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 תוכן המצגת  

 .מבוא. א

חלופות בסיס   2 – 2010תכנית אב לעמק חפר . ב
 .2' מוצעות לדרך מס

 6התייחסות לתהליך ולתוצאות הערכת .  ג
י החברה הלאומית לדרכים  "שבוצע ע, החלופות

 (.צ"מע)

א עמק חפר והצגת .י מ"ע, החלופות 6הערכת . ד
 .תוצאות ההערכה

 .סיכום והצגת חלופה נבחרת .ה
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 מבוא. א  
 כתשתית לאומית 2ובהמשך להכרזת כביש  3/לתמא  89בהמשך לדיונים בתיקון 

הכינה המועצה האזורית עמק חפר תכנית אב לפתוח בר  :2007-2010במהלך שנים 
 : 2' חלופות תחבורה לדרך מהירה מס 2קיימא ובמסגרתה נבחנו  

   
 (א2דרך )חלופת תוואי המקביל למסילת הרכבת : 'חלופה א–
 .קיימת 2' חלופת תוואי דרך מס-:'חלופה ב–
 

.  4-ו 2' ל  נבחנה  גם מערכת  דרכים מבין דרכים מס"במקביל בהמלצת הות
תכנית   – 43ל "המועצה נערכת לבחינת המערכת המוצעת במסגרת תת

 .שגם כן הוכרז כתשתית לאומית 4לשדרוג כביש 
 

  6בוצעה הערכת , ל"לאחר קבלת נתונים והצגת חלופות שהוכנו עבור הות
צ בהתאם לקריטריונים שתואמים להנחיות תכנית האב  "חלופות מע

 . ונערך דיון במליאת המועצה האזורית עמק חפר
 והיא   -' לאחר דיון ממושך מליאת המועצה בחרה בחלופה א

לאורך פסי רכבת תוך מזעור נזקים   2המועצה תומכת בחלופות סלילת כביש 
 סביבה ותחבורה, ופגיעות באדם
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חלופות בסיס מוצעות לדרך   2 – 2010תכנית אב לעמק חפר . ב  
 2' מס

 :הרעיון התחבורתי -מענה לצרכי עמק חפר 
 
הכוללת גם הוספת דרכי אורך  , צורך בקידום רשת דרכים היררכית •

 .מקומיות ואזוריות, ורוחב
 
 .  2' דרך מהירה מס•
 
 .4' מחלוף מלא לדרך ראשית מס   •

-פיתוח קשרי תחבורה תקינים בין הישובים ושיפור נגישות בציר מזרח•
 .מערב

 .הפרדה בין תנועה ארצית ובין תנועה פנימית בין ישובית•

 

 .א עמק חפר.תמיכה בפיתוח עתידי במ   •
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 'חלופה א
 

   בתוואי מקביל למסילה 2' דרך מהירה מס –

/ קיימת לדרך אזורית  2' הפיכת דרך מס –
למחלף אביחיל  ( מוצע) 2/9מקומית בין מחלף 

 (מוצע)

בתוואי חלופי ממזרח ועד  571' בצוע דרך מס   –
 4' דרך מס

 בתחום המועצה   4' מחלוף מלא דרך מס   –

תוואי )הוספת דרך רוחב מקומית מוצעת    –
דרומית  ) 4' בין מפרידן בדרך מס( קונספטואלי
 (.מוצע) אביחיללבין מחלף ( לצומת רופין

מתוך   5700' הסטת דרך אורך מקומית מס   –
 4' הישובים לתוואי מקביל וצמוד לדרך מס

מצומת   -הוספת דרכים מקומיות נוספות   –
הסמוך  ( מוצע)חפר לכיוון אלישיב וממפרידן 

 לפארק תעסוקות עמק חפר לכיוון צפון מזרח  

ממחלף   9' בצוע דרך מהירה ממוחלפת מס   –
 לכיוון מזרח( מוצע) 2/9
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 'חלופה ב
על בסיס תוואי  2' בצוע דרך מהירה מס  

