
 

תושבי פרדסיה היקרים,
אנו  בייישוב.  לחיים  הנוגעים  רבים  ברבדים  בתנופה  נמצאים  ואנו  ומתפתחת  צומחת  פרדסיה 
בעתיד  הן  התושבים,  במספר  הצפוי  לגידול  במועצה  השירותים  מערך  בהתאמת  רבות  עוסקים 

הקרוב והן בתכנון לטווח ארוך. 

בזמן הקרוב תחל המועצה, בתיאום עם חברת "נתיבי ישראל", בפרויקט שדרוג כביש 5613, בקטע 
שמול פרדסיה. זהו פרויקט גדול ומורכב שהיקפו הכספי כ-18 מיליון ₪. הכסף גויס מ"רשות מקרקעי 
ישראל" וממשרד התחבורה. הפרויקט כולל כ-29 שלבי ביצוע שונים, בעיקר משום שלא ניתן לסגור 

את כביש 5613, בהיותו עורק תחבורה מרכזי. חלק מן העבודות יבוצעו בשעות הלילה.

הפרויקט יתחיל בביצוע קו ניקוז מרכזי ברח' התהילה. לאחר מכן, ימשיכו העבודות ברחוב שדרות 
הנשיא עד הצומת המרכזית של צור משה ויימשכו כשנה וחצי בשלבי הביצוע השונים. 

במהלך התקופה יהיו שינויים זמניים בהסדרי התנועה, בתוך היישוב ומחוצה לו. אין ספק כי שינויים 
אלה יכבידו על הציבור, אולם בסוף התהליך נקבל מערך תנועה הרבה יותר נוח ובטוח מזה הקיים 
של  האינטרנט  ובאתר  הפייסבוק  בדף  הצורך,  פי  על  יפורסמו,  הזמניים  התנועה  הסדרי  היום. 

המועצה וכמובן באמצעות תמרורים זמניים בכביש.

הבנתכם  את  לקבל  ומקווים  הפרויקט  ביצוע  בתקופת  הנוחות  אי  על  מראש  מתנצלים  אנו 
וסבלנותכם. 

בעמוד הבא תוכלו למצוא מפה ופירוט של מהות העבודות המתוכננות בפרויקט. 
בעמוד האחרון תמצאו פירוט של תכניות תנועה נוספות הקשורות לפרדסיה ולמרחב הקרוב.

שלכם ובשבילכם,

טל גורקי 
ראש המועצה
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פרטי פרויקט כביש 5613 - פרדסיה
 קבלן הביצוע של הפרויקט 
חברת "ג.א מהנדסי הצפון"

פיקוח וניהול הפרויקט  - "החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי" 
באמצעות חברת "ע. יפה - ניהול פרויקטים".

כל הפעילות תתבצע בתיאום עם חברת "נתיבי ישראל" ומשטרת ישראל.

הקמת רמזורים בצומת רחוב בן גוריון )פרדסיה( / 5613 / רחוב הפרדסים )צור 
משה(. מסלול מועדף ביציאה ימינה מפרדסיה.

מעגל תנועה רחב )כיכר( בצומת רחוב התהילה )פרדסיה( / 5613.

בכניסה  משה(,  )צור  השיבולים  רחוב   /  5613 בצומת  )כיכר(  תנועה  מעגל 
המרכזית של צור משה.

שדרוג הקטע הדרומי של רחוב התהילה.

יהפוך הכביש   – התהילה  לרחוב  גוריון  בן  רחוב  שבין  הכביש   בקטע 
לדו-מסלולי לכל כיוון.

הקמת קיר אקוסטי לאורך רחוב שדרות הנשיא מרחוב בן גוריון מערבה.

הקמת מערכות תת קרקעיות לניקוז מי גשמים לאורך כל הפרויקט בכביש 
5613 וברחוב התהילה.

הקמת שבילי אופניים ומערכת תאורת כבישים בכל הפרויקט.

שינויי גינון ונוף בטיילת שברחוב הנשיא )בכניסה לפרדסיה(.

כל הפרויקט ישתלב בקצהו המערבי במחלף פרדסיה. הכניסה למחלף תהיה 
מהרמפה שתעלה מהכיכר שתוקם ברחוב התהילה.



תכניות תחבורה נוספות

איכות חיים. פרדסיה בתנופה

www.pardesia.muni.il

בצומת פרדסיה יוקם מחלף אשר אמור להקל על ההשתלבות בכביש 4 
)ראו מספר 6 במפה(. 1

הן מחלף פרדסיה החדש והן היציאה המערבית החדשה הינם חלק מפרויקט לאומי 
ועד  מרעננה  מחלפים  וביצוע   4 כביש  והרחבת  שדרוג  שמטרתו   43 תת"ל  שנקרא 
חדרה. מחלף פרדסיה יחד עם מחלף בית ליד – השרון, מתוכנן ומתוקצב לביצוע ע"י 

משרד התחבורה וחברת "נתיבי ישראל" כבר בשנת 2022.

2

יציאה מערבית חדשה )ראו מס' 7 במפה( שתוביל דרך כביש שרות לכביש 4 לכיוון 
צפון ותאפשר כניסה מכביש 4 מכיוון דרום. תחילת ביצוע משוער ע"י נתיבי ישראל 

.2022 -
3

יציאה מזרחית מפרדסיה )ראו מספר 1 במפה( שתתחבר מסוף שדרות ניסים, דרך 
צור משה  ביותר של  ביציאה המזרחית  הפרדס של מהדרין למעגל התנועה הקיים 
)ע"י בי"ס בכר רוסו(. יציאה זו תחליף את היציאה הקיימת הנמצאת על יד מהדרין, 

שתיסגר )תכנית זו נמצאת כיום בשלבי תכנון(.

4

הקמת נתיבי תחבורה ציבוריים )נתצ'"ים( בין צומת פרדסיה למחלף דרור. פרויקט זה 
מקודם ע"י חברת נתיבי ישראל וזוכה לעדיפות גבוהה. 5
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