


מה נציג היום

 84תת"ל •

ההשלכות התחבורתיות חברתיות וסביבתיות•

חלופות•

אתגרים והזדמנויות•



התמצאות 
במרחב





.מתוך הוראות התכנית



84אודות תת"ל 

מטרה: 

ולקצבי השיווקים של יחידות דיור נוספות בשנים הקרובות בטווח המידי מתן מענה לקצב האכלוס הצפוי של העיר חריש "
באמצעות כביש כניסה נוסף, בדרום העיר."

,מסמכי התכנית(18.11.2020)מתוך מצגת היזם  

משרד הבינוי והשיכוןיזם התכנית: 

הועדה לתשתיות לאומיות )ות"ל(ועדה בה נידונה התכנית:

 דונם409שטח התכנית:

 ק"מ2.5כ- אורך הכביש בתכנית:

לוחות זמנים:

18.11.2020 דיון בהתנגדויות
12.4.2021 מועד אישור התכנית
3.2021 צפי למכרז תכנון ביצוע

 מלש"ח300 ע"ס כ- 2022התכנית מתוקצבת לשנת  סטטוס:



עיצוב: סער בוקסר



 :עיצוב
סער בוקסר



 מתוך מצגת היזם
משרד הבינוי והשיכון



 מתוך מצגת היזם
משרד הבינוי והשיכון



מתוך מצגת היזם משרד הבינוי והשיכון





דרך ללא מוצא!!!!!

 נתיבים( 3 כביש רחב )611הישר לתוך הפקק: כביש •
נתיב  כביש צר )574שמנקז את כל התנועה לכביש 

.לכל כיוון(

חיבור עם אותו כביש שאליו מתחבר כביש הגישה •
הצפוני של חריש. 

סמוכות.בין שתי צמתים  574הכביש מתחבר ל •



עיצוב: סער בוקסר

תזכורת



מצב קיים
חריש

עיר בצמיחה

  בנושא תחבורה1.11.2021מתוך מפגש שיתוף ציבור של מועצת חריש בתאריך 



!!!!מצב קיים- פקקים
תזמונים אקראיים



https://harish24.co.il/%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94-%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9-574-%D7%A0%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%95/

https://harish24.co.il/%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94-%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9-574-%D7%A0%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%95/


השלכות חברתיות 
וכלכליות של הפקקים 

כיום

סוף סגר החגים 
מציאות חדשה 

של פקקים

הפקקים גורמים 
להפסד פעילות 
פנאי של ילדי 

המועצה 
האזורית מנשה 
ואף איחורים 
בבקרים לבית 

הספר

על מנת 
להתמודד עם 
המצב הקיים 
בימים אלה 
מתכננת 

המועצה מרכז 
חוגים חדש 
ליישובי דרום 

המועצה

לאור הגברת 
העומס על 

הדרכים תאונות 
ועומסי תנועה 
פועלת מועצה 
אזורית מנשה 
להקמת כיכרות 
תנועה לגישה 

ליישובים



https://www.harish.muni.il/148/

https://www.harish.muni.il/148/


עיצוב: יוסי אזרחי, חריש



עיצוב: יוסי אזרחי, חריש



פגיעה סביבתית

פגיעה בעוגנים טבעיים חשובים במסדרון •
האקולוגי

הרס יער מענית אתר טבע לתיירות פנאי ונופש •

 עצים 1600-3000כריתת בין •



https://storymaps.arcgis.com/stories/d6c3412b1adf4b8e89d97df317bf312b

https://storymaps.arcgis.com/stories/d6c3412b1adf4b8e89d97df317bf312b


 על המסדרון האקולוגי בנחל נרבתא. סקר ערכי טבע ביערות סובב חריש611מתוך מצגת קק"ל: השפעות כביש 

קטיעת 
מסדרון 

אקולוגי ארצי



קטיעת מסדרון אקולוגי ארצי ופגיעה בחיות הבר

 על המסדרון האקולוגי בנחל נרבתא. סקר ערכי טבע ביערות סובב חריש611מתוך מצגת קק"ל: השפעות כביש 



