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 תמונת מצב



 כ"סה –תמונת מצב קיים 



 בפילוח למוצר –תמונת מצב קיים 
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) Linear ל"כי עצים מתכות וצינורות דלק וגז פחם מכולות גרעיני מאכל ומספוא (ל"כי  



 לקוח/ בפילוח למוצר  –תמונת מצב קיים 

2011 

 כימכאלים ודשנים
46% 

 מכולות
39% 

 גרעינים
8% 

 מינראלים ואל מתכות
 חול ואשפה 4%

3% 



 הובלת מכולות ברכבת יחסית לתנועה בנמלים –תמונת מצב קיים 



 2007קשרים מרחביים  –תמונת מצב קיים 



מיליון טון*ק"ממיליון טוןמיליון טון*ק"ממיליון טוןמיליון טון*ק"ממיליון טון

19907104812643705.6%24%

201161062250~10,000~2.5%~10%~

נתח שוק של הרכבתמשאיותרכבת

 נתח שוק –תמונת מצב קיים 



 ?פוטנציאל



 ?האם יש לרכבת פוטנציאל להגדיל את נתח השוק שלה

 http://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs/cvs0401.pdf 

http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:506661 

נמצא ( ס"למ)1990בסקר משאיות 

 32שמרחק ההובלה הממוצע עמד על 

 . מ"ק

כיום מרחק הובלה ממוצע ברכבת  

 (.ס"למ)מ "ק 175 –ישראל עומד על כ 



 ?האם יש לרכבת פוטנציאל להגדיל את נתח השוק שלה

 רמת חובב

 אשדוד

 חיפה

מישור 

 רותם



 ?האם יש לרכבת פוטנציאל להגדיל את נתח השוק שלה



 ?האם יש לרכבת פוטנציאל להגדיל את נתח השוק שלה

 :מתאימה רכבתיתהובלה 

 

 למרחקים ארוכים•

 כמות גדולה•

 רגישות נמוכה לזמן•

 ערך סחורה נמוך  •

 דפוס הובלה קבוע •

 

ריכוז אוכלוסייה במרכז  , המסורתית התעשיהצמצום , מרחקים קצרים –לאור התנאים בישראל 

 פעול בשולייםלהרכבת תמשיך   -



 ? קפיצת מדרגההיכן טמון הפוטנציאל לביצוע 

 גרעינים, ל"כי, חול ואשפה, מכולות –כיום מוצרים המובלים 1.

 

 תוצרי כריה וחציבה, מכוניות–בעבר מוצרים חדשים או שהובלו 2.

 

 (טרנזיט)תנועת מעבר 3.

 

 חלופה לאניות -סחר חוץ ישראלי 4.



 עתודות הטמנה במרכז ממוצות

 

 

 עתודות הטמנה גדולות בדרום במישור רותם

 

 

 עתודות חול גדולות בדרום במישור רותם

 

 

 

 

 

 

 טון בשנה 300,000 –כיום כ 

 פוטנציאל של מיליוני טון בשנה

 

 יש יזם פרטי שפועל בתחום

 דו כיווניות –יעילות תפעולית 

 חול ואשפה

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://img2.travelblog.org/Photos/1878/6867/f/25823-Sand-dunes-1.jpg&imgrefurl=http://www.uncommondescent.com/intelligent-design/pz-myers-and-abbie-smith-an-hour-of-no-cursing/&usg=__vSpUbCIu5fOFrkMn6tagLgWB3y4=&h=450&w=600&sz=37&hl=iw&start=39&itbs=1&tbnid=7fRkbqpj3c7_NM:&tbnh=101&tbnw=135&prev=/images?q=sand&gbv=2&ndsp=18&hl=iw&sa=N&start=36


 מכולות

 :מקורות נוספים

 תנועה בין מפעלים

 חומרי גלם ומוצרים סופיים: יבוא-יצוא

6%מחוז ירושלים
21%מחוז הצפון

2%   נפת צפת
1%   נפת כנרת

9%   נפת יזרעאל
8%   נפת עכו
1%   נפת גולן

14%מחוז חיפה
9%   נפת חיפה
5%   נפת חדרה

26%מחוז המרכז
5%   נפת השרון

7%   נפת פתח תקווה
7%   נפת רמלה

7%   נפת רחובות

15%מחוז תל אביב

17%מחוז הדרום
10%   נפת אשקלון

6%   נפת באר שבע

3%יהודה והשומרון)1(

 ס"למ. 2009 בתעשיהמשרות 



 יבוא מאסיה –מכולות 

    2011 ן"רספשנתון סטטיסטי 

270,000 TEU 

 2011מסך היבוא בשנת  32%



 יצוא מאילת – ל"כי

 מיליון טון בשנה 2.5



 מכוניות

 כלי רכב בשנה 107,000



 יבוא כלי רכב לישראל

   2011 ן"רספשנתון סטטיסטי 



 כריה וחציבה

 ערך נמוך –טווח מוצר קצר מאד 

 דפוס ביקוש נקודתי ומשתנה

 יש עתודות



 

 .מיליון טון מחזור 0.5. מיליון טון יבוא 1.25-1.5 –מתכת 

 .כמחצית נצרכת בייצור מלט. 2040מיליון טון יצור בשנת  1.7 –אפר פחם 

 .מיליון טון יבוא 0.5 –עץ 

 .ייצור וצריכה מבוזרים. מיליון טון יצור 5 –כ  –תוצרת חקלאית 

 .יתרון לצנרת – דלקים

 

