל
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לאחר אישור תכנית פיתוח של ספק שירות חיוני במשק החשמל, בהתאם לסעיף 19 לחוק משק החשמל, תצורף תכנית הפיתוח לתכנית “תשתית לצמיחה”.



משרד האנרגיה | 9 תשתית לצמיחה 2017

תחום 
התשתית

מועד צפוי מיקוםתיאורשם הפרויקט
לפרסום 

המכרז

מועד צפוי 
לתחילת 

ההקמה

משך 
ההקמה 

הצפוי 
)שנים(

אומדן 
עלויות 
ההקמה 

)מלש"ח(

האם 
נבחנה 

התאמה 
?PPP-ל

שיטת 
ביצוע 
צפויה

צורת 
בעלות

צורת 
מימון

ייצור חשמל סולארי )פוטו-וולטאי( - עד כ-500 דימונה-דרוםחשמל
מגה-ואט.

פרטיזכיינותPPPכןטרם נקבעטרם נקבעדימונה

מערכת 
הולכת ביוב

מתקן לטיפול 
בשפכים )מט"ש( 

קריית שמונה

מט"ש )מכון טיהור שפכים( המיועד לטפל 
בשפכים של קריית שמונה ולאחד מט"שים קטנים 

באזור. ספיקת תכן 10,000- מק"י )מטר מעוקב(.

קריית 
שמונה

Q2 \ 2018Q4 \ 2018380תעריףציבוריתמכרז קבלנילא

מערכת 
הולכת ביוב

מט"ש שפדן כולל 
טיפול שלישוני

שדרוג והרחבת המט"ש הגדול במדינת ישראל 
לספיקת תכן 560,000 מק"י.

תעריףציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2018Q1 \ 202251,000ראשל"צ

מערכת 
הולכת מים

תגבור אספקת 
מים לסבחה

קו יניקה ותחנת שאיבה למתקן התפלה 
בסבחה. אספקת מי ים לצרכנים נוספים )חב' 

המלח, ערדג, חקלאות ימית(.

 משולב לא רלוונטיQ2 \ 2018Q4 \ 20193180דרום
ביצוע עצמי 

וקבלני

תעריףציבורית

מערכת 
הולכת מים

ספק קולחין 
מרחבי - מישור 

החוף הדרומי

הקמת תשתית לניצול קולחין - מאגרים, קווי 
הולכה ותחנות שאיבה.

 משולב כןQ3 \ 2017Q3 \ 201710150דרום
ביצוע עצמי 

וקבלני

משולבפרטית

מערכת 
הולכת מים

ספק קולחין 
מרחבי - נגב מרכזי

הקמת תשתית לניצול קולחין - מאגרים, קווי 
הולכה ותחנות שאיבה.

 משולב כןQ1 \ 2018Q2 \ 201810200דרום
ביצוע עצמי 

וקבלני

משולבפרטית

מערכת 
הולכת מים

ספק קולחין 
מרחבי - ירקון-

כרמל

הקמת תשתית לניצול קולחין - מאגרים, קווי 
הולכה ותחנות שאיבה.

 משולב כןQ4 \ 2018Q2 \ 201910350מרכז
ביצוע עצמי 

וקבלני

משולבפרטית

מערכת 
הולכת מים

ספק קולחין 
מרחבי - גליל 

מערבי

הקמת תשתית לניצול קולחין - מאגרים, קווי 
הולכה ותחנות שאיבה.

 משולב כןQ1 \ 2018Q3 \ 201810150גליל מערבי
ביצוע עצמי 

וקבלני

משולבפרטית

מערכת 
הולכת מים

ספק קולחין 
מרחבי - גליל 

מרכזי

הקמת תשתית לניצול קולחין - מאגרים, קווי 
הולכה ותחנות שאיבה.

במרחב 
מיבניאל 

לראש פינה.

Q2 \ 2018Q3 \ 201810100משולב כן 
ביצוע עצמי 

וקבלני

משולבפרטית

מערכת 
הולכת מים

ספק קולחין 
מרחבי - עמק 

יזרעאל

הקמת תשתית לניצול קולחין - מאגרים, קווי 
הולכה ותחנות שאיבה.

 משולב כןQ4 \ 2018Q2 \ 201910100עמק יזרעאל
ביצוע עצמי 

וקבלני

משולבפרטית
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תחום 
התשתית

מועד צפוי מיקוםתיאורשם הפרויקט
לפרסום 

המכרז

מועד צפוי 
לתחילת 

ההקמה

משך 
ההקמה 

הצפוי 
)שנים(

אומדן 
עלויות 
ההקמה 

)מלש"ח(

האם 
נבחנה 

התאמה 
?PPP-ל

שיטת 
ביצוע 
צפויה

צורת 
בעלות

צורת 
מימון

מערכת 
הולכת מים

ספק קולחין 
מרחבי - אילון 

לטרון

הקמת תשתית לניצול קולחין - מאגרים, קווי 
הולכה ותחנות שאיבה.

 משולב כןQ4 \ 2018Q2 \ 201910100איילון לטרון
ביצוע עצמי 

וקבלני

משולבפרטית

קרקעות הצפון - דלק וגפ"מ
TERMINAL חוות

העתקת חוות מכלים הנמצאים בסמוך לריכוזי 
אוכלוסיה לאזור תעשייתי )טרמינל קריית חיים 

ו-1/3 מחוות 20 אקרס(.

