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02.01

דרך מס'  1נחסמה בכניסה לירושלים בגלל שביתת הנכים.

06.01

מטוס "אל-על" ללונדון נאלץ לחזור לנתב"ג לאחר שציפור חדרה למנועו.

07.01

08.01

שלג בגליל ,בגולן ,בשומרון ובירושלים .השלג גרם לחסימת כבישים ולביטול
לימודים והטיל מצור על יישובים.
גשר צאלים בכביש  222נסגר לתנועה בשל הצפה במי שטפונות.

05.02

נוצר מחסור בדלק עקב שביתה של עובדי פי-גלילות ,בעיקר באזור הדרום.

22.01
01.02
16.02

אלפי חקלאים זועמים שיבשו את התנועה בצמתים מרכזיים ברחבי הארץ ויצרו
פקקי תנועה ארוכים .הם מחו על התנגדות משרד העבודה לייבוא עובדים זרים.
דרך  65נחסמה למספר שעות בעקבות מרדף של שוטרים אחרי מכונית תופת.
מכונית התופת התפוצצה והמחבל נהרג.
ישראלי נהרג בפיגוע ירי ליד עטרות בדרכו הביתה )דרך .(45

02.03

עשרות אלפים מילאו את כיכר רבין בהפגנת ענק של הימין – הגדולה ביותר מאז
עליית שרון לשלטון.
פיגוע בעפולה :תושב נצרת עילית נהרג בהתפוצצות מתאבד.

05.03

תושבת אפרת נהרגה מאש חוליית מחבלים בכביש המנהרות )דרך .(60

14.03
21.03

חמישה תושבי כפר מנדא נהרגו בתאונת דרכים בגליל התחתון בדרך מס' 781
בקטע שבין צומת מורשת למצפה אביב.
בוואדי ערה פוצץ עצמו מחבל מתאבד בתוך אוטובוס בקו  823של "אגד" שהיה
בדרכו מתל אביב לנצרת 7 .נהרגו 29 ,נפצעו .דרך מס'  65נחסמה למספר שעות.
בדרך מס'  1נפתחה לתנועה הלולאה לתל אביב במחלף שורש.

27.03

מעבר לשעון קיץ.

07.04

בכביש החוף )דרך מס'  (4סמוך למחלף קיסריה נהרגו  4חיילים ,תייר ובנו הקטן
בתאונה.
ליד צומת יגור )דרך  ,(70פוצץ עצמו מחבל מתאבד בתוך אוטובוס בקו  960של
"אגד" ,שהיה בדרכו לירושלים –  8הרוגים.
 60אלף איש ,להערכת המשטרה ,הגיעו בשעות הערב להפגנת "שלום עכשיו"
בכיכר רבין בתל אביב.
חנוכת עוקף הוד השרון ,דרך מס'  55) 40לשעבר( .שמו של קטע דרך  40שעבר
בהוד השרון שונה לדרך .402
טכס חנוכת מחלף אשדוד – שלב ב )דרך .(4

27.05

חנוכת הקטע המזרחי של דרך מס' ") 5חוצה שומרון"( עד לעיר אריאל.

27.05

כאלף חירשים חסמו את דרך מס'  1בכניסה לירושלים 3 ,נפצעו קל בהפגנה.

05.06

 17בני אדם נהרגו ו 45-נפצעו בפיגוע סמוך לצומת מגידו )דרך .(65

06.06

חנוכת עוקף משגב עם ,דרך מס'  ,886מצומת מרגליות עד משגב עם .התוואי של
קטע זה שונה והוא ממוקם מזרחית לתוואי הקודם.
מחבל מתאבד התפוצץ באוטובוס ברחוב דב יוסף בירושלים )ליד בית צפאפא(
בשעה שמונה בבוקר –  19הרוגים ו 75-פצועים.

19.02
24.02

05.03

26.03

10.04
11.05
23.05
27.05

18.06
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) 2002המשך(
16.07
04.08
06.08
09.08
12.08
20.08

שבעה אזרחים ישראלים נהרגו ו 20-נפצעו בפיגוע משולב של מטען וירי ,כמה
מאות מטרים מהכניסה לעמנואל בשומרון )דרך .(55
נפתח לתנועה הקטע הראשון בכביש "חוצה ישראל"  -דרך מס'  ,6בין קיבוץ
אייל לנחשונים .אורך הקטע  18ק"מ.
קטע דרך מס' " ,471כביש מכבית" נפתח לתנועה מדרך מס' ) 444צומת
נחשונים( ועד דרך מס' ) 40צומת שעריה(.
נפתחה יציאה נוספת לנתיבי איילון דרום מגשר מודעי ,המחבר את רח'
ז'בוטינסקי בתל אביב למיתחם הבורסה ברמת גן .כך תתאפשר כניסה מאיילון
דרום לתל אביב ולרמת גן באמצעות הכביש החדש.
כביש הטבעת ממזרח לבאר שבע נפתח לתנועה .פתיחת קטע זה משלימה את
הקטע הצפון מזרחי ,בין דרך מס' ) 40צומת גורל( לדרך מס' ) 60צומת חטיבת
הנגב(.
חברת נתיבי איילון פתחה לתנועה מעבר משוקע בצומת אלוף שדה-הירדן בר"ג.

03.09

טקס חנוכת דרך  .531הדרך מחברת את דרך מס'  444עם דרך מס'  40עוקף הוד
השרון.
קטע אלעד-נחשונים בדרך מס'  444הורחב ממסלול אחד לשני מסלולים.