 קיים
בתוואי חלופי   571' בצוע דרך מס  –

 4' ממזרח ועד דרך מס

 4' מחלוף דרך מס  –

הוספת דרך רוחב מקומית מוצעת    –
בין מפרידן בדרך  ( תוואי קונספטואלי)

לבין מחלף  ( דרומית לצומת רופין) 4' מס
 .חבצלת

  5700' הסטת דרך אורך מקומית מס  –
מתוך הישובים לתוואי מקביל וצמוד  

 4' לדרך מס

  -הוספת דרכים מקומיות נוספות  –
מצומת חפר לכיוון אלישיב וממפרידן  

לפארק תעסוקות   הסמוך  ( מוצע)
 עמק חפר לכיוון צפון מזרח  

  9' בצוע דרך מהירה ממוחלפת מס  –
 לכיוון מזרח( מוצע) 2/9ממחלף 
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 צ"י מע"שבוצע ע, החלופות 6התייחסות לתהליך ולתוצאות הערכת 

 
גוף שעיקר עיסוקו  שהינו , צ"בחירת מע–

שדרוג דרך ראשית  ) Dבחלופה , בתחבורה
תוך  , (ולא הפיכתה לדרך מהירה 2' מס

שלחלופה זו יתרון סביבתי   הדגשתו
תנועתיים שאינם  -וחסרונות תחבורתיים

 .תמוהה, עומדים בדרישות ובקריטריונים
 

 2' צ בשדרוג דרך מס"משמעות בחירת מע  –
ולא בהקמת דרך מהירה אחת  , כדרך ראשית

תגרור מחד השקעות ובזבוז כסף  , במרחב
תגרור במהרה צורך  , ציבורי רב ומאידך

עקב אי , בהקמת דרך מהירה נוספת במרחב
;  דרום-עמידה בביקוש התנועה בציר צפון

תפגום בטיפול בסוגיית גריעת דרך  , כמו כן
בכך השגיאה תהיה  ; א"מהתמ 20' מס

 .משולשת
 

צ ממליצה ומציינת  "מבחינה תחבורתית מע  –
דרך   -  Bיתרון תחבורתי משמעותי לחלופה 

מהירה בתוואי סמוך ומקביל למסילת  
 .  וקיום חיבור צפוני מכיוון מכמורת, הרכבת

 

תוצאות בחינת חלופות ממחלף חבצלת  1.
בוצעה בצורה ,  הבחינה וצפונה מראות כי

 .ממחלף למחלף  ולא מרחבית -נקודתית  
 
בתוואי  2' באופן תכנון  הרחבת כביש מס2.

התעלמות  מצרכים  הקיים ניתן לראות 
, קיימים ועתידיים, מרחביים תנועתיים

הרשות   – במועצה האזורית עמק חפר
 המקומית

תכנון החלופות לא מאפשר גמישות  3.
 :תכנונית מספקת לצורך במתן פתרונות ל

 הפרדת תנועות ארציות ומקומיות  -
יצירת קשרי רוחב איכותיים ונגישות - 

 מערב-לישובים בציר מזרח 
 



 

 

 

 

 

2הרחבת כביש   
 מול

א2סלילת כביש   



משופע ומפותל 

2הרחבת כביש  -היבטי תחבורה   

  אינו עונה על תחזיות תנועה

 לטווח ארוך

 מחלפים 4מ "ק 13לאורך  , 

  מחייב סלילת מערכת משלימה

 של כבישי שירות וכבישי רוחב

 שנים 7 -סלילה בכביש פעיל 

  אינו עומד בקריטריוני תכן

 כביש מהיר

 מחלף   - 9+4חיבור לכבישים

 "ענק"חרובים 
נתניה  

 צפון

חרובים  

 מתוכנן

   סלילת כביש חדש=  2שדרוג 



  ממוקם במסדרון תשתיות

 קיים הכולל רכבת  

  עונה על תחזיות תנועה לטווח

 ארוך

 מחלפים 2מ "ק 10לאורך 

  הפרדה בין תנועה עורקית

 למקומית

 שנים 3 -סלילה ללא הפרעה 

 תואם לתכן   -כביש ישר וקצר

 כביש מהיר

א2סלילת כביש  -היבטי תחבורה   



  ינציח חיץ כפול בפארקים

 (רכבת+ כביש )

