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 מהלך הדיון

דין-הרסגורעילאי  ו .ערב טוב :ה י מציג את האורחים של מרכבת  יחברוך הבא אבשלום אלמל .א

ו, ישראל וטמןו, תודה שהצטרפת אלי ו במשך תקופה מאוד  תדקות שעובד 15 מארגון שמרית  אית

ו מקבלים .ארוכה ח ושא השבתת הרכבת א ות מפורטות של תושבים ב שים באמת  .מאות תלו א

י סע למקום עבודתכ, במצוקה וא תקים  ,ברכבת יום יום ומי ש רק מדמיין מה היה קורה אם היו מ

  .אותי מהרכבת

ם יכולים  :לירית שפיר שמש ות אי שים עם מוגבלויות שמסיבות שו י רוצה להזכיר כי יש א א

הוג ועבורם תחבורה ציבורית כולל רכבת היא פשוט הכרחית   .ל

י סופיה, שלום: יק'טבצ סופיה י חייתי  .י כרגע משדרת לכם מהדירה שלי בדרום תל אביבא .א א

י כל החיים שלי משתמשת בתחבורה  .יוגרתי בכפר סבא כל החיים של ה קדם צבאית וא י במכי א

סוע להרצליה ואז לתל אביב ולעשות שם כעכשיו ו ציבורית אלצת ל י  ת הרכבת א שאין לי את תח

י  .את כל הסידורים שלי ה  בשלושהסוע צריכה לא אוטובוסים לתל אביב ואם לדבר על התח

ת – הספציפית בכפר סבא ישובים הימושבים וותושבים מה חיילים גם היא משמשת – ורדאו תח

ת שגם האוטובוסים צפופים הרבה יותר. מסביב כולל היישובים הערביים ות  .מציי ות הרכבות 
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ה לאוכלוסייה גדולה  להגיע לתל אביב שעה וחצי  לוקח באוטובוסים .ןוסכת זמוח אזור השרוןממע

  .חזורבהלוך וגם בגם  ,149 בקושל חיילים  עומסיש ותמיד 

דין-עילאי הרסגור י  .תודה סופיה :ה חושב שביטאת את הגישה של הרבה תושבים ולי עצוב א

וע ו רוצים למ ח אלצת לעזוב את כפר סבא בגלל התחבורה הציבורית וזה משהו שא ו . ש ח א

ייםסו י, רכבלל כדי שתושבי העיר לא יזדקקו ועושים הכו ללים שבילי אופ ו . בטח לא רכב ש ח א

י . רוצים לעודד תושבים לסמוך על התחבורה הציבורית וברגע שאין רכבת זה יוצר בעיה מהותית א

פתח  כמה מילים להגיד מאביאבקש  ושא ואז  תה דקות תגיד את דע 15-גם שמרית מ .לדיוןאת ה

ושא הזה ושאים  .ב ושא ההשבתה יש  וסף ל כמו הפעלת הרכבת אחרי  בהםלדון וספים ב

ו יודעים שהעבודות  .שתסתיים ההשבתה ח ו יודעים שלא יחזירו את ה .ימשכויא ח  תדירותא

ה בהרצליה .רכבות בשעה אלא לתפעול הרבה יותר מצומצם ארבעל ו בעיה מהותית בתח  .יש ל

ו הרבה  ו רכבת ישירה לתל אביב מבלי חיכי ה בהרצליה תיפתח כדי שתהיה ל ים שהתח מאוד ש

וי ע את רכבת ישראל לבצע את השי ו לשכ צטרך לעשות עיקוף דרך ראש העין ולצערי לא הצלח . ש

ושא הזה י מאוד אשמח אם תוכל להתייחס ל י עורך את הישיבה החשובה והשקופה הזו לאחר , א א

כ י לא יכול לגבות את מה . כבת ושרת התחבורהל הר"שיחות עם מ ו למצב שא י מרגיש שהגע א

ו צריכים לפתור את הבעיה של הרכבת .שקורה ברכבת ח   .א

י הרוש י קיבלתי  .מתחבר לדברים שלך :ד ושא ואת גם א ות ב י , העברתי אלייךן חלקתלו וגם א

