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55כביש –תרשים סביבה 

צופים
קלקליה

נווה ימין

מרחב תכנון  
שומרון-ש"יו

ס מזרח"כפ

חבלה

קדומים

ית'ג

קרני שמרון

לאקףכפר 

מעלה שומרון

עזון
מרחב תכנון  
דרום השרון

תחנת  

דלק פז

55

אלפי מנשה

מרחב תכנון כפר סבא

מ"ק1.3

תכנית בהתנגדויות

מ"ק2.4 מ"ק23.5

927/1מאושרת תכנית
מאושרתע"תבללא 

מ"ק2.2

הגשת תסקיר
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ס מזרח"כפ

צופים

קלקליה

נווה ימין

מרחב תכנון 
-ש"יו

שומרון

ס מזרח"כפ

חבלה

55

ד פז"ת

צומת כניסה  
לאלפי מנשה

מרחב תכנון 
דרום השרון

מרחב תכנון 
כפר סבא

126/מח

91ל "תת

6/86/שד

22ל "תת

תחום תכנון מחוז מרכזש"תחום תכנון יו

תחומי תכניות סטטוטוריות מאושרות ובהכנה לאורך הדרך

מחוז מרכז

ש"תחום יו–ס מזרח "כפ–תרשים סביבה 
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מצב מאושר 
126/תכנית מאושרת מח927/1תכנית מאושרת  927/6תכנית מוצעת 



סטטוס הפרויקט
.ש"באיוהפרויקט מתחלק לקטעים על פי זמינות הסטטוטורית והליכי רישוי ▪
.קדומים ועד קרני שומרון60השלמות סטטוטוריות מכביש –ממזרח למערב –קטע ראשון ▪
–יצא לביצוע קידום זמינות , בוצע תכנון מפורט. מצומת צופים ועד צומת אלפי מנשה–קטע שני ▪

כמו כן יצא לביצוע  . י"חחהעתקת קווי מתח של , מקורות' תשתיות של חב, העתקת קווי בזק
כולל הפיכת מעגל תנועה בצומת צופים לצומת  )קבלני הקטע שבין מחסום אליהו לצופים 

.ח"מתלקראת בקרת –הקטע שביל מחסום אליהו לצומת אלפי מנשה (. מרומזר
ממתין לפרוטוקול הוועדה לתכנון  ( המשתלות)444מצומת אלפי מנשה ועד כביש –קטע שלישי ▪

הקטע נמצא בתכנון מפורט על פי החלופה (. 2020מאז אוגוסט )לאחר דיון בהתנגדויות ש"באיו
.המצומצמת

.נמצא בתכנון מוקדם סטטוטורי, ועד כפר סבא מזרח444מכביש –קטע רביעי ▪
551דרכי מזרח השרון וכביש -1/14/א/31/מקודם במסגרת תמא55/444פרויקט מחלוף 

(.מזרח מערב)הינה מחלף דיאמונד 55/444החלופה המומלצת במסגרת התסקיר לצומת ▪

.התכנית הסטטטוריות תכלול מגבלות בנייה שיאפשרו שמירת השטח בעתיד לשדרוג המחלף▪
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צופים אלפי מנשה –תכנון מוצע 

אלפי מנשה

צופים

מעבר אליהו
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" קו ירוק"קטע אלפי מנשה 
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444התחברות הפרויקט לכביש 

6כולל חיבורה ממערב לגשר קיים מעל כביש , התכנית הוצגה לנציגי משרד התחבורה. 4
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444חיבור תנועתי של הפרויקט לכביש 

תכנית תנועה מאושרת

י"נתגבול אחריות 
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תחנת דלק

444מצב קיים לאחר השלמת ביצוע פרויקט 



מחלף  יהלום–חלופות תכנון –גיאומטריה 



!תודה על ההקשבה