25.09

קטע גבעת זאב-גבעון בדרך מס'  436הורחב ממסלול אחד לשני מסלולים.

30.09

נפתח לתנועה כביש הגישה מדרך מס'  90לגשר אלנבי.

06.10

שעון הקיץ הסתיים בלילה.

10.10

פיגוע במחלף בר-אילן דרך מס'  .4הרוגה אחת ו 65-פצועים.

30.10

נפתח לתנועה בדרך מס'  6הקטע שבין מחלף בן שמן למחלף נחשונים בכיוון
צפון בלבד.
קטע מורשה-ירקון בדרך מס'  5הורחב לשלושה נתיבים לכל כיוון.

24.11
23.12

במשך יותר מ 4-שעות היה אזור מפרץ חיפה סגור לתנועה ,מחשש להתפוצצות
כ 40-טון גז שדלפו ממחסני החמצן בצומת קריית אתא )דרך  .(4אלפים נתקעו
בפקקים הארוכים.
נחנך כביש אליפלט-צפת ,עוקף צפת )דרך  ,(89ובו הגשר הגבוה ביותר בישראל.

29.12

מהיום :נסיעה ב"חוצה ישראל" ,דרך מס'  ,6בתשלום.

30.12

נחנך לתנועה החיבור הצפוני של דרך מס'  45שימשיך את שד' גולדה מאיר
בירושלים משכונת רמות לכיוון צפון )גבעת זאב ומודיעין(.

24.09

01.11
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2003
01.01
01.01
02.01
05.01
13.01
14.01
19.01
20.01
21.01
03.02
07.02
09.02
21.02
25.02
03.03
05.03
26.03
27.03
30.03
01.04
10.04

26.02

פיצוץ במפעל "חמצן וארגון" ,מפעל לייצור מכלי חמצן ,באזור התעשייה של
הרצלייה .בפיצוץ נפצע קשה עובד המפעל .הכניסות לאזור התעשייה נחסמו
לתנועה ונוצרו עומסי תנועה כבדים.
נהגי משאיות נסעו במהירות אטית וגרמו לשיבושי תנועה .הכביש הסמוך ליישוב
מודיעין )דרך מס'  (443נחסם לתנועה למשך שעות ארוכות.
עובדי מחצבות האבן ונהגי משאיות המובילים אבן שיבשו את התנועה בצירים
מרכזיים במדינה.
פיגוע בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב 23 ,הרוגים.
נפתחה לתנועה דרך מס'  ,89אליפלט – צפת ,כולל גשר מעל נחל עכברה.
נחנך מחלף הקריות החדש בחיפה.
נפתח לתנועה כביש הר הצופים בירושלים הכולל שתי מנהרות מתחת להר.
נפתח לתנועה קטע נוסף בדרך מס'  ,6מנחשונים דרומה ,עד מחלף בן שמן.
כ 300-תושבים פונו מבתיהם בגוש דן בעקבות הצפות שנגרמו על ידי הגשמים
הכבדים .צירי תנועה רבים נחסמו לתנועה לאחר שהוצפו.
ואדי ערה )דרך מס'  (65נחסם לתנועה למספר שעות בעקבות חשש לחדירת
מחבל.
שני מחבלים נעצרו בדרכם לבצע פיגוע התאבדות בשרון .בעקבות מידע מוקדם
הוקמו מחסומים רבים באזור השרון שגרמו לפקקי תנועה גדולים.
פקקי תנועה גדולים נוצרו בכביש גהה )דרך מס'  ,(4לאחר שבגשר מסובים נמצאו
תשעה מיכלי גז שנפלו ממשאית.
כביש החוף )דרך מס'  (2נחסם בבוקר לתנועה באזור מחלף קיסריה למשך שעות
ארוכות בעקבות תאונת שרשרת שבה היו מעורבים מכלית דלק ואוטובוס עמוס
נוסעים 11 ,בני אדם נפצעו.
ירושלים הייתה מנותקת שעות ארוכות בשל השלג הכבד שהגיע לגובה  25ס"מ.
אלפי כלי רכב נתקעו בנתיבי איילון )דרך מס'  (20ויצרו פקק אדיר שנמשך עד
למחלף בן שמן .הגורם לפקק :שקיעת כביש סמוך למחלף השלום בגלל מי
גשמים שחדרו למערכת ניקוז ישנה מתחת לכביש.
כביש גהה )דרך מס'  (4היה חסום לתנועה יותר משעתיים לאחר שחומצה
חנקתית מסוכנת דלפה ממכלית שיצאה ממפעל תע"ש ברמת השרון – נוצרו
פקקים בכל האזור.
שלג בגליל ובירושלים.
מעבר לשעון קיץ.
פיגוע בנתניה ,בכניסה לבית קפה לונדון ברח' הרצל ,חייל מנע ממחבל מתאבד
להיכנס לבית הקפה .המחבל פוצץ עצמו מחוץ לבית-הקפה ,החייל ו 48-איש
נוספים נפצעו.
מחלף קפלן )דרך מס'  (40נפתח לתנועה.
בתאונת דרכים קטלנית בנתיבי איילון )דרך מס'  ,(20נמחצה למוות אישה
כשמשאית התהפכה על מכוניתה .בגלל התאונה נוצרו שיבושי תנועה כבדים
בנתיבי איילון דרום ממחלף שבעת הכוכבים בהרצלייה ועד מחלף ההלכה וכן
בכבישים באזור.
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) 2003המשך(
13.04
20.04
04.05
05.05
18.05

