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  531 כביש – 15ל "התנגדות מפלגת הירוקים לתת  
  

  20 לכביש 4 מכביש 531כביש קטע ביטול 
  

  : ההתנגדותיעיקר
 לדרך 2 לכביש 4 מכביש 541והפיכת כביש , מסילתית בלבד בקטע זה לתחבורה 531שמירה על התוואי של 

  .מהירה
  

  :מהות התנגדות
 בעצם מבתר ומנתק 20 לכביש 4 בקטע מכביש 531כביש , ם בעצם יחידה אורבאנית אחתרעננה והרצליה ה

  .יחידה אורבאנית שבה משולבות העיר הרצליה והעיר רעננה
ו יתרה מזו הכביש עצמ, לשימוש אורבאניים אחריםויקר ר כשימוש בקרקע זו לכביש זה באזור גורע שטח ני

  .ים ציבוריים מקרבת הכביש ושימושהוא מפגע שמחייב הרחקה של מבנים
  .מאות דונמים בקרבת הכביש הם בלתי שמישים, לא רק שאלפי דונמים מבוזבזים על הכביש עצמו
סוללת מגן וקירות אקוסטיים שמיקרים באופן , מחלפים, בנוסף קטע זה של כביש מחייב בנייה של גשרים

  .משמעותי את סלילת קטע כביש זה
 שכונות מגורים קיימות גם ברעננה וגם בהרצליה המפגעים שנלווים לכביש  בקטע זה עובר בקרבת531כביש 

ולכן מעוררים התנגדות עצומה של . הם קשים ביותר) פגיעה בנוף, זיהום אוויר, רעש(כזה עם נפח תנועה רב
  .   תושבי השכונות בהרצליה וברעננה

  .סלילת הכבישויעכב את , הניסיון להיענות לדרישות התושבים יעלה הון ציבורי רב
  . עם זאת אנו רואים חשיבות עליונה בקידום התחבורה המסילתית בתוואי זה

     
  .מייצג היא נכשלה פעם אחר פעם בישראל וגם בעולםתפיסת העולם התחבורתית שכביש זה 

עמוד השדרה של מערכת תחברוה באזור אורבאני כמו אזור המרכז חייב להיות של תחבורה ציבורית 
  . ילתית משלובתותחבורה מס

  .אזור אורבאני צפוף וקטן אינו יכול לשאת את העומס התחבורתי של תחבורה פרטית
 הקצר נסיעה ברכב טווחהן כספים והן משאבי קרקע לכביש שיעודד ברבים למעשה המדינה מקצה משאבים 

 .ך לפקוקהכביש עצמו יהפומוביל לכך ,  מגבירים את השימוש ברכב הפרטיהאזרחיםפרטי בעקבות זאת 
  .הניסיון מראה שתהליך זה מתרחש באופן קבוע בכל כביש מהיר שנסלל בישראל

  
מדובר . מדינת ישראל עם משאבי קרקע דלים אינה יכולה להרשות לעצמה להמשיך ולקדם תחבורה פרטית

  .נוסף גורמות נזק סביבתי וחברתי בלתי הפיךות עתק לא אפקטיביות ובזבזניות בהשקעב
כך שטחים לפארקים ושטחים ירוקים מאי סלילת הכביש הזה יהיה אפשר לייעד לשימוש בקרקע שתתפנה 

  .לשיפור איכות החיים של התושבים מנוף אלו יהיו
באזור השרון יש יישובים . שאנו נמצאים בעיצומו, של פרבורכבישים מהירים כאלו מעודדים תהליך שלילי 

איים לישובי פרברים על כל הנזקים החברתיים כפריים רבים שהופכים בעשור האחרון מישובים חקל
  .   והסביבתיים הנגרמים מכך

על מדינת ישראל לגבש תפיסה תחבורתית חדשה וקוהרנטית המתבססת בעיקרה על מערך הסעת המונים ולא 
  . על תחבורה פרטית
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     לכביש ראשי  541שידורג כביש 
 נתקל בהם 531 שהקשיים והמכשולים שכביש מכאן. כביש זה עובר בגובל האזור האורבאני ולא בתוכו

 והן החיסכון בעליות הן בשל המרחק המתאפשר משכונות המגוריםזאת  . וכן עלותן תהיה פחותהיצומצמו
ייתר הצורך בבניית סוללת מגן וקירות , ייתר הצורך בבניית מחלף על דרך ירושלים: למשל. הסלילה עצמם

  .אקוסטיים
לך לאישור הן בשל צמצום התנגדויות התושבים הן בשל מניעת הצורך בהליכים יתרון נוסף הוא בקיצור ההי

   .הקיימותבדרכים דרישות התנועה הנדסיים לשמירת 
  .סבא-  המשדרג יהווה מענה הולם לצורכי תחבורה הפרטית לתושבי רעננה כפר541אנו מערכים שכביש 

  
  :לסיכום

 הו אידיאלי 531תוואי כביש .  יעילה ונגישהעל מדינת ישראל לקדם בצורה ממשית תחבורה ציבורית
שקות ממתמן יש לזכור המסילות עוברות בין הכבישים וה. לתחבורה מסילתית בשל צמידותו לרעננה והרצליה

  .ולכן נדרש הגעה לתחנה ברכב פרטי, לאזורי המגורים במחלפים בלבד
וכך משתמשי הרכבת יהיו , ונותאי סלילת הכביש תאפשר להקים יותר תחנות מקומיות קטנות בצידי השכ

