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כסף. שווה זמן
רק לא אבל

 /7הנומ מנהרות פרויקט
 והצפון חיפה לתושבי שמאפשר

 תון הכרמל רבס את לחצות
 לאחד נחשב בלבד, ספורות דקות

 הדרן ופורצי המורכבים המיזמים
 פרט ישראל. במדינת שנעשו

 מוכיחים מחקרים הזמן, לאלמנט
 החדישות במנהרות שהנסיעה

 באזור, החיים איבות את משפרת
 את דרמטית בצורה מפחיתה

 נהיש מאפשרת התנועה, עומסי
 באופן ומצמצמת ונוחה, בטוחה

 בעיר האוויר זיהום את משמעותי
 המשתמשים חיפה."תושביחיפה

 מכל נהנים הכרמל במנהרות
 שפורסם מחקר קובע העולמות",

האחרונים בשבועות

 השנה של אורכה לכל שנערכות ישראל, למדינת 70ה- חגיגות
 עוצרים שבה בזמן נקודה עגול, ליומולדת כיאה מהוות, הנוכחית,

 ההישגים הכישלונות, ההצלחות, על - אחורה ומסתכלים
 מדינתנו. של יחסית, הקצרה, ההיסטוריה את שעיצבו והצמתים

 "האירוע להיות נבחר שאף - מהפכניים אירועים מאותם אחד
 "שבעה בפרויקט למדינה", השישי בעשור ביותר המשמעותי

 שפורסם היסטוריה", שעשו ישראליים פרויקטים שבעה עשורים,
 חיפה. שבעיר הכרמל מנהרות מיזם הוא - ב״כלכליסט" לאחרונה

 המודרניים הסמלים לאחד שהפך הכרמל, מנהרות מיזם ואכן,
 הגדולים התשתית ממיזמי הוא חיפה, העיר עם המזוהים

 שהעבודה המנהרות, בישראל. כה עד שהוקמו ביותר והמורכבים
 העשור של בתחילתו והסתיימה השישי העשור בסוף החלה עליהן

 חיפה של הדרומיים מבואותיה את מחברות למדינה, השביעי
 התוואי, באמצע יציאה נקודת עם פוסט), הקריות(הצ׳ק למחלף
 הכרמל במנהרות הנסיעה למעשה, הלכה שאנן. נווה בשכונת
 החוף מישור ובאי הצפון תושבי חיפה, העיר לתושבי חוסכת
 ומאפשרת לכרמל והעליה התחתית לעיר הכניסה את הצפוני
 בלבד. ספורות דקות תוך הכרמל רכס את לחצות

 בנסיעה ק״מ 5כ- מהם ק״מ, 6כ- הוא המנהרות מסלול של אורכו
 המערבית, המנהרה הכרמל. לרכס מתחת שנחצבו מנהרות בשתי

 לנסיעת בישראל ביותר הארוכה המנהרה היא ק״מ, 3.2 שאורכה
רכב, כלי
 וקרוב רכבים, אלפי עשרות הכרמל מנהרות את חוצים יום מדי

 ספק, ללא הוא, בזמן החיסכון כמנויים. רשומים רכב כלי למיליון
 המנהרות הכרמל. מנהרות של המרכזיות התרומות אחת

 עצירות, ו/או צמתים רמזורים, ללא רציפה, נסיעה מאפשרות
 המתאפשרת מהמהירות הגבוהה - ק״מ 80 של ובמהירות
 בזמן המשמעותי לחיסכון זאת, עם יחד העירוניים. בכבישים
 של החיים באיכות שיפור גם מצטרפים המנהרות דרך הנסיעה

תאונות, והפחתת נסיעה בטיחות והסביבה, חיפה העיר תושבי
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 החלופיות(לפי בדרכים והפקקים התנועה בעומס׳ דרמטית ירידה
 בשעות התחבורת׳, בעומס אחוזים 40 עד של הפחתה מחקרים,

 העיר, ממרכז כבדים ורכבים משאיות תעבורת הסטת השיא),
 תעסוקה, למוקדי נוחה הגעה חיפה, חלקי כל בין יותר קלה ניידות
 ושיפור המזהמים בפליטות משמעותי צמצום וכן, ובילוי, קניות

האוויר. באיכות
 משאבי לניהול מהחוג השקו איציק מר ידי על שנעשה ממחקר

 הפעלת כ׳ עולה ),2015( חיפה באוניברסיטת וסביבה טבע
 מתחבורה האוויר זיהום להפחתת תרמה הכרמל מנהרות פרויקט

 ברעדה וד״ר אילון אופירה פרופ׳ בהנחיית הרשקו, במחקר, באזור.
 האוויר איכות על המנהרות פתיחת השפעת את פליקשט״ן,בדק
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