 פוטנציאל זניח –מסקנה 

 

 

 דלקים, תוצרת חקלאית, עץ, אפר פחם, מתכת

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://msc.walla.co.il/w/w-248/122265-18.jpg&imgrefurl=http://news.walla.co.il/?w=//613707&usg=__VO4WsZb-AM6YnXvfmCOqLYo3qrQ=&h=186&w=248&sz=16&hl=iw&start=16&itbs=1&tbnid=c2e5UY20fBw6nM:&tbnh=83&tbnw=111&prev=/images?q=%D7%90%D7%A4%D7%A8+%D7%A4%D7%97%D7%9D&gbv=2&ndsp=18&hl=iw&sa=N
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.germes-online.com/direct/dbimage/50232392/Galvanized_Steel_Pipe.jpg&imgrefurl=http://www.germes-online.com/catalog/17/15/601/steel_pipes.html&usg=__3uBI20B_PUbwLnb7AVUA8G00G0U=&h=360&w=360&sz=91&hl=iw&start=58&itbs=1&tbnid=9YmiPfPXgdskuM:&tbnh=121&tbnw=121&prev=/images?q=steel&gbv=2&ndsp=18&hl=iw&sa=N&start=54&tbs=isch:1
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.ces.ncsu.edu/forestry/images/cut timber.JPG&imgrefurl=http://www.ces.ncsu.edu/forestry/marketingpubs.htm&usg=__JhSTj2TVkDDJ6__etCNrWWRN3AQ=&h=1712&w=2288&sz=830&hl=iw&start=1&itbs=1&tbnid=29IqdYjrVXMtPM:&tbnh=112&tbnw=150&prev=/images?q=timber&gbv=2&hl=iw&sa=G&tbs=isch:1
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://pagesperso-orange.fr/websidestories/oil/icons/GasPipes.jpg&imgrefurl=http://pagesperso-orange.fr/websidestories/oil/index.htm&usg=__D7iy5vy9dz5JYN7kHgmUxXMoZDM=&h=278&w=183&sz=30&hl=iw&start=6&itbs=1&tbnid=tY4Q97cZYIlz6M:&tbnh=114&tbnw=75&prev=/images?q=gas+pipes&gbv=2&ndsp=18&hl=iw&sa=N&tbs=isch:1
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://thesquigglyline.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/worldwide-increase-in-gm-crops-report-shows-1.jpg&imgrefurl=http://thesquigglyline.com/blog/malfunctions-of-the-human-way/genetically-modified-thinking/&usg=__X3L8iMPElsWVVKVD9Z7wuxm91HE=&h=346&w=468&sz=70&hl=iw&start=1&itbs=1&tbnid=qEaGm-pGru5rdM:&tbnh=95&tbnw=128&prev=/images?q=crops&gbv=2&hl=iw&sa=G&tbs=isch:1


 תנועת מעבר

 י"חנעבור . נמל אשדוד, הרכבתיתהתעבורה , פנחס בן שאול: מקור



 תנועת מעבר

 

 

 תנועת משאיות במעברי הגבול 

 2011היבשתיים בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 אתר רשות שדות התעופה: מקור

 ניצנה

7600 

 רבין

1200 

 אלנבי

22,100 

 נהר הירדן

19,500 



 תנועת מעבר

 תרקומיה

50,000 

 ביתוניה

35,150 

 אפרייםשער 

81,500 

 למה'ג

33,000 

 PALTRADE: מקור

 במעברי הקו הירוקתנועת משאיות 

 2009בשנת 

 

 מהמשאיות נשאו ירקות ופרות 26%

 נשאו אבן ושיש 21%



 תנועת מעבר

 תרקומיה

50,000 

 ביתוניה

35,150 

 אפרייםשער 

81,500 

 למה'ג

33,000 

 PALTRADE: מקור

 במעברי הקו הירוקתנועת משאיות 

 2009בשנת 

 

 מהמשאיות נשאו ירקות ופרות 26%

 נשאו אבן ושיש 21%



 RED-MED –תנועת מעבר 
 
 

 . מכולות בישראל 1800 –ממוצעת פורקת רק כ  אניה. 1

 .יתר המכולות נפרקות בנמלי הים התיכון

 .לחצות את תעלת סואץ חייבותאניות 

 

 

 .  נמל אילת לא יכול לטפל בהיקף הפעילות הנדרש. 2

 .נמצא מדרום לעיר

 

 

 .עלות ההובלה ברכבת אינה תחרותית. 3

 50-100$עלות מעבר מכולה בתעלה נע בין 

 .לערך₪  650מ היא "ק 350עלות שינוע מכולה ברכבת למרחק 

 .₪ 70על הרכבת היא ( ''20)עלות פעולת העמסת מכולה 
 

 

 .רכבות 20 -לכמכולות שקולות  2000. 4
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 סחר חוץ   –תנועת מעבר 

180,000 TEU  2008בשנת 

 י"חנמחלקת התכנון של : מקור



 ?האם הרחבת רשת המסילות היא תנאי לצמיחת הפעילות



 שורש הבעיה

 .מטר 500-750אורך רכבת כיום נע בין 

 

 .רכבת ישראל היא בהקצנה משאית ארוכה

 

 .עלות ההובלה אינה תחרותית

 

התאמת התשתית והתפעול לתפעול   -הפתרון 

רכבות בקיבולת גבוהה על מנת ליצר יתרונות  

 .לגודל

 

 

 


