
 

 

 לכבוד
 שוקי אמרני מר

 הפנים משרד, לתשתיות לאומיות ועדהוה ר"יו
     )94383, ירושלים (36078, ת"ד 232רח' יפו 

 02-5697997או באמצעות פקס 
 

  התנגדות -" 65"שדרוג כביש  38תת"ל/מס' תשתית לאומית תכנית הנדון:  
 

 /תהמתנגד

שמטרתה  38תת"ל/מס' תכנית י להתנגדותאת בזאת  /המגיש   /ת היישובתושב  ,מטה מ/החתוה יאנ
 .65לשדרג את כביש מס' 

 
 :הנימוקים להתנגדותלהלן 

ציר  65כביש רואים ב, בחמש רשויות מקומיותיישובים בגדלים שונים המאורגנים  15-המתגוררים בכנפשות  110,000-, כואדי עארהתושבי 
הינו שדרה מרכזית  65ארצי שחוצה אותו. עבורנו, כביש עורק תחבורה את נקודות היישוב השונות שבתוך המרחב, ולא  רמחבתנועה מקומי ש

שמאפשרת לנו להגיע מהבית ללימודים, למקום העבודה, לקבלת שירותי בריאות או למוקדי מסחר בצורה יעילה ומהירה. השינויים המוצעים 
 ת המופקדת יפגעו באורח החיים שלנו במובנים רבים כמפורט להלן:בכביש בתכני

 

מבטלת במקביל , אבל גדוליםליישובים הה הראשית את הכניס הסדירכביש ומהמרחיבה את התכנית המוצעת : פגיעה בנגישות ליישובים .א
מנסורה ת והגישה לשכונערערה, למו למשל הכניסה המערבית כיותר ים הקטנים יישובאו מסרבלת את הגישה הקיימת לחלק מהשכונות או ה

יש לשמור על . מוסמוסהכניסה להשכונות המערביות של אום אלפאחם, עראק אלשבאב, , זיתונה-עין א, אל עראיש, (מאחורי משטרת עירון)
 גישה נוחה ומסודרת לכל אותם מקומות.

קיים הפגיעה במסחר מצד אחד בכך צפויה . מוסמוסעין איברהים, כפר עארה, , כפר קרעבמשל ל יישובים:הראשית ב השינוי הכניס .ב
א תנועה קט ללשבמקום  היוםפגיעה באיכות החיים של מי שמתגוררים תהיה ומצד שני  ,קייםההפנימי הראשי אורך הכביש באזורים אלה ול

 יש לשמור על הכניסה הראשית המוכרת בכל יישוב. .עוברת

יביא לפגיעה בחיי מוסמוס,  כמו ערערה, כפר עארה,יישובים בבלבד יחידה ניתוב התנועה לנקודת כניסה  :צמצום הכניסות הקיימות .ג
 .היוםכניסות כפי שקיים מספר יש לשמור על  .של כלל האוכלוסייה יום ובנגישות לאזורי המגורים ומקומות תעסוקה-היום

כמו למשל , בשטח ינם תואמים את המציאותשאינם קיימים וא כבישים מתוכנניםמתייחסת להתכנית  :חוסר התייחסות למצב הקיים .ד
עם המצב הקיים עד להתחברות בתוך היישובים המתוכננים ביצוע של הכבישים חייב יש ל .עין איברהיםאל ביאר, בכפר קרע, כפר עארה, 

 . כדי לאפשר גישה נאותה לכל מקום 65 במסגרת עבודות הפיתוח של כביש

מסחר גדולים אשר נשענים על התנועה שעוברת במקום מדי יום ותעסוקה  משמש דרך גישה למוקדי 65כביש  :פגיעה במסחר ובעסקים .ה
לאובדן הכנסות של בעלי ותגרום  ומפרנסים בכבוד משפחות רבות מקרב תושבי ואדי עארה. הרחבת הכביש תפגע בנגישות למוקדים אלה

 הישירה הקיימת מהכביש הראשי אל מוקדי התעסוקה ומסחר. יש לשמור על הגישה העסקים ולפיטורין של מאות עובדים.

