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פרויקט השדרוג רחב ההיקף של כביש 65/85 מהווה קטע מרכזי בפרויקט הזרוע המזרחית של כביש 6.
הפרויקט הוא חלק מחזון יצירת חיבור תחבורתי מהיר בין הפריפריה למרכז במטרה לתת מינוף כלכלי,

חברתי ותעסוקתי לאזור הצפון.

הציר באורך כולל של 27.5 ק"מ הורחב לכביש דו נתיבי דו מסלולי, בנוסף נסללו כבישים משניים באורך
כולל של 19 ק"מ, לאורך התוואי הוקמו 8 מחלפים המאפשרים גישה נוחה לישובים לאורך הציר, ללא

הפרעה לתנועה בכביש הראשי. מעבר לחשיבותו האסטרטגית בחיבור הפריפריה הצפונית למרכז הארץ
ושדרוג התשתיות בצפון, כביש 65/85 הינו פרויקט "ירוק" שבמסגרתו נערך שיקום נרחב של אוצרות

טבע ושמירה על חיי בעלי חיים. בנוסף, שדרוג הכביש מביא להתעוררות תיירותית וכלכלית לאורך
התוואי.

חברת נתיבי ישראל יזמה את הפרויקט, קבעה את מכלול הקריטריונים שלו והנחיות התכנון, בדגש על
איכות וסביבה תוך קביעת ערכי הביצוע והמעקב על יישום המיזם.

שלוש חברות תשתית- יואל וגילי עזריה, סולל בונה תשתיות ועינב החץ יישמו את המיזם תוך מתן
פתרונות יצירתיים לשלביי הביצוע, למרכיבים הגאומטריים וכמובן להתייחסות קפדנית על השלכות איכות

הסביבה.

על כל אילו החליטה ועדת הפרס של הכנס העשירי של איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות להעניק פרס
פרויקט מצטיין בתחום תשתיות תחבורה ליוזם המיזם- חברת נתיבי ישראל ולקבלנים- גילי ויואל עזריה

בע"מ, סולל בונה ועינב החץ בע"מ על יישום הפרויקט.
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ת ע 
מהנדס דני מריאן – יו"ר

מהנדס ראובן לבאון – חבר
מהנדס גבי טרכטנברג – חבר

מהנדסת אורלי אינדיצקי –חברה
מהנדס איל רביב - חבר
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