
 

 matnas.office@gmail.comמייל:  02-6540614פקס:  02-6536828טל.  9547130, גבעת שאול, ירושלים 27רח' נג'ארה 

 18-21/9/2022, ב"תשפ אלול ה"כ-ב"כ משה קרית שכונת במרחב עבודות עדכוני

 

  ספטמבר 21-18,  אלול ה"כ רביעי יום עד אלול ב"כ ראשון יום

  הרצל-משה תיקרי בצומת גאומטריים שינויים עבודות

 5:00 השעה עד) לתנועה יפריעו ולא) בלבד בלילה יתבצעו העבודות •

 בלבד שקטות עבודות •

 עבודות לחיבור המקווה החדש ברחוב חיים ויטל

 במטרה  -לצורך חיבור המקווה החדש  במספר מוקדים בשכונהתבצע הפסקת חשמל יזומה ת 4:00עד  22:00-בראשון מ

 תלו מודעות של חברת החשמל(. נ -)במוקדים ה לפני החגיםילהספיק לפתוח את הקומה השני

 ספטמבר 19, אלול ג"כ שני יום

 גת ברחוב עבודות

 סגור שהיה גת רחוב פתיחת •

 פעילות יהיו ברחוב מהחניות  90% •

 כ בית לבן"במסגרת העבודות הורחב מגרש החניה ליד בי •

 ספטמבר 21-20,  אלול ה"כ רביעי יום אלול עד ד"כ שלישי יום

 (ראובן דגל כיכר עד מהרצל) יהודה צבי הרב ברחוב שפיר חברת עבודות

 ראובן דגל כיכר ועד הרצל מצומת שפרוסות יהודה צבי הרב ברחוב חניות 15 יבוטלו שלישי יום בבוקר 7:00 בשעה •

 (הרצל-יהודה צבי הרב)דור  בן צומת לפתיחת הרחוב להכנת עבודות יבוצעו •

 לערך יסתיים שירות האוטובוסים בשדרות המאירי וקרית משה 2:00בשעה   בלילה שלישי ביום •

 (חניות 28-כ)המאירי  בשדרות החניות יוחזרו  משעת סיום שירות האוטובוסים •

 ויבוטלו תחנות האוטובוס הזמניות בשדרות המאירי וברחוב קרית משה •

 ספטמבר 21, אלול ה"כ רביעי יום

 פתיחת צומת בן דור לתנועה סדירה

 סדירה לתנועה הצומת תיפתח בבוקר 5:00 בשעה •

 ציבורית ותחבורה רכבים תכלול התנועה •
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 משעה זו יוחזרו (6למעט קו )כל קוי האוטובוס ברחוב הרב צבי יהודה שהיו לפני סגירת הצומת  •

 (עם עצירה בגשר המיתרים וללא כניסה לשכונה)ישאר נכון לעכשיו במתכונתו הנוכחית  6קו  •

 יבוטלו בהדרגה מרגע החזרת החניות בשד' המאירי בשלישי בלילה ועד יום רביעי בבוקר יהודה צבי ברב  הזמניות חניות •

 50, למעט קו תחבורה הציבורית ברחוב קרית משה ושדרות המאירי תבוטל •

 

 

 תושבים יקרים,

 עשינו את כל המאמצים לרכז כאן את העבודות שיהיו עד ראש השנה כדי לאפשר לכם להתארגן בהתאם.

בשעה  15/9/2022ום חמישי י -וחברת חשמל, נכון להיום, צוות אב ותחבורה שקיבלנו מחברת שפיר, חברת מוריה מידעהכל מבוסס על 

16:00 . 

  

 ,בברכת שנה טובה ומתוקה

 צוות אגף אורבני/קהילה

 מנהל קהילתי מיתרים

 


