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 דרך למרחבבכביש המשלימים את פיתוח 

המועצה המקומית קיבלה השבוע הרשאה 
 ₪ מיליון  2.7ממשרד התחבורה על סך 

 להשלמת הרחבת הכביש

 ₪מיליון  3.5-כהפרויקט בעלות של 
כרכור, הרשאה תקציבית ממשרד התחבורה להשלמת הרחבת השבוע קיבלה מועצת פרדס חנה 

ימומן על ידי הרשות המקומית ומשרד ₪ מיליון  3.5-הכביש בדרך למרחב. הפרויקט בעלות בת כ
 מתוקצבים במסגרת ההרשאה.₪ מיליון  2.7 -מהסכום כ 80%התחבורה. 

ות המערביות של ציר דרך למרחב הוא אחד המרכזיים בישוב המחבר את מרכז הישוב עם השכונ
-פרדס חנה, העבודות יבוצעו בין כיכר עציון )רחוב עציון( עד לכיכר רחוב הדרים, כביש באורך כ

 מטרים. 400

נתיבים  2גם קטע הכביש הנ"ל יורחב ל ,בהתאם למסלולי הנסיעה בדרך למרחב שהינו דו נתיבי
והכנות לביצוע צפויות לכל כיוון עם מפרדה באמצע להגברת בטיחות הנהגים. יציאה למכרזים 

 ולאחר מכן כחצי שנה של עבודות בשטח עד להשלמת הפרויקט. ,להימשך כחצי שנה

מסר כי "בשלוש השנים האחרונות לחצנו לקבלת ההרשאה התקציבית ראש המועצה, חיים געש, 
כדי להשלים את הרחבת דרך למרחב לכביש דו נתיבי במלואו. כעת, עם קבלת ההרשאה אנחנו 

לדרך להשלמת הפרויקט. הרחבת הכביש תשפר את זרימת התנועה ואת בטיחות הנהגים יוצאים 
 בכביש זה".

, בהתאם לכך"עם זאת, הישוב צומח ונדרשת התאמה הולמת גם בהיבט התחבורה. געש הדגיש:  
פרויקטים נוספים בקנה  יש אנחנו מרחיבים את תשתיות התחבורה בישוב ופועלים לשיפורם.

הסדרת צמתים על דרך הים  -בהם שממתינים לאישור או להרשאות תקציביות ממשרד התחבורה
 גם אותם לקדם אותם ולהביאפועלים במרץ  אנחנוו של הישוב, מזרחיוסלילת כביש עוקף בצדו ה

 ." בפועל לביצוע

עומד על למעלה  2017לשנת  תקציב הפיתוח של הרשותמהנדס המועצה, אריה רפפורט ציין כי " 
תשתיות המים והביוב, סלילת  -התקציב מיועד בין השאר לפיתוח תשתיות הישוב₪. מיליון  74מ

כבישים, חידוש תשתיות בשכונות הישוב, תחבורה, מבני ציבור חדשים, התחדשות עירונית ועוד 
 פרויקטים רבים וחשובים. 

פרויקט רחב היקף זה, סיום הרחבת הכביש בדרך "כעת, אנחנו יוצאים לדרך עם לדברי רפפורט: 
שאושרה לאחרונה במליאת  2017יישום תכנית הפיתוח הנרחבת לשנת אשר יתבצע לצד למרחב, 

 המועצה."