2הרחבת כביש  -היבטי סביבה   

 ינציח פגיעה אנושה בפארק

השרון ונחל אלכסנדר ללא  

 יכולת שיקום

  מצריך בנית גשרים חדשים

 על נחל אלכסנדר

  מחלף ינאי החדש יהרוס

 הגבעה החולית של חופית

הרס נופי בשל חפירה ומילוי  ,

,  מינהור, חומות אקוסטיות

 סלילת מעקפים בזמן הבנייה

  מחייב הקמת מחלף חרובים

 הענק בלב השמורות

 מקרא
 ערכי טבע ונוף



 ניתן ליישם   -כביש חדש

 פתרונות סביבתיים מודרניים

א2סלילת כביש  -היבטי סביבה   

 מצפון למכמורת   2ביטול כביש

 והחזרת שטחים לטבע

    ברובו עובר באזור מופר

 ונצמד למסדרון תשתיות קיים

  נצמד לגשר קיים מעל נחל

 (גשר רכבת)אלכסנדר 

 נסלל בשולי הפארק בצמוד

 לאזור התעשייה

  מאפשר מחלף חרובים

מצומצם בצמידות לאזור  

 התעשייה



2הרחבת כביש  -סביבה -היבטי אדם  

עובר בליבם של יישובים 

  רמות רעש גבוהות ביותר

 (הכביש ממערב)

חריגה מתקני זיהום אויר 
מרחק אווירי   יישוב

 ('מ) 2מכביש 

 20 (ותיק)בית חרות 

 20 נעורים

 20 בית ינאי

 20 חבצלת השרון

 40 גבעת שפירא

 60 בת חן

 75 אביחיל

 90 חופית

 150 מכמורת

 תקן זיהום אויר

חריגות  

 מעל התקן

השוואת ריכוזי תחמוצת החנקן הצפויים בקטע  

2009צ "מע: מקור הנתונים נעורים בית ינאי  

http://www.pbase.com/hman/image/127700295


א2סלילת כביש  -סביבה -היבטי אדם  

  ירחיק את היישובים מהכביש

מהרעש ומזיהום  , הראשי

 האוויר



 .א עמק חפר והצגת תוצאות ההערכה.י מ"ע, החלופות 6הערכת . ד 

 .חלופות מעצ 6בוצעה הערכה איכותית של  –

 .וצרכים ארציים, עמק חפר. א.הערכה בראיית צרכי מ –

 .אורבאניים ונוספים, , סביבתיים, תחבורתיים: קריטריוני הערכה 13 –

 .שיקוף של המטרות ויעדי תכנית האב –
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 .א עמק חפר והצגת תוצאות ההערכה.י מ"ע, החלופות 6הערכת . ד  