נחנכו קווי רכבת חדשים מתל אביב לכפר סבא ומתל אביב לרמלה.
נפתח לתנועה מחלף בת שלמה ,בדרך מס' ) 70ואדי מילח'(.
נתב"ג נסגר לתנועת מטוסים במהלך השבת ,בעקבות החלטת ההסתדרות.
נפתח קטע נוסף בכביש חוצה ישראל )דרך מס'  ,(6ממחלף נשרים עד בן שמן.
שבעה בני אדם נהרגו ו 20-נפצעו בפיגוע התאבדות בקו  6סמוך לגבעה הצרפתית
בירושלים.
צומת הערבה התיכונה וצומת עין יהב )דרך מס'  (90נחסמו לתנועה על ידי תושבי
הערבה שהבעירו צמיגים ,במחאה על התכנית הכלכלית.
בפיגוע ירי אל מכונית בכביש חוצה ישראל )דרך מס'  ,(6סמוך לקלקיליה ,נהרגה
ילדה בת שבע.
מחלף וולפסון בכביש איילון )דרך מס'  (20נפתח לתנועה.

02.07

אלפים נתקעו לשעתיים בפקק ענק בכביש חוצה שומרון מאזור צומת מורשה )דרך
מס'  (5עד ראש העין – בגלל התרעות על חוליית מחבלים.
נפתח לתנועה קטע נוסף בכביש חוצה ישראל )דרך מס'  (6בין מחלף נשרים למחלף
שורק.
נפתח לתנועה קטע נוסף בכביש חוצה ישראל )דרך מס'  (6ממחלף אייל ,בסמוך
לכפר סבא ועד למחלף ניצני עוז ,ליד נתניה.
כ 20-הרוגים וכ 100-פצועים ,רובם ילדים ,בפיגוע תופת במרכז ירושלים.

26.08

אגף התנועה במשטרה ומע"צ החליטו לסגור את היציאה הדרומית מראש פינה
שמובילה ישירות למחלף אליפלט )דרך מס'  (90למשך חודש ,לצורך תיקונים בגלל
מספר רב של תאונות דרכים.
חמישה הרוגים ומעל  40פצועים בפיגוע בבית קפה "הלל" ברח' עמק רפאים
בירושלים.
שישה הרוגים ולמעלה מעשרים פצועים בפיגוע התאבדות מול בית החולים "אסף
הרופא" ליד צריפין.
נחנכו קווי רכבת חדשים מתל אביב לראשל"צ ,ומתל אביב לבית שמש.

21.09

מאות חקלאים חסמו צירי תנועה ראשיים במחאה על מסוי העובדים הזרים.
נחסמו שבעה צמתים מרכזיים :מחניים ,נבות בעמק יזרעאל ,צומת זכרון יעקב
בפורדייס ,דרורים בשרון ,קסטינה בקריית מלאכי ,עזתה וצומת הערבה.

03.10
04.10

מעבר לשעון חורף.
 19בני אדם נהרגו ויותר משישים נפצעו בפיגוע התאבדות במסעדת מקסים בחיפה.

09.10

תאונת דרכים קשה בין רכב מסחרי למשאית בכביש החוף )דרך מס'  (2סמוך
למחלף פולג .שיבושי תנועה כבדים למשך שעות רבות.
עובדי מע"צ שיבשו את התנועה בירושלים ובתל אביב.
הגשמים הכבדים גרמו להצפות ,כבישים פקוקים ובורות.
עיצומים של עובדי המכס בנתב"ג.
נהג משאית נהרג בתאונת דרכים בכביש מס'  ,90בין ערד לים המלח .סיד שנשפך
מהמשאית גרם לחסימת הכביש.
ארבעה בני אדם נהרגו בפיגוע בצומת גהה.

26.05
17.06
01.07

06.07
08.08
19.08

09.09
09.09
14.09

21.10
10.11
02.12
04.12
25.12

22.10
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2004
06.01

נפתח לתנועה קטע נוסף בכביש חוצה ישראל )דרך מס'  (6בין מחלף ניצני עוז
למחלף עירון.
עובדי עיריית קריית מלאכי חסמו את צומת קסטינה )דרך מס'  ,(3בכניסה
לקריית מלאכי ,במחאה על שלא קיבלו משכורות כבר שישה חודשים.
כ 15-אלף איש ביקרו בחרמון ביומיים האחרונים.

19.01

 10הרוגים ו 44-פצועים בפיגוע התאבדות באוטובוס קו  19של "אגד" ברחוב עזה
בירושלים.
רעידת האדמה החזקה ביותר ב 25-השנים האחרונות ,התרחשה במשך מספר
שניות כשמוקדה באזור צפון ים המלח.
שיבושים קשים בתנועה בעקבות סופת שלגים עזה בגליל ובגולן.

22.02

 8הרוגים ועשרות פצועים בפיגוע התאבדות באוטובוס קו  14של "אגד" בלב
ירושלים.
 10הרוגים בפיגוע התאבדות כפול בנמל אשדוד.

17.03

נפתחה לתנועה דרך מס'  7בין צומת גדרה )דרך מס'  (40עד לדרך מס'  3ליד
יסודות.
מעבר לשעון קיץ.

