פרויקט הנחת המסילות רשת הJ-Net-

הודעה על ביצוע עבודות ליצירת
מפגש מסילות בצומת הרחובות
הרב צבי יהודה/שדרות הרצל
עבודות שלב שני בין התאריכים:

( ,22.6-22.8.22כ"ג בסיון-כ"ה באב תשפ"ב)
תושבות ותושבים יקרים,
כחלק מהקמת רשת קווי רכבת קלה ( ,)J-Netהחל מיום רביעי22.6.22 ,
(כ"ג בסיון ,תשפ"ב) ,יחלו עבודות השלב השני ליצירת מפגש מסילות של
התוואים האדום והירוק בצומת הרב צבי יהודה ושדרות הרצל.

בשל העבודות תושבת תנועת הרכבת הקלה למשך כחודשיים
במקטע שבין התחנה המרכזית להר הרצל.
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אנו ממשיכים בעבודות בצומת הרב צבי יהודה/שד' הרצל ליצירת מפגש בין התוואי האדום
והירוק של רשת ה ,JNET-בצומת הרב צבי יהודה /שד' הרצל ולחיבור שלוחת הרכבת הקלה
לאזור התעשייה גבעת שאול
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•אזור העבודות יתרחב ויכלול את מסילת הרכבת הקלה בצומת הרב צבי יהודה ואת תחנת קריית משה .במסגרת העבודות
רציפי תחנת קריית משה יועתקו כ 20-מטרים דרומה
•יינתן מענה חלופי לנוסעים באמצעות קווי אוטובוס  ,29 ,27 ,24 ,23 ,21 ,20שמסלולם יוארך עד לתחנה המרכזית
•יוסדרו נתיבי תחבורה ציבורית זמניים בתקופה הנ"ל:
•בשדרות הרצל לכיוון דרום ,בקטע שבין רחוב קריית משה לרחוב וולפסון
•בשדרות הרצל לכיוון צפון ,בקטע שבין רחוב שמואל בייט לשדרות יצחק רבין
•ברחוב איש שלום בקטע שבין רחוב פרבשטיין לרחוב הארזים יוכשר נתיב נוסף לתחבורה ציבורית בלבד
•העבודות יבוצעו בימים א'-ה' ,במשך כל שעות היממה ובימי ו' ,עד השעה 14:00
•בסיום העבודות ,הסדרי התנועה יחזרו לקדמותם
•מעבר הולכי רגל יתאפשר בכל שלבי העבודות
•לנהגים מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות ולהשתמש ביישומון WAZE

להרשמה לרשימת התפוצה ,פניות ציבור וקשרי קהילה
טלפון | 072-221-1599 :דוא״לjerusalem@bncr.co.il :

שירות אוטובוסים חלופי לרכבת הקלה
בין הר הרצל לתחנה המרכזית
לתשומת ליבכם! בין התאריכים  22.6-22.8.22תפעל "כפיר" הרכבת הקלה במתכונת שירות חלקי :מתחנת חיל
האוויר לתחנה המרכזית .לפיכך יסגרו התחנות :קריית משה ,החלוץ ,כיכר דניה ,יפה נוף והר הרצל.
לשירות נוסעי התחבורה הציבורית ,יופעל מערך אוטובוסים חלופי לרכבת הקלה ,בין התחנה המרכזית להר הרצל.
השירות החלופי יינתן באמצעות קווים  29 ,27 ,24 ,23 ,21 ,20שמסלולם יוארך עד לתחנה המרכזית .תדירות
הקווים תישמר ותיווצר תדירות משותפת גבוהה לאורך הציר.

שינויים במתחם תחנת הר הרצל

קווי האוטובוס ימשיכו לעצור בתוך מתחם תחנת הרכבת הקלה.
•שימו לב לשינויים במיקומי עצירת הקווים!
•לכיוון התחנה המרכזית — קווים  29 ,27 ,24 ,20יעצרו ברציף המערבי ,המשמש בשיגרה לאיסוף לכיוון השכונות
•לכיוון הדסה עין כרם ושכונות דרום מערב העיר — הקווים יאספו נוסעים ברציף המזרחי ,המשמש בשיגרה להורדה בלבד

שירות האוטובוסים החלופי לכיוון התחנה המרכזית

•הקווים ייסעו דרך שדרות הרצל ויעצרו בתחנות הסמוכות לתחנות הרכבת הקלה המושבתות
•בתחנה המרכזית הקווים יורידו את הנוסעים ברחוב יפו ,בצמוד לתחנת הרכבת הקלה
•הקווים יעצרו גם בסמוך לשוק בתחנת שערי צדק/יפו

שירות האוטובוסים החלופי לכיוון הר הרצל

הקווים ייסעו דרך שדרות שז"ר ,שדרות הרצל ,רחוב איש שלום ,רחוב יפה נוף ובחזרה לשד' הרצל .התחנות לכיוון הר הרצל:
•שוק — תחנת שערי צדק/יפו :איסוף לכל הקווים למעט קו 27
•התחנה המרכזית — בנייני האומה :תחנה חדשה בשדרות שז"ר מול בנייני האומה בהמשך לתחנות הקיימות
•תחנת קריית משה — עצירה בתחנת גשר המיתרים ובתחנת אוטובוס זמנית בשד' הרצל מול המלונות
•תחנת החלוץ — עצירה בתחנת איש שלום/פרבשטיין סמוך לכיכר האפט
•תחנת כיכר דניה — קו  23ייסע דרך רחוב בית הכרם לכיכר דניה .הקו יעצור בתחנות זמניות בתחילת רחוב בית הכרם סמוך
לתחנת החלוץ ובכיכר דניה בסמוך לתחנה הקיימת
•תחנת יפה נוף
•קווים  21לרמת שרת ו 27-להדסה עין כרם יעצרו בתחנה הצמודה ליד שרה
•קווים  29 ,24 ,23 ,20לשכונות דרום מערב העיר יעצרו בתחנה זמנית ברחוב יפה נוף פינת מגדים
*הולכי רגל — שימו לב לשינויים בכיווני נסיעת האוטובוסים והרכבת הקלה והיזהרו בעת החציה
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