יער מענית – 
אתר פריחה המשמש עשרות אלפי 

מבקרים לנופש וספורט 



איפה יש פה 
?טבע





84מתוך תסקיר השפעה על הסביבה לתת"ל 



:לסיכום

 אינו מהווה פתרון תחבורתי לחריש ולתושבי הסביבה אלא דווקא 611כביש 
ייצר עומסים ויכביד על תושבי האזור

2חלופה 

 611הזזת תוואי 
לחיבור ישיר 

לצומת כלניות 
והתניית הקמתו 

בחיבור עם 
לוחות הזמנים 

444של פיתוח 

1חלופה 

חיבור חריש 
 וביטול 6לכביש 
 כפי 611כביש 

שתוכנן



מהלכים משלימים נדרשים:

פתרון תחבורה אזורי 
משולב לצמצום 

השימוש ברכב הפרטי 
וחיזוק תחבורה חלופית

תכנון אזורי למתן 
מענה לכלל 

האוכלוסייה במרחב

מיקום תחנת רכבת על 
התוואי המזרחי בחריש 

ובישובים על התוואי

תכנון מבוקר 
להתרחבות חריש 
בהתאם למגבלות 

הסביבתיות 
והתשתיתיות



פוטנציאל והזדמנויות

התחלפה ממשלה, השתנתה מדיניות, מדובר בירושה לא טובה מהממשלה •
הקודמת - בתכנית שלא נותנת מענה.

רתימת ההנהגה המקומית ונציגי ממשלה•

ריבוי משתמשים ביער מענית בשל מחסור בשטחים טבעיים באזור לפנאי •
ונופש- פוטנציאל גיוס גדול

מציאות קיימת של פקק יומי מזדחל הממחיש את הבעיה•

יצירת רשת פעילים והעצמת תושבי האזור להתמודדות עם איומים נוספים •
במרחב:

ורד, זיהום , שדה התעופה האזרחי ליד חדרה, מחצבת עין 1-4זיהום אויר מתחנת הכוח וסגירת יח 
תשתית הולכת הגז., המוביל הארצי, 6רכבת, כביש אויר מתעשייה, ריבוי תשתיות לאומיות 



https://www.harish.muni.il/articles/item/725/

https://www.harish.muni.il/articles/item/725/




 611חיזוק למתנגדי  
הצהרת תמיכה של השרה להגנת הסביבה בתכנון נכון ומקיים בעידן שינויי 

אקלים





אתגרים ודילמות במאבק

הגדרת אופי המאבק
שמירת טבע מול סוגיות תחבורתיות וחברתיות – מה לגיטימי כיום •

ומה רותם את הציבור והממשלה
 NIMBYמשמעויות במאבק •

הצגת הפתרון או הצפת הבעיה
האם תפקידנו להגדיר את הפתרון או תפקיד הרשויות•
הגדרת הפתרון מצמצמת פוטנציאל החיבור עם מגוון בעלי עניין •

"מה שטוב לחריש לא בהכרח טוב לשאר התושבים"


	שקופית 1
	מה נציג היום
	התמצאות במרחב
	שקופית 4
	שקופית 5
	אודות תת"ל 84
	שקופית 7
	שקופית 8
	שקופית 9
	שקופית 10
	שקופית 11
	שקופית 12
	דרך ללא מוצא!!!!!
	שקופית 14
	מצב קיים חריש עיר בצמיחה
	מצב קיים- פקקים!!!!
	שקופית 17
	השלכות חברתיות וכלכליות של הפקקים כיום
	שקופית 19
	שקופית 20
	שקופית 21
	פגיעה סביבתית
	שקופית 23
	קטיעת מסדרון אקולוגי ארצי
	קטיעת מסדרון אקולוגי ארצי ופגיעה בחיות הבר
	שקופית 26
	שקופית 27
	שקופית 28
	שקופית 29
	לסיכום:
	מהלכים משלימים נדרשים:
	פוטנציאל והזדמנויות
	שקופית 33
	שקופית 34
	שקופית 35
	שקופית 36
	אתגרים ודילמות במאבק

