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 .2משבצת הסריקה סמוכה לגבולה הצפוני של אור עקיבא, ממזרח לכביש  צפון:אור עקיבא  .1
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שדות חקלאיים.  –. מצפון 2כביש  –הבתים הצפוניים של אור עקיבא. ממערב  –מדרום  גבולות המשבצת:

 שדות חקלאיים ונחל עדה. –ממזרח 

, יש לצאת במחלף אור עקיבא, להמשיך ישר 2מכביש . 4או כביש  2ניתן להגיע בכביש מדרום,  ברכב פרטי: .א

בכיכר ומיד לצאת ימינה לביאליק. בפנייה הראשונה יש לפנות ימינה )מזרחה( להרצל, ואז בפנייה הראשונה 

שמאלה )צפונה( למנחם ציוני. לפנות בפנייה השנייה ימינה )מזרחה( אל עליזה יאנסן, ומשם בפנייה 

מטר שמאלה )צפונה( לחיים הזז. בכיכר לפנות ימינה לדוד אלעזר ולהמשיך ישר  141-השנייה כעבור כ

ק"מ עד  1.1-)מזרחה( בכיכר הראשונה. בכיכר השנייה לפנות שמאלה )צפונה( לרחוב האילן, ולהמשיך בו כ

, יש לפנות 4מכביש  לסופו, שם יש לפנות שמאלה לתדהר. המשבצת גובלת בכביש ושם מתחילה הסריקה.

מטר לצאת ימינה לרחוב האילן ובו להמשיך צפונה עד לרחוב  011מאלה )מערבה( בצומת בנימינה, כעבור ש

 התדהר.

מטר לצאת ימינה לרחוב האילן ובו  011ימינה )מערבה( בצומת בנימינה, כעבור  4לצאת מכביש  מצפון,

 להמשיך צפונה עד לרחוב התדהר. המשבצת גובלת בכביש ושם מתחילה הסריקה.

הפנימי באור עקיבא  12הנוסע בין חדרה ואור עקיבא וקו  07עירוניים קו -מספר קווים בין בתחבורה ציבורית: .ב

וממנו  מטרים צפונה אל רחוב התדהר הגובל במשבצת 111-מגיעים לרחוב האילן, מהתחנה יש להמשיך כ

מטר דרומית לרחוב  011-הנוסע בין בנימינה ואור עקיבא עוצר ברחוב האילן כ 7. קו מתחילה הסריקה

 התדהר.

כרכור מצד מערב. משבצת -יה של קיסריה צמוד לפרדס חנהיאזור התעש יה קיסריה:יצפונית לאזור התעש .2

 מצפון. תעשייההסריקה נמצאת מעבר לחומה התוחמת את אזור ה
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מאגר המים של "נחלי המנשה". מצפון  –קיסריה. ממערב  תעשייהחומת אזור ה –מדרום  גבולות המשבצת:

 מסילת הרכבת. –נחל עדה. ממזרח  –. מצפון )תחנת מיתוג קיסריה( מתקן חברת החשמל –מערב 

, ואז לפנות שמאלה 06(, יש לרדת במחלף קיסריה מזרחה לכביש 2מכביש החוף )כביש : ברכב פרטי .א

הבאה שמאלה היא לרחוב  נייה. הפ061לכביש  . בצומת הבא יש לפנות ימינה )מזרחה(4)צפונה( בכביש 

שמאלה  לפנות נייהישר, ובכיכר הש להמשיךקיסריה. בכיכר הראשונה  תעשייהחלמיש שנמצא באזור ה

קצה ישר )צפונה( עד ל ולהמשיךימינה לרחוב השחם  לפנותהראשונה  נייה)מערבה( לרחוב תרשיש. בפ

 . , שם מתחילה הסריקההשטח הבנוי

. 062כרכור לכביש -לתוך פרדס חנה 01ימינה )צפונה( בצומת מחנה  יש לפנותמעמק יזרעאל,  06מכביש 

