
 מתקדמים בעבודות לסלילת
נתיב תחבורה ציבורית ברחוב ויצמן 

משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון, בשיתוף עיריית כפר-סבא ובאמצעות החברה הכלכלית לפיתוח
כפר סבא, מתחילים בביצוע החלק הסופי לסלילת נתיבי תחבורה ציבורית ברחוב ויצמן בעיר.

החל מיום ראשון, 20/11/22, ולמשך כחודש, תבוצענה עבודות לסלילת אספלט ברחוב ויצמן, החל 
מהשעה 21:00 בערב ועד השעה 05:00 בבוקר למחרת, בקטע שבין צומת 40/55 לרחוב תל חי. 

העבודות תבוצענה בשני שלבים ובחלוקה לשישה מקטעים. מידע על השלב השני יימסר בהמשך. 
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מוקד

תודה על שיתוף הפעולה, 
mahirlair@bncr.co.il | 072-2211599 :לפרטים נוספים - קשרי קהילה 

להסדרי נגישות פרטניים יש לפנות למוקד העירוני 106 או בווטסאפ 050-3106106

פירוט אודות מקטעי העבודה והסגירות 
ניתן לראות במפה המצורפת: 

הסדרי תנועה ועבודה לשלב הראשון:
• ביום ראשון, 20/11/2, לא תתאפשר הנסיעה ברחוב 

ויצמן, בקטע שבין צומת 40/55 לרחוב התעש
• ביום שני, 21/11/22, לא תתאפשר הנסיעה ברחוב 
ויצמן, בקטע שבין רחוב הסדנה לרחוב הראשונים

•  ביום שלישי, 22/11/22:
- לא תתאפשר הנסיעה ברחוב ויצמן, בקטע 

שבין רחוב התעש לרחוב משה דיין
- לתושבי/ות רחוב גייסות השריון, הכניסה 

תתאפשר דרך רחוב הראשונים באמצעות ליווי 
פקחים בלבד

- במהלך העבודות, לא תתאפשר כניסה ויציאה 
של כלי רכב לחניון ברחוב הר תבור

ביום רביעי, 23/11/22:  •
- לא תתאפשר הנסיעה ברחוב ויצמן, בקטע 

שבין רחוב הראשונים לרחוב הגליל
- לתושבי/ות רחוב גייסות השריון, הכניסה 

תתאפשר דרך רחוב הראשונים באמצעות ליווי 
פקחים בלבד

- לתושבי/ות רחוב רבקה גובר, הכניסה 
תתאפשר דרך רחוב העמק באמצעות ליווי 

פקחים בלבד
ביום חמישי, 24/11/22:  •

- לא תתאפשר הנסיעה על רחוב ויצמן, בקטע 
שבין רחוב משה דיין לרחוב העמק

- לתושבי/ות רחוב רבקה גובר, הכניסה 
תתאפשר דרך רחוב העמק באמצעות ליווי 

פקחים בלבד

ביום ראשון, 27/11/22, לא תתאפשר הנסיעה על   •
רחוב ויצמן, בקטע שבין רחוב הגליל לרחוב תל חי
מעבר הולכות/י הרגל יתאפשר כרגיל במדרכות,   •

לאורך כל העבודות
לנהגות ולנהגים מומלץ להשתמש באפליקציית  • 

 
• במהלך העבודות, יבוצעו שינויים בתחבורה הציבורית. 

לפרטים נוספים מוקד כל-קו 8787*
• ייתכנו שינויים בהסדרים ובלוחות הזמנים, בהתאם 

להתקדמות העבודות ובהתאם לתנאי מזג האוויר