  .יכולים להגיע לתחנות ברגל ובאופניים ולא רק ברכב פרטי
על מדינת ישראל להכיר בעובדה שהיא אינה יכולה לפתור את בעיית התחבורה של ישראל בבניית כבישים 

  .נוספים מדובר בבור ללא תחתית ללא שום משמעות תחבורתית אמתית
-י אי"ע, תחבורה פרטיתהשימוש ב הסעת המונים והפחתתמערכת עידוד ביש להשקיע את מירב המשאבים 

  .  מתן עידוד למעסיקים לתת רכב צמוד לעובדיהם-אי,  השימוש ברכב פרטיייקור, סלילת כבישים נוספים
  

עם זאת סלילת הכביש . 531 בתוואי 20 לכביש 4 בין כביש המסילהאנו רואים חשיבות רבה בסלילת 
 .ואפילו מזיקה למערכת הסעת המונים,  הן בכספי ציבורי והן במשאבי טבעבזניתבזבתוואי זה היא 
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   2חיבור אלכסוני לכביש דרומית לחלופת להעדיף 

  
  :ההתנגדותעיקרי 

פוגעת בסביבה ובזבזנית ולכן יש להעדיף את החלופה הדרומית שאנו , הצפונית, חלופת החיבור שנבחרה
  .והן סביבתיתמציעים שעדיפה עליה הן תחבורתית 

  
  :   מהות ההתנגדות

 2לפי מסמכי התוכנית שבהם עיינו בקשר לתוואי האלכסוני מתברר שהחלופה שהועדפה היא חיבור לכביש 
  .ארסוף/ מצפון למחלף המתוכנן של שפיים"כברך"בכביש מתעקל 

   : להלןבחלופה הזאת כמה בעיות
  נזק לערכי טבע  .1

i.  בסמיכות גדולה , להיות בנקודה אקולוגית רגישההמיקום של חיבור הכבישים אומר
שיש חשש שתינזק קשות במהלך העבודות גם מדובר בשמורת טבע זעירה . לשלולית געש

 .אם ינקטו אמצעי זהירות מחמירים
ii.  אזור התחנה הוא גם נקודה , אמורה להיות תחנת רכבת שפיים" הברך"בצד המזרחי של

בה יש עצי חרוב עתיקים ושדה , יר הסביבתישאף מופיעה בתסק, אקולוגית רגישה
 .נרקיסים

 חלופה זו היא בזבזנית בשטח הן של השטח הכלוא בין הכבישים והן שטחי הכביש -בזבוז שטח .2
 .עצמו

 גשר שיכול להיחסך  541אמור להיות מוקם גשר לכביש " לברך" דרומית - גשר מיותר מעל כביש זה .3
 .תראם הייתה נבחרת חלופה דרומית יו

 .נהגים יהיו צריך להאט את נסיעתם בנקודה זו" ברך" בשל צורת הכביש שהיא כאמור - האטת נסיעה .4
  

   חלופה דרומית–חלופה שאנו מצעים 
חיבור . 20נקודה זו היא אידיאלית לחיבור אלכסוני עם כביש ,  באזור היציאה משפיים מתעקל מערבה2כביש 

  .20 וצד מזרחי כביש 2ערבי כביש צד מ" כמזלג"כזה בעצם יפצל את הכביש 
  : אבל לחלופה זו יתרונות רביםרשפוןאמנם הכביש בחלופה זו יהיה קרוב יותר לבתי 

  חלופה זו אין ערכי טבע מיוחדים תוואי ב .1
 בחלופה זו שטח הכביש קטן באופן משמעותי מן החלפה שנבחרה בנוסף -חסכון משמעותי בשטח .2

 .מזרחיש פתח לכיוון , השטח בין הכבישים אינו כלוא
 541בחלופה זו אין צורך בגשר לכביש  .3
 פיצול הכבישים הוא בזווית קהה ונסיעה 2 בשל העיקול של כביש –בחלופה זו אין האטת תנועה  .4

 . תהיה המשכית ללא צורך בהאטה20לכביש 
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  : לסיכום

 בין 531גם אם לא ייסלל קטע הכביש , באזור זה 20 לכביש 2חיבור בין כביש דרוש אנו מכירים בעובדה כי 
  .אבל החלופה הצפונית שנבחרה היא חלופה נחותה במישורים רבים, 2 לכביש 4כביש 

שהן משאב ציבור יקר , יש לזכור שחלק גדול ממאות הדונמים שיבזבזו על חלופה שנבחרה הם קרקעות מדינה
  . חיסכוןו בשצריך לנהוג ב

  . טיםולתרונות תחבורתיים וסביבתיים ביתרה מזאת בחלופה שאנו מצעים יש י
כן בשל הטופוגרפיה של אזור יש לבחון אם החלופה שאנו מציעים יכולה להיות ככביש משוקע או -כמו

  .כמנהרה כדי לא לפגוע בתושבי רשפון
  
  

  אחרית דבר
והן הסביבתיים קטע , הן חברתיים, הן התחבורתיים, בראיה ארוכת טווחלדעתנו במכלול השיקולים 

 צריך להיות 20 לכביש 2 והחיבור בין כביש להתבטל צריך 20 לכביש 4 בין כביש 531הכביש 
  . באלכסון דרומי

  
  .  1נספח  - פי התוואי המופיע באתר משרד הפנים-מצורפת מפה סכמאתית שמתארת את המלצתנו על*
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  1נספח 
  

    
  על רקע מפה של האזור,  באתר משרד הפנים כפי שמופיע531תוואי  -  בכחול
   המלצתנו בצורה סכמאתית -באדום 

        