הטיפול  ,יישור העקומות לאורכו, לתושבים רבים בוואדי עארה. הרחבת הכבישמסורתי מהווה מקור פרנסה החקלאות  :בחקלאותפגיעה  .ו
מהם את  והסמוכות לכביש וימנעחלקות הבעלי ב ו באופן אנושיפגע ,שטחים רחבים לוגזהחדשות צפויים לומגבלות הבנייה  הנרחב הנופי

 יש לצמצם את ההרחבה המוצעת ולהקטין את היקף השטחים בשולי הדרך שאינם נחוצים. לעבד את אדמתם.הזכות להמשיך 

. חלק מאותן קרקעות הן תוצאה של החלפת קרקעות שבוצעו באופן לא מוצדקקרקעות בהיקף רב ופקיע התכנית מ :בבעלי קרקעותפגיעה  .ז
כלומר, קרקעות שנמסרו לתושבים כפיצוי חלקי בגין קרקעות שהופקעו באזורים אחרים. יישום התכנית המוצעת יביא להפקעה  בעבר,

 יש לבטל את ההפקעות ולמצוא דרכים למתן קרקע חלופית בעלת ערך זהה לקיים. נוספת, ללא תמורה הולמת.

המשאיות תנועת יפגע עקב סלילת כביש שרות מיוחד עבור תאיכות החיים של תושבי כפר קרע  :יבהבסאיכות החיים, הנוף והפגיעה ב .ח
בקצה המזרחי של ואדי עארה אשר עוקבים אחרי תוואי הקרקע הדרך פיתולי . הנוף המוכר של שלהם ממחצבת ורד שמתנקז בכניסה ליישוב

 הדרך.אורך לכבד את הנוף ההיסטורי למור על איכות החיים ולשיש ותוחלף על ידי גשרים ענקיים על צלע ההר.  ייעלם מן העולם

 ..............................................................בנוסף לכל אלה ברצוני לציין כי ...............................................................................................
 

 סיכום

ת מהטענות תיתן מענה לכל אח תכנית חדשה אשר לדחות את התכנית במתכונתה הנוכחית ולהורות על הכנתה שלאני מבקש/ת 
 .לפרט או להרחיב את הטענות בעת הדיון, את הזכות להוסיף ילעצמ /תשומרהנני  .לעיל המפורטות

אבקש כי הדיון בהתנגדויות יתקיים באזור ואדי עארה ולא במשרדי הוועדה לתשתיות לאומיות בירושלים או במשרדי הוועדה המחוזית בחיפה 
 להגיע לדיון ולהשמיע את דבריהם.תושבי המקום כדי לאפשר לכלל 

 
 ,בכבוד רב

 
     :דואר כתובת למשלוח  : תאריך  :חתימה

 
 תצהיר

וכי אם לא , לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה),      ז "ת(  , מטה מ/החתוה, אני
) 1965-ה"תשכ(א לחוק התכנון והבניה 103תצהיר זה לפי סעיף  ת/ננותאני ) 1( :בזה בכתב כדלקמן /המצהיר, לעונשים הקבועים בחוק /האעשה כן אהיה צפוי
תצהיר זה הן נכונות העובדות עליהן מסתמכת ההתנגדות אשר אליה מצורף ) 3; (  יישוב ה ת/תושבהנני ) 2; (38/ל"תת' תכנית מסל כתמיכה בהתנגדותי

 .וכי תוכן התצהיר אמת, החתימה דלמטה חתימתי, כי השם דלעיל הוא שמי ה/מצהיראני ) 4; (למיטב אמונתי
   
 ________________חתימה   
 

 אישור
ז "תי באמצעות תיהיאשר ז ,   /גב'בפני מר /ההופיע,  בזה כי ביום  /תמאשר,   ד "עו, מ"אני הח

לעונשים הקבועים בחוק אם  /הצפוי/תהיה וכי יהיה, לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה/עליה עליוכי  /אותהאותולאחר שהזהרתי  . ' מס
 .עליו בפני מ/החתאת נכונות התצהיר ו /האישר, כן /תעשהלא יעשה

 
  ךתארי , ד "עו