07.01
18.01

10.02
14.02

15.03

06.04
15.04
27.04
28.04
02.05

נפתח קטע המחבר את דרך  531מזרח לדרך מס'  .444החיבור יאפשר תנועה
ישירה מכביש חוצה ישראל )דרך מס'  (6לכיוון כפר-סבא ובכיוון ההפוך.
עשרות אלפי משפחות מכל רחבי הארץ הפכו את גוש קטיף לפקק תנועה ענקי
כדי להשתתף בעצרת נגד תכניתו המדינית של ראש הממשלה.
נפתח מחלף באקה-ג'ת הכולל חיבור כביש חוצה ישראל )דרך מס'  (6עם דרך מס'
.61
אם וארבע בנותיה נהרגו בציר כיסופים )דרך מס'  (23בפיגוע ירי.

30.06

שלושה ילדים נהרגו ו 61-נפצעו בתאונה סמוך לכפר יונה )דרך מס'  (57כשאוטובוס
התנגש בג'יפ צבאי וכתוצאה מכך התהפך האוטובוס על צדו מספר פעמים.
משאית גז שהתהפכה ונהג שיכור שתקו את התנועה בכביש החוף )דרך מס'.(2
 400אלף מכוניות עמדו שעות בכביש החוף וגם בדרכים החלופיות.
במבצע הזדהות עם תושבי גוף קטיף התפרשו מתנגדי תכנית ההתנתקות לאורך
הדרכים מרצועת עזה עד לכותל המערבי בירושלים.
בפיגוע כפול בבאר שבע נהרגו  16אזרחים בשני אוטובוסים.

19.09

מנהרת כיכר צה"ל ,העוברת סמוך לחומות העיר העתיקה בירושלים ,נפתחה
לתנועה .אורכה של המנהרה כ 500 -מטר.
מעבר לשעון חורף.
נמל התעופה בן-גוריון מושבת .אין המראות ונחיתות מטוסים.
מהיום יש רכבת לנמל תעופה בן-גוריון .קו הרכבת יוצא מנהרייה ועובר דרך
חיפה ,הרצלייה ,נתניה ותל אביב.
בנמל התעופה בן גוריון נפתח הטרמינל החדש )מס'  (3לפעילות תעופתית.

11.07
25.07
29.08

21.09
21.09
10.10
02.11
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2008-2002

האירוע

) 2004המשך(
24.11
19.12

24.03.05

התחבורה הציבורית בבאר שבע מושבתת .הנהגים המפעילים את שירותי
התחבורה הציבורית בעיר שובתים במחאה על תנאי תעסוקה )השביתה נמשכה
עד .(24.03.05
סוחרי מתכת גנבו בסוף השבוע כבלי נחושת ממסילת רכבת צפון ושיבשו את
תנועת הרכבות בכל רחבי הארץ.
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תאריך
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מ...

2008-2002

האירוע

2005
20.01

הצפות ועומסי תנועה בשל הגשם שירד במרכז ובצפון בארץ.

25.01

קטע נוסף בכביש נתיבי איילון נפתח לתנועה  -ממחלף חולות ועד הרצלייה ,בשני
הכיוונים.
החברה הלאומית לדרכים )מע"צ החדשה( החלה לפעול כחברה ממשלתית.

30.01

יותר מ 150-אלף איש בהפגנת הימין בירושלים.

31.01

נחנך כביש הר הצופים בירושלים .הכביש שנפתח לתנועה בחלקו כבר ב,2002-
מהווה כניסה חדשה לירושלים ממזרח ,מכיוון בקעת הירדן ,יריחו ,ים המלח
ומעלה אדומים .אורכו של הכביש הוא כ 3-ק"מ והוא אחד מכבישי הרוחב
החשובים בתכנית הכבישים המטרופוליניים של ירושלים.
חברת ההסעות "קווים" החלה להפעיל את קווי התחבורה הציבורית
)אוטובוסים( בעפולה ובעמק בית שאן.
כביש נתיבי איילון )דרך מס'  (20נחסם לתנועה למשך כשעה בשל צמיגים
בוערים ,שחסמו את התנועה לכל רוחב המסלול המוביל צפונה.
מתנגדי ההתנתקות חסמו את כביש החוף בהמשך כחצי שעה )סמוך לשעה (19.00
בצמיגים בוערים.
הסתיימה שביתת עובדי חברת האוטובוסים "מטרודן" בבאר שבע לאחר ארבעה
חודשים.
זוג הורים וששת ילדיהם נהרגו בתאונת דרכים בכביש חוצה שומרון )דרך מס' ,(5
סמוך לאריאל .אחיו של אבי המשפחה נהג ברכב וגרם לתאונה כשביצע פניית
פרסה במקום אסור.
מעבר לשעון קיץ .זו הפעם הראשונה שבה יופעל שעון הקיץ עפ"י החוק החדש
שהתקבל בכנסת .שעון הקיץ ייכנס לתוקף מדי שנה ביום שישי שלפני ה2-
באפריל ויסתיים ביום ראשון שלפני י' בתשרי ,יום הכיפורים.
נחנך קו הרכבת מת"א לירושלים ,וקו חדש מת"א לאשקלון .קו ירושלים-ת"א
ישרת נוסעים מאזור ירושלים ,בית שמש ,רמלה ולוד.
כביש נתיבי איילון )דרך מס'  ,(20נחסם לתנועה בשעות הבוקר בשל צמיגים
בוערים.
אלפים נתקעו שעות בכביש חיפה-ת"א )דרך מס'  ,(4בגלל התרעות לניסיון פיגוע
בת"א.
יום העצמאות .למעלה ממיליון מבקרים הגיעו ליערות ולאתרי הקרן קיימת
לישראל ברחבי הארץ.
מתנגדי ההתנתקות חסמו עשרות צמתים.

