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הכביש ,שיוצר נגישות ישירה בין כביש מס'  1לישובי דרום גוש דן ,הוא כביש הרוחב הארוך ביותר
בישראל ואורכו  22קילומטרים .בכביש הושקעו  2.5מיליארד שקלים
החברה הלאומית לדרכים בישראל וחברת נתיבי היובל פתחו בסוף השבוע לתנועה את כביש מס'  ,431שהוקם
בהשקעה של כשני מילארד שקלים וחצי.
הכביש הוא דרך פרברית מהירה ,דו-מסלולית ותלת נתיבית ,המתחילה במזרח בכביש מספר  1ומתחברת
במערב לנתיבי איילון בפאתי ראשון לציון .הכביש כולל חיבורים לישובים ראשון לציון ,רמלה ,פלמחים ,נס ציונה,
רחובות ,באר יעקב ,נצר סירני ,ישובי המועצה האיזורית גזר ,מודיעין ,ועוד.
מנכ''ל החברה הלאומית לדרכים ,אלכס ויז'ניצר'' :פתיחת הכביש הינה שלב משמעותי בדרך לשדרוג מערך
התחבורה של מטרופולין גוש דן ,תוך כדי יצירת ציר תנועה מהיר בדרום המטרופולין.
''ציר הרוחב החדש ,יביא להפחתת עומסי התנועה בכביש מס'  1ולהגברת הנגישות שבין דרום ומזרח המדינה
לבין אזור גוש דן .בסיוע של משרד האוצר ,בנינו מתכונת שהופכת את הקבלן הפרטי ,לגורם בעל מוטיבציה
בדאגה לתנאי התשתית הטובים ביותר ,מתוך חשיבה לשנות דור''.
כביש  ,431הנו המכרז התחבורתי רהאשון המבוצע בארץ בשיטת  .PFI – Private Finance Initiatorלפי
השיטה ,שנבנתה יחד עם משרדי האוצר והתחבורה ,הזכיין מקים את הכביש במימונו ,מתחזק ומתפעל אותו
במשך  25שנים – ומקבל תשלום מהמדינה בתקופת הזיכיון.
כביש מס'  ,431מואר לכל אורך  22הקילומטרים שלו ,ממודיעין במזרח ועד למבואות ראשון במערב .הכביש
חוצה ומתחבר באמצעות עשרה מחלפים לכבישי האורך  .4304 ,4313 ,4311 ,412 ,40 ,42 ,6 ,20 ,1כביש
 431מספק נגישות ישירה לישובים ראשון לציון ,פלמחים ,נס ציונה ,רחובות ,באר יעקב ,רמלה ,לוד ,מודיעין,
יישובי המועצה האזורית גזר וכביש חוצה ישראל .הכביש מהווה את החלק הדרומי של הטבעת המטרופולינית
של גוש דן ).(531,6,20,431
החברה הלאומית לדרכים שימשה כרשות הממונה על ביצוע הסכם הזכיון ,ובמסגרת זו ניהלה ופיקחה על
עבודות ההקמה שהחלו בחודש נובמבר  .2005ע''פ הסכם הזכיון ,המדינה העניקה לזכיין את זכות השימוש
במקרקעין ,והזכיין קיבל על עצמו ,לממן ,להקים ,לתפעל ולתחזק את הכביש ,ולהחזירו למדינה בתום תקופת
הסכם הזיכיון ) 25שנים(.
שר התחבורה והבטיחות בדרכים )רא''ל( ,שאול מופז'' :כביש מס'  431מהווה נדבך מרכזי ברשת הכבישים
הראשיים במדינת ישראל שנועדה לאפשר לציבור הנהגים נסיעה בטוחה ,מהירה ונוחה שתשפר את איכות
החיים ואיכות הנסיעה בכבישי ישראל .שיתוף הפעולה המוצלח עם הסקטור הפרטי ,שדרך זו היא תוצר ישיר
שלו ,מעודד אותנו להמשך מעורבות הסקטור הפרטי בפרויקטים של תשתיות ברחבי הארץ שיתרמו לצמיחה
של המשק ולקידום תשתיות איכותיות לרווחת תושבי ישראל .אני מברך את החברה הלאומית לדרכים ,את
חברת נתיבי היובל וכל העוסקים במלאכה''.
אילן בן גיגי ,מנכ''ל דניה סיבוס'' :השלמת כביש מס'  431מהווה ציון דרך חשוב בפרויקט התחבורה המוביל
בישראל ועדות ליכולתה של דניה .עוד הוסיף בן גיגי כי ''דניה רואה בפרויקט זה את אחד מן הפרויקטים
החשובים בביסוס מעמדה של החברה כחברה זכיינית וקבלנית של פרויקטים תחבורתיים בישראל''.
הכביש נפתח לתנועה ,בשיתוף עם משטרת התנועה ,בתהליך הדרגתי שנמשך שעות ,במהלכו הוזרמה
התנועה אל הכביש ,מחלף אחר מחלף .החל מהיום בבוקר ,ניתן יהיה לנסוע בכביש למלוא ארכו .הנהגים
נדרשים למשנה זהירות ,בכדי להתרגל להסדרי התנועה החדשים.