ישר עד צומת הכניסה לאזור להמשיך . 061שמאלה )מערבה( לכביש לפנות ישר ובכיכר הרביעית  להמשיך

 כפי שכתוב לעיל.ולהמשיך לרחוב חלמיש,  )צפונה( ימינה לפנות  קיסריה ואז תעשייהה

בצד המזרחי של רחוב תרשיש באזור פרדס חנה נמצאת -תחנת הרכבת של קיסריה בתחבורה ציבורית: .ב

שלושה צמתים תוך חציית מערבה על רחוב תרשיש לאורך כקילומטר,  ממנה יש ללכתקיסריה.  תעשייהה

לרחוב השחם ימינה לפנות )עם רחוב הבזלת, רחוב גרניט וכיכר בצומת עם רחוב חלמיש(. בצומת הרביעי 

 סריקה.מתחילה ה, שם להמשיך עד לסוף השטח הבנוי)צפונה( ו

 (.4משבצת הסריקה נמצאת ממזרח לצומת אור עקיבא )בצמוד לישוב, על כביש  אור עקיבא מזרח: .3
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. 4מאגר המים של "נחלי המנשה" ודרך העפר הנמתחת מזרחה ממנו עד כביש  –מדרום  גבולות המשבצת:

 הקצה המזרחי של מתקן חברת החשמל )תחנת מיתוג קיסריה(. –נחל עדה. ממזרח  –. מצפון 4כביש  –ממערב 

לצומת אור עקיבא, או לנסוע על כביש  ולנסוע צפונה עד 4מאזור המרכז, ניתן לעלות על כביש  ברכב פרטי: .א

ואז בצומת הראשון לפנות שמאלה  06( עד מחלף קיסריה, לפנות בו ימינה )מזרחה( לכביש 2החוף )כביש 

 . צומת אור עקיבא הוא הצומת השני.4)צפונה( לכביש 

ישר עד  ( ולהמשיך0611, יש לרדת במחלף אור עקיבא מערב, להיכנס לישוב )על כביש 2מצפון על כביש 

 .4לצומת עם כביש 

, הנוסעים מחיפה לתל אביב 721, 722לצומת אור עקיבא מגיעים הקווים הבינעירוניים  בתחבורה ציבורית: .ב

 ולהפך.

 השכונה נמצאת בשטחי חולות מצפון לבית החולים הלל יפה ושכונת יצחק. בה )חדרה(:-אזור שכונת חפצי

 3משבצת  (.4מבצע יונתן )הכביש המוביל לשכונה מכביש משבצות הסריקה נמצאות מצפון ומדרום לרחוב 

מאשר לבתי  4נמצאת מצפון לרחוב מבצע יונתן בחלקו המזרחי )קרוב יותר לצומת עם כביש מזרח(  )צפון

נמצאת מצפון לרחוב מבצע יונתן בחלקו המערבי, וגובלת בבתי השכונה מערב(  )צפון 4השכונה(, ואילו משבצת 

 )דרום 0נמצאת מדרום לרחוב מבצע יונתן עד לסופרמרקט "רמי לוי". משבצת מזרח(  )דרום 6הצפוניים. משבצת 

 ממוקמת מדרום לבתי השכונה הדרומיים וגובלת בגדר עם בית החולים הלל יפה.מערב( 
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עד לצומת המרומזר  2ימינה מכביש יש לצאת דרום, כיוון במחלף אולגה. מ 2יש לרדת מכביש  ברכב פרטי: .א

בו ישר )הכביש מתעקל מדרום ולהמשיך  שמאלה לרחוב השלוםלפנות הראשון )מיד לאחר עיקול הכביש(. 

