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עסקים כרגיל: תחבורה

נוספים עלו על הכביש בישראל  כלי רכב2017134,000בשנת •
-כ, כ"בסהכלי רכב 3,373,000ונמצאו על הכבישים , (ס"למ)

.מתוכם כלי רכב פרטיים85%

•Predict & Provide :ממשיכים לתכנן דרכים נוספות לרשת

עידוד התחבורה הפרטית•

תעסוקה נלווית לתכנון  , דלק, ביטוח, יבואנים: תועלות בצמיחה•
ולפיתוח

בטונים, קבלנים, תכנון: מחיר כלכלי ישיר•

פיתוח זוחל לאורך  , זיהום אויר, תאונות דרכים: מחיר עקיף•
פקקים, (אבל לא רק, תחנות דלק)דרכים 

קיטוע  , נחלים, נוף, פגיעה בשירותי מערכת: המחיר הבלתי נראה•
השפעות שוליים, בתי גידול

חוזר ונתקעהכל... ובסוף•

Generated traffic & Induced demand



השפעה על המערכת האקולוגית: תחבורה

,  מיסעה)ובשוליו הקרקע לאורך נתיבו בתכסיתהשינוי הפיסי –אבדן בתי גידול•
(מפרדות, תעלות ניקוז, שוליים

.  תאים ובידוד אוכלוסיות-קיטוע של השטחים הפתוחים וחלוקתם לתת–אפקט חיץ•

: אפקט החיץ נקבעת לפי מספר גורמיםעוצמת •
o (בית גידול טבעי, בית גידול לח, מסדרון אקולוגי)איכות ותפקוד בית הגידול הנחצה ;
o (רגישים/מינים חששנים)מהכביש ומקרבתו ח"בעהשל וההמנעותהדחייה מידת  ;
o שעות  , נפח תנועה, מפרדות, גישור, ויברציות, תאורה, רוחבו)ההפרעה של הכביש מידת

(  פעילות
o (לדרוסיםווייז)"מידת התמותה"
o(.רלוונטי בעיקר בעת שדרוג כביש קיים)קישוריות /חדירות

(בציפורים במעוף נמוךפגיעה , פגיעות משנה, דריסות)ח "ישירה בבעפגיעה פיזית•

המאפיינים האקולוגיים של בתי גידול סמוכים והשפעה גם שינוי –הפרעות וזיהום•
; נביעותייבוש , יצירת סחף, במשטר זרימה או היקוות פגיעה : הידרולוגיה)למרחק 

(  רעש וויברציות, תאורה: זיהום תנאי מחיה; קרקע, מים, אוויר: זיהום כימי

הכנסת מיני מעזבה ומינים פולשים•

, בינוי בתאים כלואים, פיתוח זוחל לאורך כבישים: השפעות אקולוגיות עקיפות•
.העצמת השפעה



דוגמת בקעת הנדיב: תחבורה

תווך מחבר בתי גידול טבעיים  , נחלים, חקלאי, שטח פתוח•
פארק  )יערות ושמורות , ושטחים מוגנים כמו רמת הנדיב

(הר חורשן, אלונה

כלי מרכזי לשמירת הטבע–מסדרון אקולוגי •

35/1א"בתממכלול נוף , ערכיות תרבותית ונופית•

ימצא המרחב מרושת –" המשאלות"אם יתגשמו כל •
בדרכים

ממערב , ממזרח לבנימינה)בהרחבה היום  ובתכנון 652•
(6מ"תמ–קיסריה ת"לא

לגבעת עדה 65וקטע כביש , נחל תנינים ', הבורג–653•
(מסדרון אקולוגי שמורת טבע עין ארובות)

מכלול , מסדרון אקולוגי)בקעת הנדיב חוצת, דרך יפו–654•
(נוף

2016, מנהלת תכנון תחבורתי לישראל–ל"מת



מציאות מורכבת: תחבורה

, 42א"בתמהוצע לביטול 

י משרד  "מקודם ע

התחבורה  

י  "מבוקש ע, דרך יפו

לא , בנימינה-אלונה

לא , יעקבלזכרוןרצוי 

מאושר סטטוטורית

, נדחה בעבר, צפוני653

קונפליקט עם נחל תנינים

הסטת רכבת החוף  

מתחום בנימינה לכביש  

מועד ביצוע לא ידוע, 4

6מ"בתממאושר 652



652כביש 

:אתגרים בקטע צפוני

עומסים בתוואי קיים•

מ"בתמדרך מאושרת •

צווארי בקבוק במסדרונות אקולוגיים•

חציות נחלים•

חציצה בין בנימינה והחקלאים לבקעת הנדיב•



652כביש 

:אתגרים בקטע דרומי

עומסים בתוואי קיים•

מ"בתמדרך מאושרת •

צווארי בקבוק במסדרונות אקולוגיים•

חציות נחלים•

קיטוע ופגיעה אפשרית בבתי גידול  •

לחים ובבית הגידול החולי



653כביש 

:אתגרים בקטע דרום מזרחי

42א"בתמהומלץ לגריעה •

י משרד התחבורה"מקודם ע•

כחיבור נוסף לכפר קרעמצויין•

צוואר בקבוק של המסדרון  •
האקולוגי הארצי

תל , שמורת טבע עין ארובות•
שמורת טבע אלוני  , אסור
נחל ברקן, יצחק



653כביש 

:אתגרים קטע צפון מערבי

מ"בתמעדיין מופיע כחלופה •

פגיעה אנושה בנחל תנינים  •
ומרחבו

המסדרון האקולוגי הארצי•

הפרדה בין הישוב לנחל•

?כביש הטבעתגירסת•



654כביש 

חציה של  –" דרך יפו"•
בקעת הנדיב

מטרדי אבק לחקלאים •
האם יש פתרונות )

(?אחרים

מסדרון אקולוגי  , מכלול נוף•
עד לצוואר הבקבוק–

מזמין פיתוח לאורכו•

זכרוןעומס תחבורתי על •
יעקב

אינו מהווה פתרון לעומסי  •
הרכבת

אין יכולת סטטוטורית  •
קטן/להבטיח ככביש מקומי

•WAZE מנצח



?האם אפשר גם אחרת

העתיד הרצוי  ולהביט אל , לזהות את מחוללי התנועה•
(4העתקת הרכבת לכביש , למשל)והצפוי

•Predict & Prevent : תכנון מוטה תחבורה ציבורית–
מפיתוח בשולייםהמנעות, מרכז הכובד סביב הרכבת

?אילו אמצעים חליפיים יש: אמיתיתחלופת אפס •

, לשמר את האיכויות הקיימות, התעקשות משותפת•
.  אינו הפיך–תוך הבנה שפיתוח 

תושבים וארגונים אל ראשי הרשויות ואל  : מלמטה•
על המרחב הפתוחלקחת אחריות , משרד התחבורה

במשרד  , 42א"בתמ, התכנוןבועדות: מלמעלה•
התחבורה


