
 הוראות הגעה למשבצות סקר נחושתן הנמלים הגלילי 2020:
 

 קישור למפת המשבצות:

https://drive.google.com/open?id=105sDctWripssWlU3M-GHpBo8WW6woDPb
&usp=sharing 

 
 צפונית לאזור התעשיה קיסריה: אזור התעשיה של קיסריה צמוד לפרדס חנה-כרכור מצד1.

 מערב. משבצת הסריקה נמצאת מעבר לחומה התוחמת את אזור התעשיה מצפון.
 גבולות המשבצת: מדרום – חומת אזור התעשיה קיסריה. ממערב – מאגר המים של "נחלי

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

 ברכב פרטי: למגיעים מכביש החוף (כביש 2), יש לרדת במחלף קיסריה מזרחה לכביש 1,65.
 ואז לפנות שמאלה (צפונה) בכביש 4. בצומת הבא יש לפנות ימינה (מזרחה) לכביש 651.
 הפניה הבאה שמאלה היא לרחוב חלמיש שנמצא באזור התעשיה קיסריה. בכיכר הראשונה

 ממשיכים ישר, ובכיכר השניה פונים שמאלה (מערבה) לרחוב תרשיש. בפניה הראשונה
 פונים ימינה לרחוב השחם וממשיכים ישר (צפונה) עד שמגיעים לפתח בחומה, שם מתחילה

  הסריקה.
 למגיעים מכביש 65 מעמק יזרעאל, פונים ימינה (צפונה) בצומת מחנה 80 לתוך פרדס חנה-כרכור

 לכביש 652. ממשיכים ישר ובכיכר הרביעית פונים שמאלה (מערבה) לכביש 651.
 ממשיכים ישר עד צומת הכניסה לאזור התעשיה קיסריה ואז פונים ימינה (צפונה) לרחוב

 חלמיש, וממשיכים כפי שכתוב לעיל.
 בתחבורה ציבורית: תחנת הרכבת של קיסריה-פרדס חנה נמצאת בצד המזרחי של רחוב2.

 תרשיש באזור התעשיה קיסריה. הולכים מערבה על רחוב תרשיש לאורך כקילומטר,
 שבמהלכו נחצה שלושה צמתים (עם רחוב הבזלת, רחוב גרניט וכיכר בצומת עם רחוב

 חלמיש). בצומת הרביעי נפנה לרחוב השחם ימינה (צפונה) ונמשיך עד לפתח בחומה, שם
 נתחיל בסריקה.

 
 אור עקיבא מזרח: משבצת הסריקה נמצאת ממזרח לצומת אור עקיבא (בצמוד לישוב, על כביש2.

 4, כביש החוף הישן).
 גבולות המשבצת: מדרום – מאגר המים של "נחלי המנשה" ודרך העפר הנמתחת מזרחה ממנו

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

 ברכב פרטי: למגיעים מאזור המרכז, ניתן לעלות על כביש 4 ולנסוע צפונה עד לצומת אור1.
 עקיבא, או לנסוע על כביש החוף (כביש 2) עד מחלף קיסריה, לפנות בו ימינה (מזרחה)
 לכביש 65 ואז בצומת הראשון לפנות שמאלה (צפונה) לכביש 4. צומת אור עקיבא הוא
 הצומת השני. למגיעים מצפון על כביש 2, יש לרדת במחלף אור עקיבא מערב, להיכנס

 לישוב (על כביש 6511) ולהמשיך ישר עד לצומת עם כביש 4.
 בתחבורה ציבורית: לצומת אור עקיבא מגיעים הקווים הבינעירוניים 922, 921, הנוסעים2.

 מחיפה לתל אביב ולהפך.
 