י מצפה  .אשרלהתייחס בכובד  תון לביקורת כסגן ראש עיר שמייצג תושבים לא מעטים ומבקש א

יימאבשלום ש ו בבקשה תשובות ע וכל להחזיר את האמון של הציבור ייתן ל ת ש  וכדייות על מ

וכל לשתף פעולה    .שמש כשופר אמיתי לרכבת ישראלולשבעתיד 

אמר כאן על אי  :אבי אלמליח ו. וחותההקשבתי לכל ה ח ו מטפלים  א ח מכירים את התחושות וא

י אתחיל ואומר שהרכבת היא כלי תחבורה מאוד יעיל  .יומית-ברמה היום בזה סקיםומתע אז א

שים וזה היתרון המרכזי שלה ולא בכדי יש ביקוש לרכבתש ה  .יודע להסיע מסות של א בשו

י מחליט שבו אם , מאוטובוס י רוצה להוסיף אוטובוס מיעד ליעד א וסיף או להוריד אוטובוס להא

ע  ה או בכפר סבא או בפתח תקווה . ברכבת זה אחרת ,ממקום למקוםאוטובוס ומש וגע ברע י  כשא

ה הזאת אלא משפיע על כל הרשת ולכן  וגע רק בתח י לא   שיטתכל החלטה שמקבלים לגבי בא

כון . קודתיתהארצית ולא הברמה  צריך להסתכלאו אחר  הההפעלה במקום כז במיוחד במקום זה 

קרא קשת  .מסילה אחת שמחברת את כל המסילות ביחד הזה של קשת השרון שהיא הקו הזה ש

ייהבהוא עדיין בפיתוח ו .לא הושלםעדיין השרון  . הוא עדיין לא פועל במלוא התפוקה שלו. תהליך ב

ה. סיעה מהירהורכבות חדשות יהיו  .בספטמברלפעול אמור לחזור  הקו ה האחרו בכפר  ,לגבי הש

יצלה את כיווןרות מקשת השרון סבלו מהשיבסבא ו ת ישראל  ה תקופת שמדי עבודות שהיו ל הקורו

וחות, אמורות לצאת לביצוע ו הוא פרויקט . ואכן התקופה היא תקופה של אי  פרויקט הדגל של

י בין אשקלון להרצליה דרך קשת משהקו הראשון הוא כ ,החשמול ירושלים להרצליה והקו הש

סיעת רכבותהאל העבודותאי אפשר לבצע את  .השרון ית למסילה אחת  .ה תוך כדי  ו תוכ לכן הכ

ייה תהיה מסילה פעילה אפשר יהדבר הזה  .שהתבצעו בה עבודות פיתוח לחשמול המסילה ומסילה ש

ו ל ו בדרך כלל מפעילים ארבעמתוך  שתייםאת פעולות הפיתוח ולהפעיל השלים ל ח וזו  ,רכבות שא

זק עם פה היעילה ביותר והחל ו מקדמים  .ותרבי הקטןה ח י שא מסילה חדשה  הואפרויקט ש



 

פתח אפשרויות  ים מחדרה מערב עד תל אביב ולוד שתתחבר לקשת השרון ובעתיד  ו בו ח שא

סיעות יהי   .יותר גדול הוספות ומגוון ה

דין-עילאי הרסגור וחות  .את הסיפורים ישמעת :ה שים רכשו רכב ואף עברו דירה זה לא אי  של א

ה של שיבושים וחודשים ברציפות שאין רכבת זה לא שיבושיםמד .שבועיים-שבוע שים  .ובר בש א

ים תאריך ות יין הזה ואם הייתם באים ו ויים דרסטיים בחיים שלהם עקב הע ו  יעד עושים שי היי

ים ו תומכים בחשמול .יותר מבי שים שאין להם בה יש תקופה שלא תהיה  אבל כול רכבת עבור א

טיב ו מקבלים תאריך .שאטלים אם הייתם מספקים. ה של תחבורה ציבוריתאלטר ח ו  ,א ח א

ת זו הלציבור ואז הציבור בא ואומר איזה מין עירייאותו מפרסמים  ות  .בו תתאריך ולא עומד ש