משולבציבוריתמכרז קבלנילא7טרם נקבעטרם נקבעעמק זבולון

בנית מערכת צנרת דלק לאספקת סולר בחירום רציפות תפקודיתדלק וגפ"מ
ליח"פים )יצרני חשמל פרטיים( בדרום.

כל מרחב 
הדרום

Q2 \ 2018תעריףציבוריתמכרז קבלנילא5טרם נקבע

מעבר צנרת דלק וגפ"מ
תזקיקי דלק 

לכביש 6

העתקת קווי 6" ו-10" מתחומים מובנים במרכז, 
בדגש על קו 6" באזור בנוי לאורך כביש 4.

כל תוואי 
כביש 6/7, 

מאזור חגית 
ועד אשדוד

Q1 \ 2019טרם נקבעציבוריתמכרז קבלנילא8335טרם נקבע

הקמת 6 מכלים דלק וגפ"מ
מתקן האשל

הגדלת כושר אחסון תזקיקי נפט במתקן אשל 
בדרום כמענה לצורכי המשק ומתן גמישות 

בחירום.

תעריףציבוריתמכרז קבלנילא4טרם נקבעQ4 \ 2018בני שמעון

הקמת 2 מכלים דלק וגפ"מ
מתקן אשקלון

הקמת 2 מכלי אחסון דלק במתקן אשקלון 
כמענה לצורכי המשק.

תעריףציבוריתמכרז קבלנילא3110טרם נקבעטרם נקבעאשקלון 

הכפלת קו הולכה גז
שורק-צפית-קריית 

גת

אזור צומת הקמת הכפלת קו הולכה שורק-צפית-קריית גת.
מסמיה - 
קריית גת

Q1 \ 2017Q3 \ 20172263תעריףציבוריתמכרז קבלנילא

הכפלת קו הולכה גז
קריית גת - רמת 

חובב

קריית גת - הכפלת קו הולכה קריית גת - רמת חובב.
רמת חובב

תעריףציבוריתמכרז קבלנילא2504טרם נקבעטרם נקבע

מערכת הולכה גז
למאגרים קטנים 

ובינוניים

הקמת קו הולכה ימי לצורך קליטת גז טבעי 
ממאגרי גז ימיים חדשים )דוגמת כריש-תנין(.

משולבציבוריתמכרז קבלנילאQ2 \ 2018Q4 \ 20182400צפון

במהלך החודשים הקרובים יפורסמו מכרזים לפיתוח רשת חלוקת הגז הטבעי, בהיקף של עד 270 מיליון ש”ח, אשר ישמשו לשדרוג קווי הרשת ולסיוע במימון חיבור צרכנים מרוחקים. 
עם סיום המכרזים, יצורפו הפרויקטים הרלבנטיים לתכנית “תשתית לצמיחה”.
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משרד האנרגיה | פרויקטים בשלב מכרז

תחום 
התשתית

מועד צפוי מיקוםתיאורשם הפרויקט
לפרסום 

המכרז

מועד צפוי 
לתחילת 

ההקמה

משך 
ההקמה 

הצפוי 
)שנים( 

אומדן 
עלויות 
ההקמה 

)מלש"ח(

האם נבחנה 
התאמה 
?PPP-ל

שיטת 
ביצוע 
צפויה

צורת 
בעלות

 צורת 
מימון

מערכת 
הולכת ביוב

מט"ש עפולה כולל 
תחנת שאיבה 

גניגר

מט"ש אזורי, שאמור לקלוט שפכים של 
כלל האזור - ספיקת תכן 36,000 מק"י.

תעריףציבוריתמכרז קבלנילאQ1 \ 2017Q4 \ 20174220גניגר

מערכת 
הולכת ביוב

מט"ש המיועד לטפל בספיקת תכן 12.000 מט"ש דברת
מק"י.

תעריףציבוריתמכרז קבלנילאQ3 \ 2017Q2 \ 2018370דברת

מערכת 
הולכת ביוב

תעריףציבוריתמכרז קבלנילאQ1 \ 2017Q2 \ 2017250כרמיאלמט"ש אזורי עם ספיקת תכן 42,000 מק"י.מט"ש כרמיאל

מערכת 
הולכת ביוב

תעריףציבוריתמכרז קבלנילאQ2 \ 2017Q3 \ 20183172ניר עציוןמט"ש אזורי עם ספיקת תכן 32.000 מק"י.מט"ש ניר עציון

מערכת 
הולכת ביוב

מאסף הרומי 
לטירת הכרמל

מאסף שיחבר את אזור הבינוי של חיפה 
דרום, כולל טירת כרמל.

תעריףציבוריתמכרז קבלנילאQ1 \ 2017Q4 \ 2017247טירת כרמל

מערכת 
הולכת ביוב

שדרוג והרחבה של מט"ש חיפה לספיקת מט"ש חיפה
תכן 150,000 מק"י.

תעריףציבוריתמכרז קבלנילאQ1 \ 2017Q1 \ 20184420חיפה

מערכת 
הולכת ביוב

שדרוג והרחבה של מט"ש אשדוד לספיקת מט"ש אשדוד
תכן 70,000 מק"י.

