תושבים יקרים,
מרוץ אפרת וגוש עציון הפך כבר למסורת והשנה ביתר שאת עם שיתוף פעולה עם החברה הבינ"ל
סאקוני ומדידה רשמית של איגוד האתלטיקה הישראלי .אלפי משתתפים יזכו לרוץ בנופים המיוחדים
של גוש עציון ויחוו את הקשר בין ירושלים לאפרת.
לנוחיותכם מפורסם פה מידע מפורט אודות המרוץ ותחבורה ביום זה.
אליפות אשר תתקיים ביום שישי כ"ט אדר ב  5.4.2019יערכו  4מקצים שונים 21.5,10,5,2 :ק"מ.
מסלול  21.5ק"מ
הזנקה בטיילת ארמון הנציב -דרך חברון-כביש מנהרות –צומת אפרת צפון –כביש פנימי דגן – שדרות דוד
המלך – רחוב נצח ירושלים -רחוב הגפן – כיכר איתן – פארק העשור.
הזנקה בשעה  06:30מטיילת ארמון הנציב.
מסלול  10ק"מ
הזנקה ברחוב השיירות – כיכר איתן – רחוב הגפן – רחוב נצח ירושלים ––שדרות דוד המלך – מטה נוער
– רחוב נצר ישי – כיכר הרימון – כיכר איתן – כניסה דרומית לאפרת – מגדל עוז –סיום בפארק העשור.
הזנקה בשעה  09:00:מרחוב השיירות.
מסלול  5ק"מ
הזנקה בפארק העשור – כיכר איתן – רחוב הגפן – רחוב נצח ירושלים–שדרות דוד המלך – מטה נוער –
רחוב נצר ישי – כיכר הרימון – כיכר איתן וסיום בפארק העשור.
הזנקה בשעה 09:50 :מפארק העשור.
מסלול  2ק"מ
הזנקה בפארק העשור – כיכר איתן שער כניסה דרומית – חזרה לפארק העשור.
הזנקה כפולה  10:35 ,10:20מפארק העשור.
משמעויות לפי שכונות:
שכונת הדגן
בין השעות  06:50-08:45חסימה מלאה ,הרצים יעברו בתוך השכונה ולכן התנועה בתוך השכונה מוגבלת.
לאחר  08:45ניתן לנסוע צפונה ללא הגבלה לכביש  ,60נסיעה דרומה תתאפשר עד מרכז מסחרי דקל.
חזרה לשגרה מלאה 11:15
שכונת התמר
בין השעות  06:50-08:45חסימה מלאה לשדרות דוד המלך (לא ניתן לצאת מהשכונה)  ,אין הפרעה בתוך
השכונה.
לאחר  08:45ניתן לנסוע צפונה ללא הגבלה לכביש  ,60נסיעה דרומה ניתן עד מרכז מסחרי דקל.
חזרה לשגרה מלאה 11:15
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שכונת הזית
בין השעות  06:50-08:45חסימה מלאה לכביש שדרות דוד המלך(לא ניתן לצאת מהשכונה) ,אין הפרעה
בתוך השכונה.
עד השעה  07:00ניתן לצאת דרומה.
לאחר  08:45ניתן לנסוע לכיוון היציאה הצפונית וכביש  60ללא הגבלה ,נסיעה דרומה תתאפשר עד מרכז
מסחרי דקל.
חזרה לשגרה מלאה 11:15
שכונת הדקל
הרצים יעברו בתוך השכונה ולכן התנועה בתוך השכונה מוגבלת
רחובות :שיבת ציון ,נחמיה ,זכריה ,שאלתיאל ,כורש עזרא דקל ג ,זרובבל – חסימה מלאה לכיוון רחוב דוד
המלך בין השעות  .07:15-08:45ניתן לנסוע לכיוון דרום בלבד עד השעה 07:00
לאחר  08:45ניתן לנוע צפונה ללא הגבלה ,נסיעה דרומה תתאפשר עד מרכז מסחרי דקל.
רחובות :נצח ירושלים ,מגדל עדר ,חגי ,מעלה עין צורים ,מעלה כפר עציון  ,מעלה רבדים ,מעלה משואות
יצחק והל"ה ניתן לנסוע לכיוון דרום בלבד עד השעה 07:00
חסימה מלאה לרחוב נצח ירושלים ולרחוב שדרות דוד המלך מהשעה 07:00
פתיחה לכיוון צפון בשעה  10:15חזרה מלאה לשגרה 11:15
רחוב שיירות חסום החל מהשעה  06:30עד 11:15
אזור פארק העשור חסום בין השעות 06:30-11:15
שכונת הגפן
הרצים יעברו בתוך השכונה ולכן התנועה בתוך השכונה מוגבלת.
תושבי הגפן יוכלו לצאת מהשער הדרומי עד 07:15
אזור פארק העשור חסום בין השעות 06:30-11:15
בין השעות  07:30-10:15חסימה מלאה של השכונה.
החל מ 10:15ניתן לנסוע לכיוון צפון בלבד.
החל מהשעה  11:15חזרה לשגרה מלאה.
שכונת התאנה
הרצים יעברו בתוך השכונה ולכן התנועה בתוך השכונה מוגבלת.
ניתן לצאת משער אפרת דרום עד  8:45בכיכר איתן יוקם חסם נושם אשר ינתב את התנועה.