 חיסרון מובהק חסרון מסוים יתרון

 תוואי סמוך למסילה – 20' ביצוע דרך מס 2' שדרוג דרך קיימת מס

 Fחלופה  Eחלופה  Cחלופה  Bחלופה  Dחלופה  A  חלופה

 דרך מהירה-

 ש"קמ 110-

 נתיבים לכל כיוון 4-

  1מנהרה באורך -
מ בין בית ינאי  "ק

 ובית חירות

 דרך מהירה-

 ש"קמ 100-

 נתיבים לכל כיוון 3-

  1.5קירות  באורך -
מ בין בית ינאי  "ק

 ובית חירות

 דרך מהירה-

 נתיבים לכל כיוון 3-

 מערבית למסילה-

הופכת לאזורית   2דרך -
ממחלף אביחיל עד  

 למחלף ינאי

 דרך מהירה-

 נתיבים לכל כיוון 4-

 מערבית למסילה-

הופכת   2דרך -
למקומית ממחלף  

אביחיל עד  
 למכמורת

 דרך מהירה-

 נתיבים לכל כיוון 4-

 מערבית למסילה-

הופכת למקומית   2דרך -
ממחלף אביחיל עד  

 למכמורת

:  מ"ק 2מנהרות באורך  2-
  2/9דרומית למחלף  1

 2/9ואחת צפונית למחלף 

 דרך מהירה-

 נתיבים לכל כיוון 4-

 למסילה מזרחית-

הופכת למקומית   2דרך -
ממחלף אביחיל עד  

 למכמורת

מ  "ק 1.5מנהרה באורך -
 2/9צפונית למחלף 

 התאמה להנחיות וסטנדרטים 1

 מענה לנפחי התנועה 2

3 
צמצום תנועה עוברת והפרדת תנועות ארציות  

 ומקומיות

 מערב-שיפור נגישות בציר מזרח 4

 עמק חפר. א.תמיכה ביעדי פיתוח במ 5

6 
חיסכון בקרקע תוך התבססות על מערכות  

 תחבורה קיימות

 צמצום פגיעה בשטחים פתוחים ורגישים 7

 זיהום אויר, רעש: צמצום פגיעות בבתי מגורים 8

 קידום איחוד תשתיות 9

 צמצום ההפרעה לסביבה בעת  ביצוע 10

 2/9ישימות חלופת מחלף  11

 צמצום פגיעה בחקלאות 12

 צמצום פגיעה בעסקים קיימים 13

תיאור  
 החלופה

,  קריטריונים תחבורתיים
 אורבאניים ונוספים

 :מקרא



 .תוצאות ההערכה וחלופה נבחרת, א עמק חפר.י מ"ע, החלופות 6הערכת . ד 

 

יתרונות  ( B, C, E, Fחלופות )לכל החלופות בתוואי המקביל למסילה  –
וודאי על    Aחלופה -משמעותיים ביחס לחלופות שידרוג התוואי הקיים 

 .Dחלופה 

 

 .הינה החלופה הנחותה ביותר Dחלופה    –

 

בתוספת חיבור צפוני מכיוון מכמורת  , F החלופה המומלצת הינה חלופה –
 .הקיימת לדרך מקומית 2' ובשינוי דרך מס

 

 :תיאור החלופה המומלצת

נתיבים לכל   4בעלת , בתוואי הסמוך למסילת הרכבת, 2' דרך מהירה מס
; מצד מזרח 2/9מחלף ; (F כפי המתואר בחלופה)מזרחית למסילה , כיוון

המתחברת  , קיימת הופכת לדרך בדרגת היררכייה מקומית 2' דרך מס
המהירה   2מעבר בהפרדה מפלסית מעל דרך ; מחלף אביחיל מדרום; מצפון

 .מערב-בציר מזרח
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 .סיכום והצגת חלופה נבחרת .ה
יתרונות  ( B, C, E, Fחלופות )לכל החלופות בתוואי המקביל למסילה  –

וודאי על    Aחלופה -משמעותיים ביחס לחלופות שידרוג התוואי הקיים 
 .Dחלופה 

 
 .הינה החלופה הנחותה ביותר Dחלופה    –
 

בתוספת חיבור צפוני מכיוון מכמורת  , Fהחלופה המומלצת הינה חלופה  –
 .הקיימת לדרך מקומית 2' ובשינוי דרך מס

 
 :תיאור החלופה המומלצת

נתיבים לכל   4בעלת , בתוואי הסמוך למסילת הרכבת, 2' דרך מהירה מס
; מצד מזרח 2/9מחלף ; (Fכפי המתואר בחלופה )מזרחית למסילה , כיוון

המתחברת  , קיימת הופכת לדרך בדרגת היררכייה מקומית 2' דרך מס
המהירה   2מעבר בהפרדה מפלסית מעל דרך ; מחלף אביחיל מדרום; מצפון

 .מערב-בציר מזרח
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 ,  2' חלופות מוצעות  לדרך מס
 עמק חפר. א.במרחב מ

 
 .סוף מצגת

 2010ספטמבר 