תעריףציבוריתמכרז קבלנילאQ1 \ 2017Q3 \ 20203100אשדוד
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משרד האנרגיה | פרויקטים בשלב תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית

תחום 
התשתית

מועד צפוי מיקוםתיאורשם הפרויקט
לפרסום 

המכרז

מועד צפוי 
לתחילת 

ההקמה

משך 
ההקמה 

הצפוי 
)שנים( 

אומדן 
עלויות 
ההקמה 

)מלש"ח(

האם נבחנה 
התאמה 
?PPP-ל

שיטת 
ביצוע 
צפויה

צורת 
בעלות

צורת מימון

מתקן אחסון דלק וגפ"מ
גפ"מ לצרכים 

אסטרטגיים 

מתקן אחסון אסטרטגי של גפ"מ למשק, 
אשר מטרתו לשמש גיבוי לשעת חירום, 

ובאופן חלקי לשמש אחסון לחברות 
קטנות על-מנת לעודד תחרות במשק. 

משולבזכיינותמכרז קבלנילא רלוונטי Q4 \ 2018Q4 \ 20192יבור

מתקן אחסון דלק וגפ"מ
גפ"מ לצרכים 

אסטרטגיים 

מתקן אחסון אסטרטגי של גפ"מ למשק, 
אשר מטרתו לשמש גיבוי לשעת חירום, 

ובאופן חלקי לשמש אחסון לחברות 
קטנות על-מנת לעודד תחרות במשק. 

משולבזכיינותמכרז קבלנילא רלוונטי Q4 \ 2018Q4 \ 20192מרכז

מתקן אחסון דלק וגפ"מ
גפ"מ לצרכים 

אסטרטגיים 

מתקן אחסון אסטרטגי של גפ"מ למשק, 
אשר מטרתו לשמש גיבוי לשעת חירום, 

ובאופן חלקי לשמש אחסון לחברות 
קטנות על-מנת לעודד תחרות במשק. 

משולבזכיינותמכרז קבלנילא רלוונטי Q4 \ 2018Q4 \ 20192דרום

אנרגיה משולבת חשמל
מתקדם

פרטיפרטיתביצוע עצמילא3805טרם נקבעטרם נקבעחיפהייצור חשמל קוגנרציה 148 מגה-ואט.

אלון מרכזי אנרגיה חשמל
גת

פרטיפרטיתביצוע עצמילא3397טרם נקבעטרם נקבעקרית גתייצור חשמל קוגנרציה 73 מגה-ואט.

מערכת 
הולכת ביוב

ביטול מט"ש 
הרצליה

ביטול מט"ש וחיבור שפכים למערכת א.ע. 
דן.

משולבציבוריתמכרז קבלנילאQ3 \ 2018Q1 \ 20213175הרצליה

מערכת 
הולכת מים

א.מ. אלישמע - 
שער שומרון

הולכת מים ליו"ש בציר חוצה שומרון. 
תגבור אספקת מים שפירים לצרכנים 

מהמוביל הארצי לאורך ציר חוצה שומרון 
ועד לצומת תפוח וכן לצרכני גב ההר 

מצפון ומדרום לצומת תפוח.

משולב לא רלוונטיQ4 \ 2017Q2 \ 20187600צפון
ביצוע עצמי 

וקבלני

תעריףציבורית

מערכת 
הולכת מים

מפעל איילון 
לטרון

המשך אספקת קולחין ממאגר נשר 
לצרכנים חקלאיים באזור, הקמת מאגרים.

משולב לא רלוונטיQ4 \ 2018Q2 \ 2019595מרכז
ביצוע עצמי 

וקבלני

תעריףציבורית
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תחום 
התשתית

מועד צפוי מיקוםתיאורשם הפרויקט
לפרסום 

המכרז

מועד צפוי 
לתחילת 

ההקמה

משך 
ההקמה 

הצפוי 
)שנים( 

אומדן 
עלויות 
ההקמה 

)מלש"ח(

האם נבחנה 
התאמה 
?PPP-ל

שיטת 
ביצוע 
צפויה

צורת 
בעלות

צורת מימון

מערכת 
הולכת מים

אספקת מים 
למודיעין

תגבור אספקת מים לעיר וליישובי 
הסביבה בהתחשב בקצב הפיתוח.

תעריףציבורית לא רלוונטיQ4 \ 2017Q1 \ 20186160דרום

מערכת 
הולכת מים

בקעת הירדן 
- מובל צפוני 
לאספקת מים 

נחותים

הקמת מערכת הולכת מים מעמק 
המעיינות למרכז הבקעה + הקמת מאגרים 

לאיגום חורפי.

בקעת 
הירדן

Q4 \ 2017Q1 \ 201810160משולב כן
ביצוע עצמי 

וקבלני

משולבפרטית

הכפלת קו הולכה גז
תל קשיש-דברת

עמק הכפלת קו הולכה תל קשיש-דברת.
יזרעאל

Q2 \ 2017Q4 \ 20172306משולבציבוריתמכרז קבלנילא
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משרד האנרגיה | פרויקטים בשלב הקמה

תחום 
התשתית

מועד צפוי מיקוםתיאורשם הפרויקט
לפרסום 

המכרז

מועד צפוי 
לתחילת 

ההקמה

משך 
ההקמה 

הצפוי 
)שנים( 

אומדן 
עלויות 
ההקמה 

)מלש"ח(

האם נבחנה 
התאמה 
?PPP-ל

שיטת 
ביצוע 
צפויה

צורת 
בעלות

צורת מימון

חברת איי.פי.פי חשמל
דלק שורק בע"מ 

פרטיפרטיתביצוע עצמילא3571טרם נקבעטרם נקבעשורקייצור חשמל קונוונציונאלי 140 מגה-ואט.