שמאלה לפנות הראשונה  נייהשמאלה )צפונה(. בפיש לפנות , בו 4מערב לצפון מזרח( עד לצומת עם כביש 

 בה.-חפצי, המוביל לשכונת )צומת חרושת( לרחוב מבצע יונתן

, מיד עם הירידה במחלף אולגה יש לפנות שמאלה )דרומה( ואז שוב שמאלה )מזרחה(. 2צפון בכביש כיוון מ

 כאמור לעיל.להמשיך ואז  2ישר בגשר מעל כביש  להמשיך

שמאלה. לפנות בו ו, 4עד לצומת עם כביש  06, יש לרדת במחלף עירון ולפנות מערבה על כביש 0מכביש 

 ימינה )מערבה(, לרחוב מבצע יונתן המוביל לשכונה.לפנות ון מיד בצומת הראש

, 721, 722מגיעים הקווים הבינעירוניים  )צומת חרושת( מבצע יונתן – 4לצומת כביש  בתחבורה ציבורית: .ב

 מ'. 041-ההליכה מהצומת עד לבתי השכונה אורכת כ הנוסעים מחיפה לתל אביב ולהפך.

 בה:-גבולות המשבצות בחפצי

הרחבה ( ודרך העפר 4בה מכביש -רחוב מבצע יונתן )כביש הגישה לחפצי –בה צפון מזרח: מדרום -חפצי .4

בה". -גדר "חוות חפצי –בה" של חברת החשמל. ממערב -הנמתחת ממנו לכיוון צפון מערב עד גדר "חוות חפצי

 .4כביש  –נחל חדרה. ממזרח  –מצפון 

גבעות  –בה. ממערב -נתן והבתים הצפוניים של שכונת חפצירחוב מבצע יו –בה צפון מערב: מדרום -חפצי .6

דרך העפר  –בה". ממזרח -גדר "חוות חפצי –הכורכר ושדרת האקליפטוסים ממערב לכרם הזיתים. מצפון 

 בה" לכיוון דרום מערב עד רחוב מבצע יונתן.-הנמתחת מ"חוות חפציהרחבה 

ך העפר המובילה ממגרש החניה שלו לאולפנת סופרמרקט "רמי לוי" ודר –בה דרום מזרח: מדרום -חפצי .0

בה" -כביש הגישה ל"חוות חפצי-דרך הכורכר היוצאת מצומת מבצע יונתן –"מבשרת" שממערב לו. ממערב 

 .4כביש  –רחוב מבצע יונתן. ממזרח  –דרומה לכיוון האולפנה. מצפון 

הכורכר והצמחיה העבותה שמדרום גבעות  –גדר בית החולים הלל יפה. ממערב  –בה דרום מערב: מדרום -חפצי .0

כביש -דרך הכורכר היוצאת מצומת מבצע יונתן –בה. ממזרח -הבתים הדרומיים של שכונת חפצי –להן. מצפון 

 בה" דרומה לכיוון האולפנה.-הגישה ל"חוות חפצי

 צמודה לפארק תעשיות עמק חפר מצפון. המשבצת צפונית לפארק תעשיות עמק חפר: .0
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שמורת טבע בריכת  –. מצפון מסילת הרכבת –. ממערב פארק תעשיות עמק חפר –מדרום  גבולות המשבצת:

 .4כביש  –. ממזרח יער ופארק השרון

מטר לפנות  101-כעבור ב מערבה לרחוב נחל אלכסנדר. 4מדרום ומצפון, יש לצאת מכביש  ברכב פרטי: .א

מטר )הכביש מתעקל שמאלה באמצע הדרך(. בכיכר לפנות  011-ימינה לרחוב המזח, ולהמשיך בו צפונה כ

 ימינה. מאחורי מבני פארק התעשיות מתחילה הסריקה במשבצת.

הנוסע בין חדרה ונתניה מגיע לפארק התעשיות ועוצר ברחוב צבי הנחל. יש  016קו  בתחבורה ציבורית: .ב

מטר עד לקצה הרחוב, שם מעבר למבני פארק התעשיות מתחילה  361-לחזור צפונה מהתחנה ולהמשיך כ

 הסריקה.