 – 6. אזור שכונת חפצי-בה (חדרה): השכונה נמצאת בשטחי חולות מצפון לבית החולים הלל3
 יפה ושכונת יצחק. משבצות הסריקה נמצאות מצפון ומדרום לרחוב מבצע יונתן (הכביש המוביל

 לשכונה מכביש 4). משבצת 3 נמצאת מצפון לרחוב מבצע יונתן בחלקו המזרחי (קרוב יותר
 לצומת עם כביש 4 מאשר לבתי השכונה), ואילו משבצת 4 נמצאת מצפון לרחוב מבצע יונתן

 בחלקו המערבי, וגובלת בבתי השכונה הצפוניים. משבצת 5 נמצאת מדרום לרחוב מבצע יונתן



 עד לסופרמרקט "רמי לוי". משבצת 6 ממוקמת מדרום לבתי השכונה הדרומיים וגובלת בגדר עם
 בית החולים הלל יפה.

 ברכב פרטי: יש לרדת מכביש 2 במחלף אולגה. למגיעים מדרום, יוצאים ימינה מכביש 2 עד1.
 לצומת המרומזר הראשון (מיד לאחר עיקול הכביש). פונים שמאלה לרחוב השלום

 וממשיכים בו ישר (הכביש מתעקל מדרום מערב לצפון מזרח) עד לצומת עם כביש 4, בו
 פונים שמאלה (צפונה). בפניה הראשונה פונים שמאלה לרחוב מבצע יונתן (צומת חרושת),

 המוביל לשכונת חפצי-בה. למגיעים מצפון בכביש 2, מיד עם הירידה במחלף אולגה יש
 לפנות שמאלה (דרומה) ואז שוב שמאלה (מזרחה). ממשיכים ישר בגשר מעל כביש 2 ואז

 ממשיכים כאמור לעיל. למגיעים מכביש 6, יש לרדת במחלף עירון ולפנות מערבה על כביש
 65 עד לצומת עם כביש 4, בו פונים שמאלה. מיד בצומת הראשון פונים ימינה (מערבה),

 לרחוב מבצע יונתן המוביל לשכונה.
 בתחבורה ציבורית: לצומת כביש 4 – מבצע יונתן (צומת חרושת) מגיעים הקווים2.

 הבינעירוניים 922, 921, הנוסעים מחיפה לתל אביב ולהפך. ההליכה מהצומת עד לבתי
 השכונה אורכת כ-740 מ'.
 גבולות המשבצות בחפצי-בה:

 חפצי-בה צפון מזרח: מדרום – רחוב מבצע יונתן (כביש הגישה לחפצי-בה מכביש 4) ודרך3.
 העפר הרחבה הנמתחת ממנו לכיוון צפון מערב עד גדר "חוות חפצי-בה" של חברת החשמל.

 ממערב – גדר "חוות חפצי-בה". מצפון – נחל חדרה. ממזרח – כביש 4.
 חפצי-בה צפון מערב: מדרום – רחוב מבצע יונתן והבתים הצפוניים של שכונת חפצי-בה.4.

 ממערב – גבעות הכורכר ושדרת האקליפטוסים ממערב לכרם הזיתים. מצפון – גדר "חוות
 חפצי-בה". ממזרח – דרך העפר הרחבה הנמתחת מ"חוות חפצי-בה" לכיוון דרום מערב עד רחוב

 מבצע יונתן.
 חפצי-בה דרום מזרח: מדרום – סופרמרקט "רמי לוי" ודרך העפר המובילה ממגרש החניה שלו5.

 לאולפנת "מבשרת" שממערב לו. ממערב – דרך הכורכר היוצאת מצומת מבצע יונתן-כביש
 הגישה ל"חוות חפצי-בה" דרומה לכיוון האולפנה. מצפון – רחוב מבצע יונתן. ממזרח – כביש 4.

 חפצי-בה דרום מערב: מדרום – גדר בית החולים הלל יפה. ממערב – גבעות הכורכר והצמחיה6.
 העבותה שמדרום להן. מצפון – הבתים הדרומיים של שכונת חפצי-בה. ממזרח – דרך הכורכר

 היוצאת מצומת מבצע יונתן-כביש הגישה ל"חוות חפצי-בה" דרומה לכיוון האולפנה.