מערכת 
הולכת ביוב

מאסף אריאל 
שפד"ן

תעריףציבוריתמכרז קבלנילאQ1 \ 2017Q3 \ 2019370אריאלמאסף אזורי שאמור לבטל מספר מט"שים.

מערכת 
הולכת מים

מט"ש קציעות כולל 
מערכת ביוב

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2016Q2 \ 2017370קציעותמט"ש אזורי.

מערכת 
הולכת מים

קו כנרת - בית שאן 
)כב"ש(

הקטע הצפוני של מפעל כנרת - בית 
שאן, מתחנת דגניה ועד בריכת בית זרע, 

המהווה היום "צוואר בקבוק" לאספקת 
המים לממלכת ירדן לאור ההסכמים 

להגדלת כמות המים לאספקה. 

משולב לא רלוונטיQ1 \ 2017Q2 \ 20174120צפון
ביצוע עצמי 

וקבלני

תעריףציבורית

מערכת 
הולכת מים

ספק קולחין מרחבי 
- מי שפלת יהודה

הקמת תשתית לניצול קולחין - מאגרים, 
קווי הולכה ותחנות שאיבה.

משולב כןQ1 \ 2017Q2 \ 201710550מרכז
ביצוע עצמי 

וקבלני

משולבפרטית

קו הולכה גז
לירושלים - מקטע 

מסילת ציון בית 
זית

הקמת קו הולכה לירושלים - מקטע 
מסילת ציון - בית זית.

מסילת ציון 
- בית זית

Q1 \ 2017Q1 \ 20172120תעריףציבוריתמכרז קבלנילא

קו הולכה דברת-גז
גבול ירדן

אזור רמות הקמת קו הולכה דברת-גבול ירדן.
יששכר

Q1 \ 2017Q3 \ 20171.5248פרטיציבוריתמכרז קבלנילא
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משרד הבריאות



משרד הבריאות | 16 תשתית לצמיחה 2017

משרד הבריאות | פרויקטים בשלב ייזום

תחום 
התשתית

מועד צפוי מיקוםתיאורשם הפרויקט
לפרסום 

המכרז

מועד צפוי 
לתחילת 

ההקמה

משך 
ההקמה 

הצפוי 
)שנים(

אומדן עלויות 
ההקמה 

)מלש"ח(

האם 
נבחנה 

התאמה 
?PPP-ל

שיטת 
ביצוע 
צפויה

צורת 
בעלות

צורת 
מימון

תשתיות 
חברתיות

הקמת אגף שיקום 
בבית החולים פוריה

הקמת מרכז שיקומי בבית חולים 
פוריה בהתאם לאמור בהחלטה 

מס’ 2262.

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ2 \ 2019Q4 \ 20193150פורייה

תשתיות 
חברתיות

הקמת בית חולים 
חדש בבאר שבע

הקמת בית חולים חדש באזור 
הנגב שיוקם בהתאם למודל 

המקצועי ולעקרונות המפורטים 
בהחלטת הממשלה מס’ 2025 

מיום 23.9.2014.

- Q4 \ 2019 באר שבע
Q4 \ 2020

 Q4 \ 2021 -
Q4 \ 2022

אומדן עלויות 5
ההקמה יגובש 
לאחר עבודת 
וועדת ההיגוי 

שהוקמה 
מתוקף החלטת 

הממשלה.

בהתאם לא
להחלטת 

ממשלה מס’ 
.2025

בהתאם 
להחלטת 

ממשלה מס’ 
.2025

ציבורי
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המשרד להגנת הסביבה
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המשרד להגנת הסביבה | פרויקטים בשלב מכרז

תחום 
התשתית

מועד צפוי מיקוםתיאורשם הפרויקט
לפרסום 

המכרז

מועד צפוי 
לתחילת 

ההקמה

משך 
ההקמה 

הצפוי 
)שנים(

אומדן 
עלויות 
ההקמה 

)מלש"ח(

האם 
נבחנה 

התאמה 
?PPP-ל

שיטת 
ביצוע 
צפויה

צורת 
בעלות

צורת 
מימון

מתקן טיפול סביבה
בפסולת

מטרת הפרויקט היא להקטין הטמנה 
של פסולת ביתית, זאת על-ידי הפרדת 

הפסולת לתוצרי מחזור, ייצור קומפוסט 
 וחשמל באמצעות עיכול אנאירובי.

המתקן צפוי לטפל בכ-1,000 טון פסולת 
 ביום, שתגיע מהאזור.

המתקן יוקם צמוד לשפד"ן.

משולבזכיינותPPPכןQ4 \ 2019 3 שפד”ן
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המשרד להגנת הסביבה | פרויקטים בשלב הקמה

תחום 
התשתית

מועד צפוי מיקוםתיאורשם הפרויקט
לפרסום 

המכרז

מועד צפוי 
לתחילת 

ההקמה

משך 
ההקמה 

הצפוי 
)שנים(

אומדן 
עלויות 
ההקמה 

)מלש"ח(

האם 
נבחנה 

התאמה 
?PPP-ל

שיטת 
ביצוע 
צפויה

צורת 
בעלות

צורת 
מימון

הגנה על התמוטטות סביבה
המצוק החופי

 רצועת חוף עד עתה אושר תקציב של 360 מלש"ח.
באורך כ-45 
ק”מ )מתוכם 

מטופלים 
כ-18 ק”מ(, 
מאשקלון 
עד חדרה

 Q1 \ 20177 360ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא
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  משרד החקלאות
ופיתוח הכפר
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר | פרויקטים בשלב ייזום

תחום 
התשתית

מועד צפוי מיקוםתיאורשם הפרויקט
לפרסום 

המכרז

מועד צפוי 
לתחילת 

ההקמה

משך 
ההקמה 

הצפוי 
)שנים(

אומדן 
עלויות 
ההקמה 

)מלש"ח(

האם 
נבחנה 

התאמה 
?PPP-ל

שיטת 
ביצוע 
צפויה

צורת 
בעלות

צורת 
מימון

הקמה וניהול של שוק סיטוני לתוצרת שוק סיטוני חקלאות
חקלאית במטרופולין גוש דן.