26.01

01.02
14.03
22.03
24.03
31.03
31.03
09.04
10.04
25.04
12.05
16.05
17.05
21.06

03.07
18.07

נפתחה לתנועה דרך מס' " 22נתיבי המפרץ" מהעיר התחתית של חיפה ועד
לקריות.
תאונת רכבת קטלנית :משאית עמוסה אפר פחם נתקעה על המסילה באזור
צומת מסמייה .הרכבת לבאר שבע לא הספיקה לבלום והתנגשה בה 6 .הרוגים
ו 108-פצועים .נוצר עומס תנועה בזירת האירוע ולכן מסוקי חיל האוויר פינו
פצועים.
כביש חדש נפתח לתנועה באזור מערב בנימין :דרך  ,446המחברת בין אזור בית-
אריה ועופרים לאזור נילי וחשמונאים.
למרות המחסום שהקימה ליד נתיבות ,אפשרה המשטרה לעשרות אלפי מתנגדי
ההתנתקות לצעוד עד כפר מימון וללון שם.
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2008-2002

האירוע

) 2005המשך(
31.07

כל הדרכים לגוש קטיף נחסמו לתנועה פרט לכוחות הביטחון ותושבי הגוש.

03.08

צעדת פעילי הימין לכיוון גוש קטיף נבלמה בצומת פדויים ביציאה מאופקים ,ע"י
אלפי שוטרים וחיילים.
בחצות הלילה נסגר שער הכניסה לגוש קטיף.

14.08
17.08

23.08

פינוי תושבי גוש קטיף מתושביו.

29.08

פיגוע בבאר שבע .שני מאבטחי אגד נפצעו קשה.

24.09

נפתחה תחנת הרכבת החדשה בצפון באר שבע ,בסמוך לאוניברסיטת בן-גוריון.
התחנה תשרת את הסטודנטים.
מעבר לשעון חורף.

28.10

חמישה הרוגים ולמעלה משלושים פצועים בפיגוע התאבדות בחדרה.

15.11

משרד התחבורה התיר הסבת מכוניות להנעה בגז.

05.12

חמישה הרוגים בפיגוע בכניסה לקניון בנתניה.

16.12

ירי על מכונית נוסעת בדרום הר חברון ,הנהג נהרג.

17.12

במוצאי שבת יצאה רכבת הנוסעים הראשונה מדימונה לבאר שבע.

09.10

23.12

24.12

שלג כבד בחרמון ,הצפות באזור הצפון וגשמים ברוב אזורי הארץ.
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א - .אירועים כלליים,
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2008-2002

האירוע

2006
01.01
08.01
10.01
14.01
19.01
29.01
09.02
21.03

26.03
30.03
02.04
02.04
20.04

06.05
05.06
06.06
12.06

02.01

לראשונה תכנון תקציבי רב-שנתי בשתי חברות ממשלתיות  -הרכבת והחברה
הלאומית לדרכים  -בהשקעה כוללת של יותר מ 40-מיליארד שקל.
עשרה בני אדם נפצעו בהתהפכות אוטובוס של "אגד" בכביש החוף )דרך מס' (2
בין מחלף קיסריה למחלף אולגה .כביש החוף נסגר למשך כמה שעות במסלול
הנסיעה לדרום.
תקלה במערכת הרמזורים בתל אביב גרמה לעומסי תנועה קשים בחלקים
נרחבים של העיר ,בנתיבי איילון וביציאות מערים נוספות בגוש דן.
שני צעירים שחזרו מחופשה באילת נהרגו בהתנגשות חזיתית בכביש הערבה )דרך
מס'  .(90בעקבות התאונה נחסם כביש הערבה למשך שעות ארוכות.
מהומות פרצו בצומת ערערה שעל כביש ואדי ערה )דרך מס'  ,(65לאחר שתושב
הכפר נהרג מאש המשטרה .במהלך ההתפרעויות נסגר הכביש לתנועה למשך זמן
קצר.
למעלה מ 200,000-בני אדם מכל רחבי הארץ השתתפו במסע ההלוויה של זקן
המקובלים ,הרב יצחק כדורי זצ"ל ,בירושלים .מסע הלווייתו יצא בצהריים
מחצר הישיבה בשכונת הבוכרים בירושלים.
דרך מס'  444סמוך לכניסה לטייבה נחסמה לתנועה ,זאת לאחר שהגשמים גרמו
להצפות בכביש.
בתום מרדף בכביש מספר  1נלכד מחבל מתאבד ,כל התנועה בכביש בן שמן )דרך
מס'  (443במערב ולטרון במזרח ,נחסמה .בעקבות פריסת המחסומים נוצרו
עומסי תנועה כבדים בכל האזור ובדגש על כביש ירושלים  -תל אביב )דרך מס' (1
וכביש חוצה ישראל )דרך מס' .(6
מהיום אסור לנסוע בקלנועית על כבישי ישראל ,ותנועתם תותר רק על מדרכות
ובקיבוצים ,זאת בעקבות ריבוי תאונות ,שבהן היו מעורבות.
מעבר לשעון קיץ.
חמישה בני אדם נהרגו בעקבות מזג האוויר הסוער שגרם לשיטפונות רבים .עיקר
השיטפונות היו בצפון ,לאחר שדרך מס'  65הוצפה וכמות המים הרבה מנעה
תנועה בכביש.
רפורמות בדלק :החל מהיום מחויבות כל תחנות הדלק בארץ להציב עמדות
תדלוק עצמי ,והמחיר הבסיסי שייגבה עבור הדלק יהיה המחיר המוזל שניתן
בעמדות אלה.
שני בני אדם נהרגו ועשרים וששה נפצעו בתאונת שרשרת בדרך  443שבה היו
מעורבים חמישה כלי רכב ,בהם אוטובוס ומשאית .דרך  443המחברת את
מודיעין לירושלים נסגרה לתנועה לשני הכיוונים ובמקום נוצרו עומסי תנועה
כבדים.
משאית דלק שהתהפכה בכביש החוף )דרך מס'  (2גרמה לפקק ענק במרכז – וגם
לניתוק החשמל בהרצלייה.
שיבושים ברחבי הארץ עקב הפסקות חשמל יזומות .בן  19נהרג בתאונה בכביש
הסרגל )דרך מס'  (65בגלל הפסקת פעולת הרמזורים.
עובדי רשות שדות התעופה הפסיקו את הפעילות בנתב"ג ובשדה התעופה באילת
בעקבות "סכסוך עבודה" .בהתערבות ההסתדרות חודשה העבודה.
חמישה הרוגים ושמונים פצועים בתאונת רכבת קשה בבית יהושע.
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) 2006המשך(
26.06