שים זועמים ומחפשים פתרון לחיים שלהם. המצב מאוד בעייתי בלשון המעטה   . א

ות הרכבת כסגרים ואז הסגירות מתחברות ל :אבי אלמליח שיש סגר מתקבלת החלטה לסגור את תח

ו לשלוט בדבר הזה לא קיימת .והיא מתקבלת על ידי הממשלה עשה בידי  .היכולת של הסגר 

יע את סגירת הרכבת לפעול בתחילת  הה אמוריתהיהרכבת  ,לגבי התאריכים .הממשלה וזה מה שמ

דחה עקב הסגרים וגם עכשיו א ואר אבל הכל  ת של  י יודע להגיד שהרכבת אמורה לפעולי במתכו

י אומר  שתי ות משך אז יאם הסגר ישרכבות בשעה בתחילת פברואר אך א הדברים יכולים להשת

וכי  מצאת אצל ים הבתקופה  .ההחלטה לא  ו עושים כל מאמץ להקדים את וזו הדברים משת ח א

יתן   .הפרויקט ככל ש

דין-עילאי הרסגור לא שאתם לא יודעים איך להגיע זה  .שיתוף ולא היה כאן שיתוףחשוב מאוד ה :ה

ו י לא מרגיש שיש דו שיח .אום עם העירייה כאןיחשוב שיהיה שיתוף ות .אלי י .א י  א מאמין שא

ה והוד השרון גם מדבר ו . בשם עיריות רע ח   . לא מרגישים שיש מי שמשתף ומי שמתאםא

י אתן לך  :אבי אלמליח ה את זה. את הטלפון שליבסוף השיחה א ש   .עשה שיחה עם הדוברות ו

מן אלן י : ט ה מראש,שרוצה לומרא הוג לפרסם ש כל אזרח יכול לראות מתי יש סגירות . באירופה 

הוג לדווח י לא מוכן לקבל שיש סגר בתור  .שלא היה סגרכשיש סגר ולא כלא  ,ובארץ זה לא  אז א

שים. תירוץ והרכבת לא משתפת ו רכבים ואם רוצים שתחבורה ציבורית  ,שעילאי אמר כמו ,א ק

ן מראש ה צריכים לתכ י .תהיה אמי י מתרעם  הדבר הש  .אפריל היה סגר ראשון-במרץ: עליושא

ן סגר של שלושה יח  ,הרכבת קיבלה היתר .ארבעה חודשים-אף אחד לא תכ י מ ממשרד שא

הלכה והרימה את כל המסילות ועד סוף כפר סבא והרכבת -לסגור את מסילת ראש העין ,התחבורה

צלול. החלטהאת ה אף אחד לא הסביר מי קיבל .יולי לא היה שירות מאז אף ולא הסבירו  ,א הת

דחו דחו ו למה הרכבת לא עומדת ביעדים ולא משתפת  .אחד לא קיבל תאריך יעד וכל התאריכים 

  ?את הציבור בהחלטות שלה

ו עושים במערך המסילות והרכבות הוא בהסכם עם פעולה  ,כל סגירה :אבי אלמליח ח וי שא ושי

ו לא גוף פרטי .משרד התחבורה ח ת ישראל וכל פעולה  .א ו מפעילים את הרכבת עבור מדי ח א

עש י לא בתחום הדוברות, השיתוףלגבי  .מתואמת עם משרד התחבורה יתש אעביר הלאה ואם  .א

הוא חלק מהמסילה שלה  ,טע בין כפר סבא וראש העיןלגבי הק .שתפריהשיח לא שיח טוב אז הוא 

ות להסגר היווה  .יש שלבי ביצוע ה כון היה  .התקדמות גדולההזדמ לסגור עכשיו ולא בעוד ש

תיים  ו פוגעים באזרחים בזמן שהביקוש בשיאוכי וש עשו פעולות לצמצם ולמזער את אי  .היי

לעשות חלק עבודה  .להיות מספר חודשים תה מתוכיתההתמשכות הזאת של האירוע הי .וחותה

כחתי בישיבה עם מיכה. זה היה סוג של לא לסיים את העבודה הסיבה של הורדת הרכבות לא  .לא 