בהליכי טרם נקבע3טרם נקבעטרם נקבעצריפין
בדיקה

טרם נקבעטרם נקבעטרם נקבע
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  משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים
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משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | פרויקטים בשלב ייזום

תחום 
התשתית

מועד צפוי מיקוםתיאורשם הפרויקט
לפרסום 

המכרז

מועד צפוי 
לתחילת 

ההקמה

משך 
ההקמה 

הצפוי 
)שנים(

אומדן 
עלויות 
ההקמה 

)מלש"ח(

האם 
נבחנה 

התאמה 
?PPP-ל

שיטת 
ביצוע 
צפויה

צורת 
בעלות

צורת 
מימון

תשתית 
רכבת קלה

הקו מחבר את החלקים הדרומיים של קו ירוק תל-אביב
המטרופולין )חולון ושולי העיר ראשון 

לציון( והצפוניים )הרצליה( עם העיר תל-
אביב, נותן מענה לפיתוח עתידי דרך המע"ר 

בצפון מערב תל-אביב ומערב הרצליה 
ומאפשר נגישות למוקדי התעסוקה ברמת 

החייל, באוניברסיטת תל-אביב, בחולון, 
בראשון לציון ובהרצליה פיתוח. אורך 
הקו כ-39 ק"מ, מתוכם כ-4.5 ק"מ תת-

קרקעיים עם כ-61 תחנות, מתוכן 4 תחנות 
תת קרקעיות )קרליבך, דיזנגוף, כיכר רבין 

וארלוזורוב(.

אי אפשר Q4 \ 2019Q4 \ 2020תל אביב
להעריך

מבנה כן20,000
תחתון - 
תקציבי, 

מבנה עליון 
PPP -

מבנה זכיינות
תחתון - 
ציבורי, 

מבנה עליון 
PPP -

תשתית 
רכבת קלה

הקו הסגול מתוכנן לקשר את האזורים קו סגול - תל-אביב
המזרחיים של מטרופולין תל-אביב אל מרכז 
העיר תל-אביב ויעבור במפלס הקרקע. ארכו 
הכולל של הקו צפוי להיות כ-28 ק"מ. בשלב 

הראשון יעבור דרך רמת גן ותל-אביב.

מבנה כןQ4 \ 2020Q4 \ 2021 8,600תל אביב
תחתון - 
תקציבי, 

מבנה עליון 
PPP -

מבנה זכיינות
תחתון - 
ציבורי, 

מבנה עליון 
PPP -

תשתית 
רכבת קלה

הקו הירוק מתוכנן לקשר בין שכונת גילה קו ירוק - ירושלים
בדרום לבין קריית הממשלה, המע"ר החרדי 

)בר אילן( ועד לקמפוס הר הצופים. אורך 
הקו 18 ק"מ, והוא יעבור במפלס הקרקע.

אי אפשר Q1 \ 2018Q1 \ 2020ירושלים
להעריך

מבנה כן8,500
תחתון - 
תקציבי, 

מבנה עליון 
PPP -

מבנה זכיינות
תחתון - 
ציבורי, 

מבנה עליון 
PPP -

מסילת 
רכבת כבדה

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא8,100 טרם נקבע מרכז  מסילה מזרחית 
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תחום 
התשתית

מועד צפוי מיקוםתיאורשם הפרויקט
לפרסום 

המכרז

מועד צפוי 
לתחילת 

ההקמה

משך 
ההקמה 

הצפוי 
)שנים(

אומדן 
עלויות 
ההקמה 

)מלש"ח(

האם 
נבחנה 

התאמה 
?PPP-ל

שיטת 
ביצוע 
צפויה

צורת 
בעלות

צורת 
מימון

תשתית 
רכבת קלה

רכבת קלה חיפה 
נצרת

הקמת רכבת קלה חיפה-נצרת )הפרויקט 
מצוי בשלב מוקדם לקביעת צורת מימונו(. 

פריסת המזומן היא בגין אומדן ראשוני 
לעבודות מקדימות שהמדינה תידרש 

לעשות. 

בהליכי 5,900 טרם נקבעטרם נקבעצפון
בדיקה

מבנה זכיינותמכרז קבלני
תחתון - 
ציבורי, 

מבנה עליון 
PPP -

נתיבי 
תחבורה 
ציבורית

פרויקט הוליסטי של רשת נתיבי העדפה מהיר לעיר
לתחבורה ציבורית באורך של 160 ק"מ, 

הכולל טיפול בתשתיות, העדפה ברמזורים, 
אכיפה, ייעול התפעול והגברת השירות.

