הודעה על עבודות יום ולילה בצומת הרחובות
יעקב פת ודב יוסף
בימים הקרובים יתבצעו עבודות להקמת הסדר תנועה חדש
במסגרת הכשרת תוואי הרכבת הקלה
תיאור העבודות ומיקומן:
עבודות חפירה וסלילת כביש בצומת הרחובות יעקב פת ודב יוסף ,כחלק מהכשרת תוואי הרכבת הקלה.

מועדי העבודות:
העבודות להקמת ההסדר יחלו במוצאי שבת ,13.3.21 ,א' בניסן תשפ"א וימשכו כשבוע.
העבודות עלולות לייצר רעש ויתבצעו במהלך שעות היום והלילה ,על פי היתר.

הסדרי תנועה במהלך הקמת ההסדר:

תחבורה ציבורית:

בימי הקמת ההסדר יחולו שינויים זמניים בקווי אוטובוס הבאים:
קו  5בכיוון מחומת שמואל לרמת בית הכרם  -לא יעבור במלחה ובתחנת גולומב/סן מרטין .הקו יחזור למסלולו ביום רביעי.
קו  12בכיוון מהדסה עין כרם לתלפ"ז וקו  22בכיוון מנווה יעקב לחניון תלפיות – מסלולי הקווים יוארכו ,לא יהיו שינויים
בתחנות העצירה.
קו  14בכיוון ממלחה לתחנה המרכזית  -לא יעבור בתחנת פת/יהודה הנשיא וברחוב יהודה הנשיא.
קו  31חלופת בוקר (מגילה ,דרך צומת פת לתחנה המרכזית) וקו 4א׳ חלופת בוקר (מחומת שמואל לתחנה המרכזית)
לא יעברו ברחוב פת ובצומת פת.
קו  19חלופת בוקר (מגילה להדסה עין כרם) – לא יעבור ברחוב פת.
קו  32בכיוון מגילה לרמות וקו 32א׳ מגילה לגבעת רם  -לא יעברו ברחוב פת.
קו  366בכיוון מתקוע לבנייני האומה – לא יעבור במלחה.

התחבורה הציבורית תחזור לפעילות שגרתית במהלך יום שישי( 19.3.21 ,ו' בניסן ,תשפ"א)
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הסברה צוות תכנית אב לתחבורה

הרמזורים לא יפעלו באופן זמני והתנועה במקום תוכוון על ידי פקחים
הפניה שמאלה מרחוב יעקב פת לרחוב דב יוסף (לכיוון גילה) תיחסם במוצאי שבת ,ותיפתח מחדש ביום רביעי
התנועה ישר מרחוב דב יוסף (לכיוון צומת פת) תחסם למהלך כל ימי הקמת ההסדר
הפניה שמאלה מרחוב פת לכיוון שכונת פת וא.ת .תלפיות תיחסם במהלך כל ימי הקמת ההסדר
בכל עת יתאפשר מעבר בטוח להולכי רגל
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הסברה צוות תכנית אב לתחבורה

אנו עושים מאמצים לצמצום ההפרעה לשגרת החיים.
תודה על הסבלנות!

למידע נוסף :מוקד עירוני 106

www.jerusalem.muni.il | www.jet.gov.il
מנהל עבודה :פידא אבו חאמד ,טל' 058-7611460

אוהבים את
ירושלים

יפה