עובדי עיריית שדרות חסמו את הכניסות והיציאות לעיר באמצעות דחפורים וכלי
רכב נוספים שהעמידו בכבישים ,בעקבות שיגור קסאמים לעבר שדרות.
סגירת מפגש הרכבת בבנימינה למעבר כלי רכב והולכי רגל.

20.06

04.07

לראשונה :רקטת קסאם נחתה בלב אשקלון.

12.07

שינויים בהסדרי התנועה בדרך  .241בין השעות  ,13.00-09.30הוסטה תנועת כלי
הרכב מהמסלול הקיים בדרך  241צומת אופקים-פדויים-רנן ,למסלול חדש.
השינויים הם לצורך שדרוג והרחבה של הצומת ,מכביש חד-מסלולי לדו-מסלולי.
שני חיילים חטופים ,ארבעה הרוגים וארבעה נעדרים .חוליית מחבלים חדרה
לישראל וארבה לחיילים ליד זרעית .כוח צה"ל שהגיע למקום ספג אש כבדה.
לחימה בצפון.

12.07
12.07

14.08

20.07

מלחמה בצפון :יותר משליש מתושבי הצפון עזבו את בתיהם.

25.07

מלחמה בצפון :שבועיים לקרבות.

08.09

חמישה בני אדם נהרגו בליל שבת בתאונת דרכים שאירעה בסמוך לטבריה ,בדרך
.768
מעבר לשעון חורף.

01.10
27.10

28.10

מזג האוויר החורפי גרם לשמונה הרוגים ,וכן להצפות וחסימות כבישים.

01.11

חובה להדליק אורות בשעות היום.

02.11

עיצומים בנתב"ג :עשרות עובדים הפסיקו לעבוד במחאה על החלטת ההנהלה
לפטר  120עובדים זמניים.
הנסיעה בצפון מסוכנת :הכבישים שנפגעו במלחמה עדיין לא תוקנו.

15.11

תושבת שדרות נהרגה ושני אזרחים נפצעו קשה מרקטות קסאם שנחתו בעיר.

21.11

שדרות :הרוג שמיני מפגיעת טיל קסאם.

05.12

17.12

20.12

חברת נתיבי איילון סיימה את הקמתו של גשר מבצע קדש ,מעל נחל הירקון
באזור קניון איילון .הגשר יחצה את מסילת הרכבת המחברת את תל אביב לבני-
ברק ,לרמת-גן ולמזרח המטרופולין.
ארבעה חברי כנסת ,מקדימה ומישראל ביתנו ,חסמו אתמול את כביש החוף )דרך
מס'  (2במחאה על "חוק הליסינג".
נסגר לתנועה קטע הכביש בין מחלף חולות למחלף יוספטל ,מדרום לצפון.

17.12

22.12

עבודות בדרך  - 40בכניסה לבח"א  27צומת בדק – צומת אלעל.

14.11

17.12
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2007
07.01
28.01
10.01
30.01

12.01
02.02

עקב עבודות בדרך  – 40בקטע שבין צומת בדק לצומת אל-על ,נסגר הכביש בשני
הכיוונים במשך כל לילה בין השעות  22:00ועד .05:00
 26בני אדם נפצעו בתאונת דרכים שאירעה בצומת הגומא )דרך מס'  977עם דרך
מס'  (90בגליל העליון ,עקב אי-ציות לרמזור אדום.
שלושה בני אדם נהרגו בפיגוע במרכז המסחרי של עיר הנופש  -אילת.

28.02

נפתח לתנועה גשר גלילות שאורכו  460מטר ועלות בנייתו  120מיליון שקל ,הגשר
מזרים את התנועה מכביש החוף )דרך מס'  (2מזרחה לכיוון נתיבי איילון דרום
)דרך מס'  (20ולכביש גהה )דרך מס' .(4
חברת נתיבי איילון ועיריית רמת גן מתכננות לכרות מנהרה באורך  750מטר,
מצומת אלוף שדה )דרך מס'  (4ועד רחוב כורזין בגבעתיים כדי להקל על עומסי
התנועה הבאים ממזרח לרמת גן .העבודות יתחילו בסוף .2008
שישה בני אדם נהרגו בתאונת דרכים קשה שאירעה בצומת גינתון )דרך מס' 40
עם דרך מס'  .(443כתוצאה מהתנגשות חזיתית של שני כלי רכב.
מעבר לשעון קיץ.