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2018Q4 \ 201843,500מרכז

כביש 57 נתיבי כביש חדש
ישראל - עוקף כפר 
יונה ומחלף השרון 

 .4/57

אי אפשר  Q4 \ 2019מרכז 
להעריך

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא2,245

פרויקט הקמה של נתיבים מהירים על נתיבים מהיריםאחר
כביש 20 וכביש 2, מראשון לציון בדרום 

ועד נתניה בצפון, באמצעות הוספת נתיב 
ייעודי לתחבורה ציבורית, ולרכב רב תפוסה 

)קארפול(, כאשר עודף הקיבולת יימכר 
באמצעות תשלום אגרה.

תקציבי כןQ1 \ 2018Q2 \ 20205מרכז
PPP-ו

משולבזכיינות

כביש כניסה חדש לירושלים מכיוון מערב, כביש 16 כביש חדש
המחבר בין כביש ארצי מס’ 1 מאזור מוצא 

לגבעת שאול ולרחוב בייט בירושלים, סמוך 
למחלף גבעת מרדכי בשדרות מנחם בגין. 
הכביש יכלול שתי מנהרות: האחת תחת 

שכונת הר נוף והשנייה תחת שכונת יפה 
נוף. בנוסף, שלושה מחלפים הכוללים גישור 

באזור מוצא, נחל רבידה וצומת בייט.

משולבזכיינותPPPכן Q2 \ 20194 ירושלים

כביש 4 נתיב כביש חדש
תחבורה ציבורית 

אי אפשר  Q4 \ 2018מרכז 
להעריך

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא1,200
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תחום 
התשתית

מועד צפוי מיקוםתיאורשם הפרויקט
לפרסום 

המכרז

מועד צפוי 
לתחילת 

ההקמה

משך 
ההקמה 

הצפוי 
)שנים(

אומדן 
עלויות 
ההקמה 

)מלש"ח(

האם 
נבחנה 

התאמה 
?PPP-ל

שיטת 
ביצוע 
צפויה

צורת 
בעלות

צורת 
מימון

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2020Q4 \ 202031,700מרכז ציר הנופשכביש חדש
מסילת 

רכבת כבדה
חיבור מסילתי מתחנת הראשונים בראשון 431 מזרח

לציון לענבה, לטובת חיבור למודיעין 
ולירושלים.

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2017Q4 \ 201851,565מרכז

כביש 44 בית דגן-כביש חדש
ניר צבי כולל מחלף 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא1,300   מרכז 

כביש 2 חבצלת - כביש חדש
אולגה )תת"ל 31( 

אי אפשר  Q4 \ 2019מרכז 
להעריך

ציבוריציבוריתטרם נקבעלא1,240

כביש 65 גולני כביש חדש
דוברת 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא975   צפון 

ציבוריציבוריתטרם נקבעלאQ4 \ 2017Q4 \ 20174700מרכז כביש 200כביש חדש
נתיבי 

תחבורה 
ציבורית

כביש 5 נתיבי 
ישראל-קידומי 

זמינות נת"צ 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2019 3670מרכז 

שבילי 
אופניים

רשת של אוטוסטרדת שבילי אופניים אופנידן
במטרופולין תל-אביב.

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2018Q4 \ 20183500מרכז

אוטובוסים 
רבי קיבולת 

)BRT(

תחבורה ציבורית 
רכס הכרמל 

פרויקט תחבורה ציבורית מטרונית על רכס 
הכרמל. ממרכז הכרמל ועד האוניברסיטה. 
משלב 3 ירידות לרכב פרטי מהרכס ושתי 

הפרדות מפלסיות בחורב ובשמשון. 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא5625  חיפה

כבישים לחיזוק כביש חדש
הדרום 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא600   דרום 

כביש 71 - עפולה-כביש חדש
בית שאן )בית שאן-

יששכר( 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא600   צפון 

כביש 444 - ראש כביש חדש
העין 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2018 3553מרכז 
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תחום 
התשתית

מועד צפוי מיקוםתיאורשם הפרויקט
לפרסום 

המכרז

מועד צפוי 
לתחילת 

ההקמה

משך 
ההקמה 

הצפוי 
)שנים(

אומדן 
עלויות 
ההקמה 

)מלש"ח(

האם 
נבחנה 

התאמה 
?PPP-ל

שיטת 
ביצוע 
צפויה

צורת 
בעלות

צורת 
מימון

אוטובוסים 
רבי קיבולת 

)BRT(

תחבורה ציבורית 
טירת הכרמל

סלילת מסלול תחבורה ציבורית עד טירת 
הכרמל כהארכה למטרונית שכיום מסתיימת 
במרכזית חוף הכרמל - קטע בכביש 4 וקטע 

עירוני בטירת הכרמל. 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2019Q4 \ 20194327חיפה

אוטובוסים 
רבי קיבולת 

)BRT(

תחבורה ציבורית 
נווה שאנן

יצירת מסלול לתחבורה ציבורית בשכונת 
נווה שאנן בחיפה וחיבור לרשת תחבורה 

ציבורית קיימת )מטרונית קיימת( ולתחבורה 
ציבורית ציר רכס הכרמל המוצע. בקטעים 

מתוכנן מסלול מרכזי ובקטעים נתיב 
תחבורה ציבורית )בכבישים חד סיטריים(. 

הערה: התזרים הוא לפי מאצ'ינג 85% חלק 
משרד התחבורה.

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2018Q4 \ 20193380חיפה

אוטובוסים 
רבי קיבולת 

)BRT(

תחבורה ציבורית 
עכו

הארכת קו המטרונית עד עכו ושילוב 
עם תכנון תחבורה ציבורית בעכו בקטע 

הבינעירוני )כביש 4(. נתיב תחבורה ציבורית 
ימני ובתוך עכו תנועה מעורבת.

