הסיבה:

העבודות תבוצענה כעבודות הכנה לפתיחת מנהרות הראל כחלק מפרויקט חידוש כביש מס'  1החדש.
פרויקט

כביש 1
החדש
מוקד השירות

שימו לב לשינויים בהסדרי התנועה:

כביש מס'  1ייחסם הרמטית לתנועה בקטעים הבאים:
• לבאים מכיוון תל אביב לירושלים ייחסם כביש מס'  1בקטע שבין מחלף שער הגיא גינות סחרוב.
דרך חלופית :דרך מחלף בן שמן לכביש מס' .443
• לבאים מכיוון ירושלים לתל אביב ,ייחסם כביש מס'  1בקטע שבין גינות סחרוב למחלף חמד.
• לא תתאפשר הנסיעה מכביש מס'  3ממחלף לטרון לכיוון ירושלים דרך כביש מס' 1
דרך חלופית :דרך מודיעין ויציאה לכביש מס' .443
• לא תתאפשר הנסיעה מכביש מס'  38ממחלף שער הגיא לכיוון ירושלים דרך כביש מס' .1
דרך חלופית :דרך כביש מס'  395כיכר אשתאול ,רמת רזיאל  ,עין כרם.
הנסיעה תתאפשר גם דרך כביש מס'  ,375נתיב הל"ה ,צור הדסה עד ירושלים
• לא תתאפשר הנסיעה מכביש  3955ממחלף שורש לכיוון ירושלים דרך כביש מס' .1
דרך חלופית :דרך כביש מס'  395כיכר אשתאול ,רמת רזיאל  ,עין כרם.
הנסיעה תתאפשר גם דרך כביש מס'  ,375נתיב הל"ה צור הדסה עד ירושלים.
לבאים מכביש  431לכיוון ירושלים (מזרח) תתאפשר הנסיעה דרך מודיעין ויציאה לכביש מס' .443
אודות הגישה לישובים בתוואי החסימות יועברו הודעות פרטניות דרך הרשויות.

ב  19.1.17 -סוגרים את כביש  1מירושלים לתל אביב בשני הכיוונים

בלילה של יום חמישי 19.1.17
ייסגר לתנועה כביש 1
בקטע מחלף שער הגיא ועד גינות סחרוב
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משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל מבשרים על סיום העבודות
בפרויקט מנהרות הראל וגשר מוצא בכביש מספר אחת.

לקראת פתיחת הגשר והמנהרות ,תתבצע
סגירה זמנית של הכביש
מתי ואיפה:
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ביום חמישי ,19.01.17 ,החל מהשעה  22:00ועד יום שישי 20.1.17 ,עד השעה  10:00בבוקר,
ייחסם כביש מס'  1בקטע שבין שער הגיא ועד גינות סחרוב.

התנועה תוכוון על ידי משטרת ישראל ופקחי תנועה .אנא התעדכנו
ניתן להתעדכן באתר החברה ,מוקד  * 2120ואמצעי התקשורת.
נתיבי ישראל מאחלת נסיעה נעימה ובטוחה.
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