 

י .בעה מחוסר ביקוש ו פעילה והש  .לחשמול המסילה היא הסיבה הייתה שמסילה אחת השאר

יי מש י אסביר מה הולך להיות בסוף האירוע וזה בעי ות כפר סבא ב .מעותיחשוב שא ופעלו יתח

יחזרו לכיוון הרכבות שעה בסיום הפרויקט והמסילה תהיה מחושמלת עד הרצליה וברכבות  ארבע

ה .כפר סבא עימה ומה סיעה תהיה    .ה

סת את : וטמן שמרית ו רואים בעיריית כפר סבא .דיוןהתודה שכי ח י רוצה להגיד שא  דוגמה א

הלות טובהלה יים בזה  אם, ת וגע ל .תחבורה ציבוריתאו בשבילי אופ  15-גם בכובע שלי ב ,רכבתב

ה יעקב כרוןימשתמשת ברכבת מזכדקות וגם  ימי ות רכבת ישראל יש ,לב תאריכים  .בעיה באמי

ו ולא עמדו בהם ת וסע, ש כון .פגעשים אמון ה ו את הטווח ,אז  וכל לפתוח  קיצר של העבודות ו

י והארוך ו ו שירות בטווח הבי י בטוחה שהרכבת  אבל ויהיה ל וסעת האם א י שואלת את עצמי כ א

ס  ,או ללימודים או לצבא ,ביא אותי כאמצעי תחבורהת י יכולה להיכ כי אם יש לי אפשרות אחרת א

סוע או לעלות על  ו קשר טוב עם הדוברות של הרכבת. אוטובוסלרכב ול ו כארגון יש ל ה  .ל י פו א

ו ות אלי ו משהו טוב או משהו רע הם יודעים לפ  .לדוברות ומבקשת עזרה ואם הם רוצים לספר ל

ו סה להסביר וטוב שאתה מציע את עצמך כאיש  .יש להם את מספר הטלפון של זה מה שעילאי מ

  .לעשות את זה תיכולים לעזור לרכבת מול התושבים והדוברות יודעעיריית כפר סבא  .קשר

דין-עילאי הרסגור סים לעשות כאן ב"האהתיאום הוא  :ה ו מ ח אתם  .תודה שמרית .של מה שא

ת עבור לאבי .עושים עבודה מצוי ות להמשך .ושוב  י רוצה לשמוע על תוב ים  .א איך אתם מתכוו

תכם  ?למה לא רכבת ישירה דרך הרצליה ?זה יתבצעבאיזה דרך  ?להפעיל את המסילה ו שמבחי הב

ו. יכולות להיות חלופות ח מהירה ביותר בבוקר הרוצים שתושבי כפר סבא יגיעו לתל אביב בצורה  א

  .הרכבת צריכה להיות עוד יותר טובה כי אתם יכולים .וגם בערב

י מצייר קו מכפר . רחיתשיטת ההפעלה היא רכבת לתל אביב דרך המסילה המז :אבי אלמליח אם א

מצאת באמצע הדרך ת. סבא לתל אביב מרכז כפר סבא  י  מבחי סיעה מהרצליה או מכיוון ב זמן 

סיעהכמעט ברק זה  ה להרצליה 4אם  .אותו זמן  רכבות  4תושבי כפר סבא יקבלו  ,הרכבות תסע

ה בשעה לעומת רכבות שיפקדו  4 יהיו בשיטה שאתם מציעים. בשעה ללא החלפה לתל אביב את התח

י ברק  4 :בשיטה שהוחלט עליה רכבות 8   .עם החלפה דרך הרצליה 4-ודרך ב

וסעות לצפון וכמה לדרום בשעה ?כמה רכבות עוברות דרך הרצליה: פדוה קובי   ?כמה 

ה 4יש  :אבי אלמליח ימי יה וב ת ה  וסעות צפו סוע לחיפה ,רכבות ש  .ושם יש אפשרות להחליף ול

ים וסף  4לכיוון דרום יש אותן   .רכבות מהרצליה לחיפה 2עוד  הוספת בוח חשמליות  2רכבות וב