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2018Q4 \ 20194431חיפה

כביש 41 - מחלף מחלף
בני ברית 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא440   דרום 

אוטובוסים 
רבי קיבולת 

)BRT(

הארכת המטרונית 
מזרחה )נשר(

יצירת מסלול תחבורה ציבורית בציר בר 
יהודה, חיפה ונשר. 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2017Q4 \ 20174430חיפה

כביש 38 דרומי כביש חדש
)משרד הבינוי 

והשיכון( 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2017Q4 \ 20183430מרכז 

כביש 859 בין 4 כביש חדש
ל-70 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא430   צפון 



משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | 27 תשתית לצמיחה 2017

תחום 
התשתית

מועד צפוי מיקוםתיאורשם הפרויקט
לפרסום 

המכרז

מועד צפוי 
לתחילת 

ההקמה

משך 
ההקמה 

הצפוי 
)שנים(

אומדן 
עלויות 
ההקמה 

)מלש"ח(

האם 
נבחנה 

התאמה 
?PPP-ל

שיטת 
ביצוע 
צפויה

צורת 
בעלות

צורת 
מימון

כביש 65 מחלף מחלף
65/444, מחלף 
משמר הגבול 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2018Q4 \ 20193400צפון 

כביש 4 מחלף כביש חדש
אשדוד צפון )רשות 

מקרקעי ישראל( 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2017Q4 \ 20183370דרום 

כביש 781 הרחבת כביש חדש
קטע ק"מ 6.3-8 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2018 3360חיפה 

מחלוף צומת סחרוב לפני הכניסה לירושלים סחרובמחלף
והוספת נתיב תחבורה ציבורית לכל כיוון 

בין סחרוב לצומת ירמיהו

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2017Q4 \ 20183330ירושלים

הקמת מחלף על כביש 2 בין גלילות למחלף מחלף הרב מכרמחלף
הסירה, עבור יחידות דיור של הרצליה ורמת 

השרון שנבנות באזור.

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2018Q4 \ 20183310מרכז

נתיבי 
תחבורה 
ציבורית

כביש 461 נתיב 
תחבורה ציבורית 

דרך הטייסים צומת 
הטייסים. 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2018 3310מרכז 

כביש 85 - כרמיאל כביש חדש
- חנניה 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא300   צפון 

כביש 40 - מחלף כביש חדש
קרית גת דרום 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא300   מרכז 

כביש 40 - עוקף כביש חדש
פתח תקווה )רשות 

מקרקעי ישראל( 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא300   מרכז 

כביש 65 - עוקף כביש חדש
עפולה מזרחי 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא300   צפון 
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תחום 
התשתית

מועד צפוי מיקוםתיאורשם הפרויקט
לפרסום 

המכרז

מועד צפוי 
לתחילת 

ההקמה

משך 
ההקמה 

הצפוי 
)שנים(

אומדן 
עלויות 
ההקמה 

)מלש"ח(

האם 
נבחנה 

התאמה 
?PPP-ל

שיטת 
ביצוע 
צפויה

צורת 
בעלות

צורת 
מימון

כביש 4 - מחלף כביש חדש
אשקלון )רשות 

מקרקעי ישראל( 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2018 3270דרום 

כביש 89 - כברי-כביש חדש
נהריה 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2019 3266צפון 

כביש 423 - עוקף כביש חדש
מזרחי נס-ציונה 

קטע ב+ג 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2017Q4 \ 20182262מרכז 

הפרדה 
מפלסית

הפרדה מפלסית 
125א

הפרדה מפלסית בלוד - ביטול מפגש רכבת 
עם כלי רכב, שדרוג כניסה לעיר לוד.

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2020Q4 \ 20213250מרכז

כביש 232, מעון - כביש חדש
כרם שלום )חלק 
דרומי עוטף עזה( 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2018 3250דרום 

כביש 25 שדה תימן כביש חדש
- אופקים 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא250   דרום 

כביש 41 אשדוד כביש חדש
שלב ד' )ניר גלים( 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2019 3250דרום 

כביש 2 נתיבי כביש חדש
ישראל - מחלף 

אפולוניה וקידומי 
זמינות 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2018Q4 \ 20192240מרכז 

כביש 79 מחלף כביש חדש
יפתחאל 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2019 3200צפון 

כביש 40 מחלף כביש חדש
להבים 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2018 3190מרכז 

כביש 561 כפר נטר כביש חדש
– כביש 4 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא190   מרכז 
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תחום 
התשתית

מועד צפוי מיקוםתיאורשם הפרויקט
לפרסום 

המכרז

מועד צפוי 
לתחילת 

ההקמה

משך 
ההקמה 

הצפוי 
)שנים(

אומדן 
עלויות 
ההקמה 

)מלש"ח(

האם 
נבחנה 

התאמה 
?PPP-ל

שיטת 
ביצוע 
צפויה

צורת 
בעלות

צורת 
מימון

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא180   מרכז כביש 44 מחלף גזר כביש חדש
כביש 65 מפרדס כביש חדש

חנה והרחבת 652 
)רשות מקרקעי 

ישראל( 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2017Q4 \ 20172160צפון 

