
 
תושבי פרדסיה היקרים,

פרדסיה צומחת ומתפתחת ואנו נמצאים בתנופה ברבדים רבים הנוגעים לחיים בישוב, כשהבולט 
בהם הוא בניית השכונות החדשות. אנו עוסקים רבות בהתאמת מערך השירותים במועצה לגידול 

הצפוי במספר התושבים, הן בעתיד הקרוב והן בתכנון ארוך טווח.

והיציאות  הכניסות  על  בדגש  התחבורה  בתחום  העתידי  התכנון  לנושא  נתייחס  זה  מידע  בדף 
מהישוב. התכנון נעשה מתוך ראיה לטווח ארוך, 20 שנה קדימה. חשוב להבין שבחיבורים לכבישים 
ארציים, המועצה תלויה באישורים של גורמים חיצוניים רבים )משרד התחבורה, "נתיבי ישראל" 

ועוד( שתהליך קבלת ההחלטות שלהם מסורבל מאוד ועל כן, הביצוע בפועל לוקח זמן.

 על פי התכנון המוסכם יהיו לפרדסיה 4 כניסות ויציאות מוסדרות ובטוחות. לישוב בסדר גודל של 
כ – 10,500 תושבים בסוף תהליך ההרחבה )עוד כ- 7 שנים לפחות( זה מכובד מאוד. ניתן להשוות 
זאת לישובים הרבה יותר גדולים הנמצאים בסביבה ולהבין את המשמעות. המשך אכלוס השכונה 
הצפונית החדשה בפרדסיה )מעבר ל- 60%( מותנה בפתרונות התנועה שיפורטו בהמשך. בתכנית 

שמעבר לדף תוכלו לראות את כל הפרטים עם הסברים.

אני מקווה מאוד שעם מימוש התכניות הללו בשנים הקרובות, היציאות והכניסות מפרדסיה יהיו 
בטוחות יותר ונוחות יותר. 

שלכם ובשבילכם,

טל גורקי 
ראש המועצה

תכניות נוספות

איכות חיים. פרדסיה בתנופה

www.pardesia.muni.il

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 בחומש הקרוב.

דו  לכביש  ישודרג  הכביש  התהילה,  לצומת  גוריון  בן  צומת  בין  הנשיא,  שד'  ברחוב 
מסלולי לכל כיוון, כאשר יהיה חיבור ישיר באמצעות רמפה ממעגל התנועה ביציאה 

מרחוב התהילה ישירות למחלף פרדסיה החדש.

כיום נמצא בשלבי תכנון מעגל תנועה בכניסה המרכזית לצור משה ע"י הכניסה לבית 
החולים )ראו מספר 3 במפה(. מעגל זה אמור להאט את התנועה בכביש 5613 ממזרח 

למערב.

יוקמו שבילי אופניים לאורך הכבישים שישודרגו

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

1

2

3

4

5

הכניסות והיציאות מפרדסיה

תכניות עתידיות

an
at

sh
em

er
.co

.il 
ב |

צו
עי



9. חיבור עתידי לכביש 4

8. כביש שירות המוביל לאזור 
התעסוקה החדש עד בית ליד

6. מחלף פרדסיה

6. מחלף 
פרדסיה

לצומת 
הדסים

לצומת 
בית ליד

צ

כביש 5613

4 
ש

בי
כ

4 
ש

בי
כ

1. יציאה מזרחית 
מפרדסיה שמתחברת 
למעגל תנועה ביציאה 
המזרחית מצור משה

לגאולים

2. סגירת היציאה 
המזרחית על יד 

מהדרין

3. מעגל תנועה בכניסה 
המרכזית לצור משה

4. צומת מרומזרת מרחוב בן 
גוריון עם עדיפות )ללא רמזור( 

לכיוון ימינה מבן גוריון למערב

5. מעגל תנועה כפול 
ביציאה מרחוב התהילה

צור משה

פרדסיה

7. חיבור 
לשכונות צפון 

פרדסיה

X

מרחוב התהילה לכביש 5613  |  מס' 5 במפה
מתוכנן בצומת מעגל תנועה עם שני מסלולים )ביצוע תוך שנתיים(.

מרחוב בן גוריון לכביש 5613  |  מס' 4 במפה
מתוכננת צומת מרומזרת עם מסלול מועדף ליוצאים ימינה מפרדסיה )ביצוע 
מוכנים  אינם  )מע"צ(  ישראל"  "נתיבי  וחברת  שנתיים(. משרד התחבורה  תוך 
וביניהן – הצורך לקחת בחשבון  זו מעגל תנועה מסיבות רבות  לאשר בצומת 
את היציאה הסמוכה מצור משה, מגבלות רוחב טופוגרפיות ושיקולי עדיפויות 

בזרימת התנועה.

יציאה מזרחית מפרדסיה  |  מס' 1 במפה
יציאה מזרחית שתתחבר מסוף שדרות ניסים, דרך הפרדס של מהדרין למעגל 
תנועה שמתוכנן ביציאה המזרחית ביותר של צור משה )ע"י בי"ס בכר רוסו(. 
יציאה זו תחליף את היציאה הקיימת הנמצאת על יד מהדרין, שתיסגר )תכנית 

זו נמצאת כיום בשלבי תכנון(.

יציאה מערבית חדשה  |  מס' 7 במפה
יציאה מערבית חדשה שתוביל דרך כביש שרות לכביש 4 לכיוון צפון ותאפשר 

כניסה מכביש 4 מכיוון דרום )ביצוע בחומש הקרוב(.

פרטי התכנית - 4 כניסות ויציאות מפרדסיה