01.04

האגרה בכביש חוצה ישראל )דרך מס'  ,(6הועלתה בכ 18-אחוזים.

29.04

שני פצועים קשה בפיגוע סמוך לשכונת ארמון הנציב ,על כביש עוטף ירושלים.

29.04

ירי הקסאמים על שדרות ועל יישובי עוטף עזה נמשך כל העת .ארבעה נפצעו
בפגיעה ישירה של קסאם בשדרות.
עימותים בין המשטרה לסטודנטים שהפגינו סמוך לאוניברסיטת תל אביב וחסמו
לזמן קצר את נתיבי איילון )דרך מס' .(20
בתאונה שאירעה בכביש עוקף באר שבע )דרך מס'  (40נהרגו ארבעה בני אדם,
לאחר שרכבם סטה לנתיב סמוך והתנגש בטנדר שנסע מולו.
מזג האוויר הסוער גרם לשיבושי תנועה קשים בכמה צמתים בירושלים .מנהרת
הר הצופים המחברת את ירושלים עם מעלה אדומים )דרך מס'  ,(1הוצפה ונסגרה
לתנועה .שכונת ואדי ג'וז הסמוכה ספגה גם היא פגיעה קשה ,לאחר שמי הגשמים
זרמו במורד הר הצופים.
נפתחה לתנועה דרך מספר  9בכניסה לירושלים .הדרך מתחילה ליד סיבוב מוצא,
עוברת דרך עמק הארזים ומסתיימת סמוך לשכונת רמות בצפון הבירה.
שני פלסטינים חצו את גדר המערכת מרצועת עזה לשטח ישראל .במרדף אחר
השניים הוכרזה כוננות מוגברת של המשטרה מחשש שמדובר במחבלים.
בכבישים הוצבו מחסומים ,ופקקים ארוכים השתרכו ברחבי הארץ.
שלושה הרוגים וארבעה פצועים בתאונת דרכים קשה בדרך  ,805בין דיר חנא
לעילבון שבגליל התחתון.
 31פצועים בהתנגשות משאית באוטובוס בדרך  89סמוך לעין זיתים שבגליל העליון.

02.03
08.03
31.03

02.05
04.05
16.05

25.07
03.08
23.08
29.08
31.08

02.09

העבודות לביצוע הפרדה מפלסית בבית יהושע הושלמו .החברה הלאומית
לדרכים בישראל ,פתחה לתנועה את הגשר החדש שנבנה במפגש כביש מסילה
בבית יהושע .המיזם כלל הרחבת דרך  ,553מחד מסלולי דו-סטרי לדו-מסלולי,
עם מפרדה בין הנתיבים.
הרכבת ממודיעין יצאה לדרך .את מקומם של הפקקים בדרך לתל אביב החליפו
הקרונות הנוחים.
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) 2007המשך(
11.09

הרכבת מתחילה בהקמת הגשר להפרדה מפלסית מבנימינה )דרך מס' .(653

15.09

מעבר לשעון חורף.

17.10

פתיחת דרך מס  - 471מכבית ,הקטע שבין מחלף בר-אילן בדרך מס'  4לבין רחוב
זרובבל בפתח תקווה.
עקב תאונת דרכים שבה היו מעורבות משאית ושלוש מכוניות בדרך  ,40בקטע
שבין צומת פלוגות לצומת מלאכי )קסטינה( לכיוון צפון ,נגרם עומס תנועה כבד.
חובת הדלקת אורות ביום בכבישים בין-עירוניים.

28.10
01.11

31.03

08.11

נפתח לתנועה כביש עוקף מזרח העיר רחובות .החיבור דרך שדרות מנחם בגין
במזרח העיר לכביש  40הארצי יפחית את עומסי התנועה בכניסה לעיר )דרך מס'
.(412
ארבעה הרוגים בתאונה בכביש יריחו-כפר מעלה אדומים )דרך מס'  ,(1כאשר
טנדר טויוטה החליק על הכביש הרטוב.
הכביש הסורי הישן )דרך מס'  ,(98שמחבר בין חמת-גדר לחרמון ,נפתח השבוע
אחרי  30שנה.
נפתח לתנועה קטע  19בכביש חוצה ישראל )דרך מס'  (6באורך  23ק"מ בין מחלף
שורק למחלף קריית גת .בשלב זה ,הנסיעה בקטע זה היא ללא תשלום.
מכונית חשמלית עלתה על הכביש לראשונה.

18.12

עם סיום העבודות בדרך  3בקטע של מחלף שורק החדש הסתיימה הרחבת דרך
מס'  3דרך דו-מסלולית .ההרחבה והמחלף ישפרו את זרימת התנועה.
כתוצאה מתחילת בניית הפרדה מפלסית ,בקטע שבין צומת בני דרום )מפגש דרך
מס'  41עם דרך מס'  (42דרך מסילת הרכבת ועד למחלף אשדוד ,לא מתאפשרת
תנועה דו-סיטרית בין אשדוד לצומת בני דרום על כביש מס'  .41המיזם אמור
להסתיים במרץ  2009כשבסופו ישודרג מחלף אשדוד תוך הפרדה מוחלטת בין
תנועת הרכבות ותנועת כלי הרכב בכביש.

11.11
02.12
11.12
10.12

25.12

31.03
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2008
בתאונת דרכים קטלנית סמוך ליישוב אלעד )דרך מס'  (444נהרגו ארבעה בני
אדם ושישה עשר נפצעו .כתוצאה מהתאונה הכביש נסגר למספר שעות.