כביש 444 נתיבי כביש חדש
ישראל -שהם - בן 

שמן 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2018 3160מרכז 

כביש 90 )ק"מ -53כביש חדש
 )63

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2017 3150דרום 

כביש 57 צירי כביש חדש
העדפה 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2018Q4 \ 20183135מרכז 

כביש 38 מחלף בית מחלף
שמש )משרד הבינוי 

והשיכון( 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2021  130מרכז 

כביש 22 מחלף מחלף
חן - קריית ביאליק 

)רשות מקרקעי 
ישראל( 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2017Q4 \ 20183122חיפה 

כביש 4 מחלף חולון כביש חדש
מזרח 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא120   מרכז 

נתיבי 
תחבורה 
ציבורית

כביש 40 נתיב 
תחבורה ציבורית 

עדנים גנים 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2018 3120מרכז 

כביש 444 חוצה כביש חדש
טייבה 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2017Q4 \ 20182115מרכז 

כביש 2 מחלף מחלף
עתלית 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא50   צפון 
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תחום 
התשתית

מועד צפוי מיקוםתיאורשם הפרויקט
לפרסום 

המכרז

מועד צפוי 
לתחילת 

ההקמה

משך 
ההקמה 

הצפוי 
)שנים(

אומדן 
עלויות 
ההקמה 

)מלש"ח(

האם 
נבחנה 

התאמה 
?PPP-ל

שיטת 
ביצוע 
צפויה

צורת 
בעלות

צורת 
מימון

מסילת 
רכבת כבדה

 מסילה רביעית 
באיילון 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילא3,000 טרם נקבע מרכז 

הקמת מחלף שוקת מחלף
60/31 -

בהליכי טרם נקבע טרם נקבעטרם נקבעדרום
בדיקה

ציבוריציבוריתמכרז קבלני
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משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | פרויקטים בשלב הקמה

תחום 
התשתית

מועד צפוי מיקוםתיאורשם הפרויקט
לפרסום 

המכרז

מועד צפוי 
לתחילת 

ההקמה

משך 
ההקמה 

הצפוי 
)שנים(

אומדן 
עלויות 
ההקמה 

)מלש"ח(

האם 
נבחנה 

התאמה 
?PPP-ל

שיטת 
ביצוע 
צפויה

צורת 
בעלות

צורת 
מימון

יצירת חיבור תחבורתי בין נמל המפרץ חיבורי נמל בחיפהכביש חדש
העתידי ובין רשת הכבישים והרכבות 

הארצית, כולל הסדרת התשתיות התת-
קרקעית לנמל העתידי בתוך מנהרת 

תשתיות. 

ציבוריציבוריתמכרז קבלנילאQ4 \ 2016Q4 \ 201761500חיפה
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דברי סיכום – אגף ממשל וחברה ואגף כלכלה ותשתיות במשרד ראש הממשלה

“תשתית לצמיחה” - התכנית הרב שנתית לפיתוח תשתיות, גובשה בשיתוף עם משרדי הממשלה המוצגים בתכנית, אגף החשב הכללי ואגף התקציבים במשרד האוצר והחברה 

הממשלתית “ענבל”.

זוהי הפעם הראשונה שבה גובשה תכנית רב-שנתית לפיתוח תשתיות, ובכך התכנית מצטרפת לרצף של פרסומים, לרבות ספר תכניות עבודה, דו”ח דיווחי ביצוע החלטות 

ממשלה וספר הפחתת הנטל הרגולטורי, אשר תורמים להשקפת העשייה הממשלתית ומהווים בסיס לשיפור באפקטיביות של שירות המדינה.

בשנים הקרובות בכוונתנו לבסס ולשכלל את אופן גיבוש התכנית ולהרחיב את היקפה באמצעות צירוף משרד הביטחון )תחת מגבלות ביטחון מידע( ומשרדי הממשלה החברתיים.

ריכוז הפרויקטים בתכנית זו הוא תשתית קריטית לגיבוש תפיסה ממשלתית מושכלת ומבוססת נתונים בתחום התשתיות. תשתית זו הינה חיונית לכל גורמי הממשלה לשם 

קביעת סטנדרט גבוה ואחיד בתכנון ובביצוע תשתיות, בבחינת סדרי עדיפויות ממשלתיים, בהתאמת שיטת המימון והביצוע עבור כל פרויקט תשתית חדש ובגיבוש מנגנוני 

מעקב אחר עמידה בתקציבי הפרויקט ובלוחות הזמנים לביצועו.

התכנית הרב-שנתית לפיתוח תשתיות מהווה בסיס לשיפור משמעותי ונדרש בתחום התשתיות, ובכך תורמת להגברת הפריון ולצמיחת המשק הישראלי.

 
אורית פאיס - אבידן  רועי דרור    

אגף כלכלה ותשתיות  אגף ממשל וחברה   
משרד ראש הממשלה  משרד ראש הממשלה  
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תודות

פרויקט התכנית הרב שנתית לפיתוח תשתיות הוא תוצר עבודתם של רבים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך, אשר פועלים מדי יום לפיתוח תשתיות בממשלה, במגזר הציבורי 

ובמגזר הפרטי. פרסום התכנית הוא תוצר ראשוני שהושג במאמץ רב, ומבטא סיכום של הליכי העבודה במשרדי הממשלה השונים.

תודתנו והערכתנו לשותפנו לדרך - אגף החשב הכללי ואגף התקציבים במשרד האוצר והחברה הממשלתית “ענבל”.

תודה מיוחדת לאורי דאובר ממשרד ראש הממשלה, שערך את החוברת.


