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 HI-21C-1223-2015 רשימת תפוצה מצורפת                                                                                           

 

 

 6כביש  -כביש חוצה ישראלהנדון: 

 בין צומת להבים לצומת בית קמה 40הודעה על סגירת כביש 

 2015 מאיל 29 -ל 28בלילה שבין 
                     

 בקטע החדש בין בית קמה לצומת שוקת,  6במסגרת עבודות סלילת כביש 

 עבודות הנפת קורות בצומת דבירה, ולצורך 

 למחרת 05:00ועד  22:00בין השעות  מאיב 29 -ל 28בלילה שבין ייסגרו 

 כלי רכב: תקטעי הכביש הבאים באופן מוחלט לתנוע

 הכיוונים. 2-ב -לצומת דבירהבין צומת להבים  -40כביש 

 הכיוונים. 2 -ב -בין צומת בית קמה לצומת דבירה -40כביש 

 הכיוונים. 2 –לצומת דבירה ב  הבין קיבוץ דביר -325כביש 

 

 שילוט התראה יוצב באזור בחסימה.
 

 ההודעה תפורסם גם באמצעי התקשורת השונים.
 

 ם אליכם. נא העבירו המידע הנ"ל לכל הגופים והמוסדות הקשורי
 

 08-9915265 :משרד מינהלת הפרויקט -בשעות העבודהטלפונים לבירורים: 

 054-8010769אהוד רויטמן: , 054-8010728, יעקב קירז'נר:  054-4969646צביקה ידור:  -לאחר שעות העבודה

 

 שתפורסם באמצעי התקשורת השונים  ודעההמ מצורף נוסח

 ודרכים חלופיות אפשריות.  לתנועה  40על חסימת כביש 

 
      ,רב בכבוד             
    אהוד רויטמן           
 הפרויקטמנהל           

                                                                                                                                    21חוצה ישראל קטע כביש  

 העתק:
 מתנ"א: רס"מ ביבי אהרון

 אריאל כהן -את"ן דרום
 אריה שבתאי, דני ירס, שולמית מלכא, אוריאל לוי -דובר -חכח"י

 מישל אלבז, צביקה ידור, רפי שכטר -רשות תמרור חכח"י
 יעקב קירז'נר, אלכס גוטמן, איליה צ'ריקובסקי -דנה הנדסה
 דודי בלוטרייך -סולל בונה

 מאור אביטבול, חנניה אסולין, גיא מירון, עוז שלו.  -אליקים בן ארי
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 רשימת תפוצה:
 
 , ולדימיר פיצ'קרמורןסיגל  -מועצה אזורית בני שמעון -
 מהנדסת –אלי לוי, חנה  -מועצה אזורית להבים -
 טלאל ואיברהים סהיבאן -ראש המועצה -עירית רהט -
 עירית לקיה -
 עמיחי לוי  -ממונה תח"צ -משרד התחבורה -
 ממונה תח"צ במשרד התחבורה -באמצעות עמיחי לוי -חברות אוטובוס: אגד, מטרופולין -
 אש ימד"א, מכב -
 פיקוד דרום, פיקוד העורף -צה"ל -
 סמנכ"ל תכנון ובינוי דור אלון -באמצעות הגב' אורית ארליכמן -להב -תחנת דבירה ותחנת אלונית -אלון דור -
 , זאב חריטונוב, שמעון בן לולואלכס גליק, איגור קליינר -נת"י דרום -
 , ישראל ג'יבלירוברטו גרשט, אריק אבוטבול -מוקד נת"י -
 , ממגורות אמברסודהסטרים, חוות שבדרון -מפעלים  -
 קק"ל  -
 
 
 
 

 