01.01
09.01

11.01

עקב ביקור נשיא ארצות הברית נסגרו כבישים בירושלים ובאזור הצפון.

29.01

30.01

שלג בירושלים ,בצפת ,בגולן ,בערד ובדימונה .גשם ורוחות חזקות בכל רחבי
הארץ .במרכז ובצפון התמוטטו עצים וחסמו רחובות וכבישים.
אשה נהרגה ועוד עשרה בני אדם נפצעו בפיגוע התאבדות בדימונה .בעקבות
הפיגוע הוחלט לסגור זמנית את דרך מס'  10שלאורך גבול ישראל – מצרים בין
רצועת עזה לעובדה.

04.02

11.02

נתיבי איילון )דרך מס'  (20נחסמו בצהריים .מפגינים משדרות עמדו על נתיבי
איילון ,בין דרך השלום לרכבת ,וחסמו את התנועה.

19.02

בעקבות השלג שיבושים בלימודים בירושלים ובצפון הרמה.

29.02

נפתח לתנועה קטע הכביש בין צומת ניר צבי על דרך מספר  44לכיוון צריפין ועד
לכניסה לתלמי מנשה.

19.03

חברת "סופרבוס" זכתה במכרז להפעלת קווים קבועים בבית-שמש ופרוזדור
ירושלים.

28.03

מעבר לשעון קיץ.

09.04

ארבעה מחבלים חדרו למסוף הדלקים בנחל עוז ,הרגו שני עובדים ישראלים
ונמלטו.

30.04

מחירי הדלק התייקרו בחצות והגיעו למחירים היקרים ביותר לדלק שהיו
בישראל אי פעם .ליטר בנזין  95עלה למחיר שיא של  6.58בשירות עצמי וליטר
בנזין  96עלה ל 6.60-ש"ח.

23.06

נפתח לתנועת כלי רכב מחלף לה-גוורדייה-המסגר בתל-אביב עם דרך מס' .20

01.07

נפתח לתנועה קטע  20בדרך מס' ) 6חוצה ישראל( ,בין מחלף קריית גת למחלף
מאחז סמוך לבית קמה .אורך הקטע  12ק"מ.

23.07

נפתח לתנועה צומת עמיעד )דרך מס'  .(90כביש  90שודרג בקטע שבין צומת יסוד
המעלה ועד עין אווזים ,לרבות צומת עמיעד ,לכביש דו מסלולי דו נתיבי.

25.08

נפתח לתנועה מחלף אור עקיבא )דרך מס'  .(2פתיחת המחלף מאפשרת גישה
ישירה ונוחה מאור עקיבא וקיסריה לדרך מס' ) 2כביש החוף( ולהיפך.

24.09

פיגוע דריסה בכיכר צה"ל בירושלים 20 :בני אדם ,רובם חיילים ,נפצעו.

05.10

מעבר לשעון חורף.

08.10
23.10
01.11

11.10

מהומות קשות בעכו בין תושבי העיר היהודים לתושבים הערבים .המהומות
פרצו שעות ספורות לאחר כניסת יום כיפור ,כשערבי תושב עכו החל לנסוע לתוך
השכונות המזרחיות של העיר ,בהן אוכלוסייה דתית.
נפתח לתנועה מחלף עד הלום על דרך מס'  4בצומת הכניסה הדרומית לעיר
אשדוד.
חובת הדלקת אורות ביום בדרכים לא-עירוניות.
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) 2008המשך(
10.11
12.11

נפתח לתנועה התוואי החדש של דרך מס'  5מצומת אריאל לצומת חרס.
נפתח לתנועה הקטע המערבי בדרך מס  431ממחלף מבוא איילון )דרך מס'  (20עד
מחלף ראשונים )דרך מס' .(412
נפתח לתנועה כביש מס'  60אכסאל-נצרת.
פקקי תנועה במרכז .נתיבי איילון )דרך מס'  (20נחסמו .משאית פגעה בגשר
שילוט אלקטרוני ליד קיבוץ גלויות וגרמה לסגירת הכביש הראשי מדרום לצפון.
מאוחר יותר ,ליד מחלף השלום נפלו קורות ממשאית וגם הכיוון השני נחסם
באופן חלקי.
מאות אלפים נתקעו בפקקי תנועה בנתיבי איילון )דרך מס'  ,(20שנגרמו כתוצאה
ממצוד אחר מחבל ,שעל פי המידע עמד לבצע פיגוע בתל אביב.

16.12

אוטובוס שהסיע תיירים התהפך לתהום כשלושה קילומטרים צפונית לאילת
)דרך מס'  .(12מההתהפכות נהרגו עשרים וארבעה בני אדם ועוד עשרים ותשעה
נפצעו .זו תאונת הדרכים הקטלנית ביותר מאז קום המדינה .בעקבות האירוע
נחסם הכביש למספר שעות.

19.11
20.11

02.12

27.12

17.1.09

מבצע "עופרת יצוקה" ברצועת עזה .דרכים הצמודות לרצועה נחסמו בהתאם
לצורכי הצבא וניכרה ירידה בתנועה בדרכים באזור הדרום.

27.12

הפגנות של ערביי ישראל ברחבי הארץ בעקבות התקיפה הישראלית בעזה.

30.12

לראשונה נורו טילי גראד על באר שבע.

31.12

ירידה חדה במחירי הדלק ,מחיר בנזין  96אוקטן ירד ל 4.77-ש"ח.
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