20.1.21
הודעה לעתונות
משרד התחבורה וחברת חוצה ישראל שמחים לבשר
מחר יפתח לתנועה מחלף מיתר החדש:
המחלף החדש בצורת יהלום ממוקם במפגש הכבישים  31ו ,60 -לשעבר צומת שוקת
המחלף החדש מחובר לכביש  6ומאפשר לתושבי האזור גישה מהירה ובטוחה אל מרכז הארץ
הקמת המחלף החדש בתקציב של כ 227 -מיליון ש"ח נמשכה שנתיים
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים ,ח״כ ,תא״ל במילואים ,מירי רגב" :הנגב מתפתח בצעדי ענק,
ותפקידנו הוא לספק לתושביו תשתיות תחבורה מתקדמות וחיבור מהיר ,נוח ובטוח למרכז הארץ.
אנחנו חונכים את מחלף מיתר החדש ,שבוצע בזמן שיא וכמעט ללא הפרעה לתנועה במהלך
העבודות .במקום צומת פקוק ומסוכן ,קיבלנו מחלף מתקדם ובטוח שיתרום לזרימת התנועה ,לאיכות
החיים ולצמיחה הכלכלית של אזור הדרום!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------משרד התחבורה וחברת חוצה ישראל שמחים לבשר כי מחר ( 21.1.21שעה  )5:00יפתח לתנועה מחלף
מיתר החדש במפגש הכבישים  31ו ,60 -לשעבר צומת שוקת .המחלף החדש ,בצורת יהלום ,כולל:
שדרוג כבישים  60ו 31 -לכביש דו מסלולי ודו נתיבי באזור המחלף ,הקמת גשר קורות חדש על כביש ,31
 4רמפות חדשות ו 2 -צמתים מרומזרים בירידות מכביש  ,31הקמת גשרים מעל נחל סנסנה ונחל חברון
והסדרת הנחלים.
הקמת המחלף החדש בתקציב של כ 227 -מיליון ש"ח נמשכה שנתיים ולאורך כל תקופת הקמתו
נשארו כבישים  31ו 60 -פעילים.
המחלף החדש מחובר לכביש  6ובעתיד יחובר גם לאזור התעשייה החדש אשר יוקם בסמוך לו .הוא
מאפשר תנועה רציפה על כביש  31לנוסעים מערד לת"א בשני הכיוונים וכן משרת את הנהגים המגיעים
מישובי מועצה מקומית מיתר לכיוון באר שבע בשני הכיוונים.
תכנון המחלף החדש אף לוקח בחשבון את תוכנית העברת קריית המודיעין מגלילות לאזור ליקית .כך בין
היתר יבנה בשלב מאוחר יותר ,גם מחלף חדש בכביש  31אשר יתחבר אל כביש הגישה המשני של קריית
המודיעין החדשה.
בחברת חוצה ישראל אשר את ניהלה את פרויקט הקמת המחלף ,מדגישים כי המחלף החדש נותן מענה
לגידול בתנועה ומקל את הפקקים באזור; משפר את הבטיחות ואיכות הנסיעה בכל הכיוונים ובפרט בין
ערד לכביש  , 6מהדק את הקשר עם מרכז הארץ באמצעות החיבור לכביש  6ויתחבר כאמור בעתיד
לאזור התעשייה בשוקת ולקריית המודיעין החדשה.

שרת התחבורה ובטיחות בדרכים ,ח"כ ,תא"ל במיל ,מירי רגב מסרה לקראת פתיחת המחלף " :הנגב
מתפתח בצעדי ענק ,ותפקידנו הוא לספק לתושביו תשתיות תחבורה מתקדמות וחיבור מהיר ,נוח ובטוח
למרכז הארץ .אנחנו חונכים את מחלף מיתר החדש ,שבוצע בזמן שיא וכמעט ללא הפרעה לתנועה
במהלך העבודות .במקום צומת פקוק ומסוכן ,קיבלנו מחלף מתקדם ובטוח שיתרום לזרימת התנועה,
לאיכות החיים ולצמיחה הכלכלית של אזור הדרום!"
יו"ר החברה ,חוסאם בשארה ,התייחס בדבריו אל השפעתו של המחלף החדש וציין כי "תיכנון המחלף
לקח בחשבון היבטים עתידיים אשר יסייעו בפיתוח האזורי וישפרו את איכות חיי התושבים בו".
מנכ"ל החברה דן שנבך מסר" :עם השקת המחלף החדש מביאה חוצה ישראל בשורה גדולה לתושבי
האזור אשר עמדו בשנים האחרונות בפקקים במפגש כבישים זה  .המחלף החדש נותן מענה הולם לנפח
התנועה באזור ומאפשר חיבור נגיש ומהיר למרכז הארץ .אני מודה לתושבי האזור על סבלונתם לאורך
תקופת ההקמה ושמח כי הם יהנו כעת מאיכות נסיעה גבוהה ובטוחה "
חוצה ישראל תציין את פתיחת המחלף בטקס וירטואלי קצר אשר ישודר החל ממחר ( )21.1בשעה
 10.00בעמוד הפייסבוק שלה  .www.facebook.com/TransIsraelTransportation/ :יהיה ניתן לצפות
בטקס בעמוד הפייסבוק וביוטיוב בכל עת.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------לפרטים נוספים :שרית גלעדי-דור ,יועצת תקשורת ,חוצה ישראל050-7540039 ,

מצ"ב :
•

קשור לסרטון המתאר את הפרויקט – קרדיט חוצה ישראל :
https://youtu.be/FyUZMU3QnXY

•
•

תמונה -מחלף מיתר החדש ינואר  .2021קרדיט לצילום TERRASCAN :עבור חוצה ישראל
מפת המחלף החדש  -קרדיט חוצה ישראל

