
 

 

 
 

 
 :לכבוד

 מרחב דרום -מפעלי התעשייה 
 

החלטה  -המערבי טון בכבישי הנגב  21הגבלת תנועת המשאיות מעל 
 סופית

 
זאת , טון 06קיבל משרד התחבורה החלטה על הגבלת תנועת המשאיות מעל  6102בחודש מאי , כזכור לכם

 .ללא היוועצות מקדימה עם הציבור
 

יצע משרד התחבורה עבודת שטח מעמיקה באשר ב, בהמשך לפעילותנו ולפעילות מועצת המובילים
 . גיבש המשרד בימים אלו את החלטתו בנושא, להשלכות הבטיחותיות בשעות העומס בכבישי הנגב המערבי

 
להלן עיקר ההחלטה הסופית אל מול המתווה המקורי והמתווה המצומצם כפי שפורסם בעניין הגבלת 

 :ביטון בכבישי הנגב המער 21תנועת המשאיות מעל 
 

 מתווה סופי מתווה מצומצם לדיון החלטה ראשונית 

שעות סגירת 

 הכביש

0011-0011 

00011-00011 

00:1-0011 

000:1-020:1 

0::7-0:77 

23::7-23::7 

סגירת קטעי 

 הכבישים

 622כביש 
 (מצומת בית קמה ועד צומת אשל הנשיא)

 הכביש פתוח הכביש פתוח

 620 כביש
 (מעוןצומת אופקים ועד צומת )

 620 כביש
 (6:6צומת אופקים ועד כביש )

 142 כביש

 (1:1צומת אופקים ועד כביש )

 :60כביש 
 (מצומת בית קמה ועד צומת בית הגדי)

 הכביש פתוח הכביש פתוח

 01:כביש 
 (צומת רהט דרום ועד צומת הנשיא)

 הכביש פתוח הכביש פתוח

 6:6כביש 
 (מצומת שער הנגב ועד כרם שלום)

 6:6כביש 
 (מצומת סעד ועד כרם שלום)

 1:1כביש 

 (מצומת סעד ועד כרם שלום)

 666כביש 
 (מצומת צאלים ועד צומת גמה)

 הכביש פתוח הכביש פתוח

 6:2כביש 
 (מצומת צאלים ועד צומת רעים)

 6:2כביש 
 (מצומת אורים ועד צומת רעים)

 1:4כביש 

 (מצומת רעים ועד צומת אורים)

 60כביש 
 (נתיבות ועד מעבר קרנימצומת )

 הכביש פתוח הכביש פתוח

 מקום כינוס המשאיות

 בשעות המגבלה
 לא נקבע לא נקבע

חניון בסמוך למעבר כרם ה

 שלום

משאיות  201-להרחבת החניון )

 (כיום 611לעומת 

 מנגנון שחרור מבוקר

 של המשאיות בסיום

 הגבלת הנסיעה

 לא נקבע לא נקבע
 יופעל מנגנון שחרור ה

 משאיות מבוקר

 מיידי מיידי תחולת ההחלטה
מיום תחילת  חודשים 4

 העבודות להרחבת החניון

קבלת היתר לנסיעה 

 בשעות סגירת הכביש
 לא קיים לא קיים

 בהתאם לנוהל

 "פטור מציות לתמרור"



 

 

 

 

  - חשוב ביותר

 בהתאם להחלטת משרד התחבורה משך הזמן לתחולת ההחלטה עומד לרשותנו על מנת להגיש 
 .'פטור מציות תמרורים'זאת בהתאם לנוהל , בקשה בהתאם לנסיעה בשעות המגבלה

 

 לחץ כאן -' פטור מציות תמרורים'לעיון 

 

עילות אנא בחנו את ההחלטה בכובד ראש והשיבו באיזו מידה צפויה המגבלה להשפיע על פ 
 (הגבוה ביותר – 3 ;הנמוך ביותר  – 2) .חברתכם

 

 7 – לא משפיע כלל 

 2 –  אין חסמים מהותיים ולא נדרש היתר נסיעה חריג –נמוכה מאוד 

 1 –  המפעל יכול להתאים את פעילותו בהתאם למגבלה –השפעה נמוכה. 

 : –  אולם אפשרי, קושי בפעילות תחת המגבלה –השפעה בינונית 

 4 –  פגיעה בחלק מפעילות החברה ויידרש היתר נסיעה חלקי – גבוהההשפעה. 

 3 – קבלת היתר הכרחית –פגיעה משמעותית בפעילות החברה  – השפעה גבוהה מאוד 

 

 !אנו עומדים לרשותכם על מנת ללוות אתכם בקבלת היתר הנסיעה במידת הצורך

 

 ב ההחלטה הסופית"מצ

 

 

 ,בברכה

 אביב חצבני

 מנהל המרחב

 

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/18974515.pdf