זאת  .רכבות שעוצרות בהרצליה 12יש מעל  .רכבות לירושלים מהרצליה 2 היובעתיד י. לירושלים

  אומרת שהיכולת החלפה בהרצליה מאוד משמעותית

דין-עילאי הרסגור ה להפעיל את הר :ה י ש י הצעתי לפ לכיוון יהיו  בשעה כששתי רכבות כבתא

י ברק, דרך הרצליה וספות לכל כיוון מהרצליה לב כך יהיו ארבע . שתים דרך ראש העין ושתי רכבות 

יים, רכבות ישירות בשעה לתל אביב ות הבי וסעים שרוצים להגיע לתח   .אבל יהיו גם רכבות עבור ה

ו את האפשרות הזו :אבי אלמליח י לא יודע  .בדק רכבת לא  .אם קיבלת את תוצאות הבדיקהא

תה הצעה שרכבת שמגיעה מירושלים להרצליה תגיע לכפר יהי .היו כמה הצעות .דומה לרכב פרטי

ים רכבות רכבתכ .יש מגבלות .זה לא באמת אפשרי .סבא או ראש העין ו מתכ ח לא יכולה  אחת שא

ות ש. יש מגבלות בראיה הכוללת .לחצות מסלול של רכבת אחרת ראים טובים אבל הם בלתי רעיו

  .עבור עין מקצועית אפשריים



 

דין-עילאי הרסגור יים :ה דבר על שלבי הבי ה הקרובה .בואו  ים ומה יקרה בש   ?מה לוח הזמ

פעילחיגמר הסגר אכשי :אבי אלמליח ואר את ו  ו להפעיל בדצמבר וי רכבות  שתי :מה שהתכוו

וזאת מכיוון שמסילה אחת  ,ואחת מהן להרצליה ,ה לכפר סבאשהיום מסתיימות בראש העין תמשכ

ות  היא תחת עבודות החשמול והמסילה בין כפר סבא להרצליה היא מסילה ארוכה עם הרבה תח

ן  .בדרך יחד עם זאת רכבת ישראל עושה כל מאמץ  .פרויקט החשמול ייגמרעד ספטמבר שמתוכ

ו מקדימים א .להקדים את הדבר הזה ח צליח לשפר את ויתוח באופן משמעותי יעד הפ תא אולי 

  .השירות

דין-עילאי הרסגור כ :ה י יודע שהמ ל שם לו מטרה לסיים את החשמול של הרכבת והמטרה "א

וך מבורכת רק צריך לזכור שבדר י אדםסעיש את ה   .ים שהם ב

הרבה יותר  ,ביותר אין לי ספק שבגמר הפיתוח תקבלו את השירות האמין והבטיחותי :אבי אלמליח

  .טוב ממה שקיבלתם קודם

דין-עילאי הרסגור י  :ה   .פתור הרבה בעיותשמדברים בשקיפות אפשר לכ .מודה לך על הפתיחותא

ו אחרי הסגר: יגאל שמש י לא הצלחתי להבין כמה רכבות יהיו ל   .א

י. 2-2ברגע שיהיה תאריך היעד הוא  :אבי אלמליח הסגר  אבל ברגע שיסתיים ,לא יכול להתחייב א

ורדאו חזור לכפר סבא  ו  ח   .רכבת אחת תמשיך להרצליה .רכבות בשעה מתל אביב עם שתי א

ה של כפר סבא לא תהיה בסוקולוב ותהיה רק רכבת אחת : שמש יגאל ה האחרו זאת אומרת שהתח

  .לתל אביב

וספת  :אבי אלמליח עשה מאמץ להקדים רכבת  י יכול להגיד שככל שהפרויקט יתקדם  ששתי כדי א

  .תלוי ביכולת להקדים את החשמול זה. סעו להרצליהיהרכבות י

דין-עילאי הרסגור י מודה  :ה י .ך על ההשתתפותלא יי ו דיון מאוד ע י. עשי רוצה להודות לחברי  א

ו  י הוועדה ולאורחים של חזור לשגרהימקווה שהסגר יוא   .גמר ו

 
     

 
 
 