חסימה מלאה של השכונה בין השעות .08:45-11:00
חזרה לשגרה מלאה 11:15
שכונת הרימון
תושבי הרימון יוכלו לצאת משער אפרת דרום עד  8:45בכיכר איתן יוקם חסם נושם אשר ינתב את התנועה.
בשעה  08:45תתבצע חסימה נוספת בכיכר נצר ישי.
חזרה לשגרה מלאה 11:15
צפי חסימה ופתיחת כבישים ברחבי גוש עציון:
כביש דרך חברון עד הרוזמרין חסימה בין השעות 07:00- 06:15
כביש המנהרות עד אפרת צפון חסימה בין השעות 06:15-08:15
כביש אפרת תקוע 9:00-10:30
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שער אפרת דרום סגור בין 09:00-11:00
שער אפרת צפון סגור בין 06:50-08:45
*הזמנים משוערים ויקבעו בפועל על פי קצב הריצה של הרצים.
ריכזנו לפניכם שאלות ותשובות נפוצות -המידע מיועד לתושבים ולרצים מאפרת וגוש עציון.
כיצד ניתן להתעדכן במצב הכבישים ?
במהלך האירוע נוציא הודעות דרך אפליקציית המועצה ,יש לוודא שהאפליקציה מותקנת וכן שתחום עניין
"עדכוני תנועה " מסומן .בנוסף ישנו טלפון עדכוני כבישים  02-9939377הפועל בכל השנה.
אנא הימנעו מלהתקשר למוקד הביטחוני שלא לצרכי חירום.
האם יתקיימו לימודים ביום שישי ?
מוסדות החינוך באפרת יפתחו בשעה 09:00
האם ישנם שינויים במערך ההסעות התלמידים באפרת ?
למוסדות חינוך באפרת – הודעות על ההסעות יצאו דרך בתי הספר
לאולפנות בגבעה הצהובה – הסעות יפעלו בשכונות זית ,תמר דגן ודקל ג החל מהשעה  08:45ויצאו דרך
השער הצפוני .לתלמידות מהשכנות הדרומיות תצא הסעה מהסובה בתאנה בשעה 08:30
האם ישנם שינויים במערך ההסעות של החינוך המיוחד?
הנהגים יצרו קשר באופן פרטני עם המשפחות
האם ישנה תחבורה ציבורית מירושלים לאפרת ולגוש עציון ?
קו  367יחל לפעול משעה 11:00
קו  369יחל לפעול משעה 11:30
קו  377יחל לפעול משעה 11:15
קו  44יחל לפעול משעה 13:00
האם ישנה תחבורה ציבורית מאפרת לירושלים /גוש עציון ?
קו  367יחל לפעול משעה 12:00
קו  369יחל לפעול משעה 12:30
קו  377יחל לפעול משעה 11:15
קו  44יחל לפעול משעה 12:15
למידע נוסף לגבי תחבורה ציבורית חייגו *8787
החל מאיזה שעה מערך התנועה חוזר לשגרה מלאה?
החל מהשעה  11:15צפויים כל הכבישים להיפתח אך עדיין ייתכן ויהיו עומסים.
מתי ניתן יהיה להגיע אל מרכזי הקניות באפרת?
מרכז מסחרי דקל  08:45לבאים מכיוון אפרת צפון
מרכז מסחרי תאנה אחרי .11:00
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האם ניתן לנסוע על שבילי הביטחון באפרת?
לא ,הרצים עוברים בשביל הביטחון ,בנוסף צירים אלו שמורים לרכבי ביטחון במידת הצורך.
האם יש כניסת פועלים ביום המרוץ ?
לא ,כניסת פועלים לאתרי בניה אסורה לחלוטין .הכנסת פועלים אחרים באישור בקשה מראש
(טופס קיים באתר המועצה )
האם מרכז יפית פעיל?
כן החל מהשעה  08:15ועד השעה  11:15יתקיימו חוגים ,הגעה למקום רגלית בלבד
האם הספריה פועלת כרגיל ?
כן ,הגעה למקום רגלית בלבד.
נרשמתי למרוץ היכן אני מקבל ערכות ?
מתנ"ס אפרת יום חמישי  4.4.2019בין 14:00-20:00
או ביום המרוץ בנקודת הזינוק.
כיצד מגיעים לנקודת ההזנקה בירושלים ?
אוטובוסים יצאו בשעה  05:00מפארק תעשיות עציון דרך כיכר איתן ושער אפרת צפון.
פרטים ישלחו לרצים דרך המייל.
היכן נמצאת נקודת ההזנקה ומהן שעות ההזנקה ?
מסלול  21.5ק"מ – ארמון הנציב בשעה 06:30
מסלול  10ק"מ – צומת שיירות/דוד המלך בשעה 09:00
מסלול  5ק"מ – פארק העשור בשעה 09:50
מסלול  2ק"מ – פארק העשור הזנקה כפולה 10,35 ,10:20
האם ישנו מקום לשמירת חפצים ?
כן ,בנקודות ההזנקה
באיזה שעה יתקיים טקס המדליות?
 09:20טקס פרסים חצי מרתון
 10:10טקס פרסים  10ק”מ
 10:45טקס פרסים  5ק”מ ו 2-ק”מ
הטקסים יתקיימו בפארק העשור
אני מעוניין להתנדב במרוץ למי עלי לפנות ?
יש לייצור קשר עם אורן צאל בטלפון  0528699008או שלמה חלבה 052-6071216
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