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עובדים בשבילכם

הסדרי תנועה:

  במהלך כל תקופת העבודות ישמרו שני 
נתיבי תנועה לכל כיוון.

  החניות לאורך מקטע העבודות יבוטלו.              
תתאפשר פריקת סחורות, וכניסה לחניות 

פרטיות של מוסדות ומבני מגורים.
  התחבורה הציבורית תמשיך לפעול כסדרה.  

ייתכנו שינויים זמניים במיקומי תחנות 
האוטובוס.

  בכל עת יתאפשר מעבר בטוח להולכי רגל.
  ייתכנו חסימות נוספות ועבודות לילה, על כך 

תבוא הודעה בנפרד.

מועדי עבודות:

העבודות יבוצעו בימים א'-ה', מהשעה 07:00 
בבוקר ועד 19:00 בערב, ובימי שישי עד לשעות 
הצהריים  ובהתאם להנחיות המחלקה לאיכות 

הסביבה למניעת רעש ומטרדים. 
עבודות לילה יבוצעו ע"פ הצורך ובהתאם 
להנחיות המשטרה. הודעה על כך תימסר 

בנפרד.

תושבים יקרים,
העבודות ברחובות בר אילן וחטיבת הראל יתבצעו מרחוב עלי הכהן ועד רחוב 

ארץ חפץ וימשכו כשנה וחצי.
העבודות יחלו בפירוק המפרדה באמצע הכביש. לאחר מכן יבוצעו עבודות 

בצד הדרומי. עם השלמתן הן יעברו  לצד הצפוני, ולאחר מכן יעברו שוב למרכז 
הכביש.

העבודות בצומת בר אילן יבוצעו לסירוגין בכל אחד מצדי הצומת בהתאם 
לשלבי העבודות.

לאחר שנות תכנון והיערכות, יוצאות לדרך העבודות לשדרוג התחבורתי והאורבני של 
ציר בר אילן.

על התכנית שקדו משרד התחבורה ועיריית ירושלים באמצעות צוות תכנית אב 
לתחבורה, כאשר את העבודות תבצע חברת מוריה.

במסגרת העבודות יוחלפו תשתיות המים, הביוב והתקשורת ולראשונה תוטמן 
תשתית החשמל. כך גם תיבנה תשתית תחבורתית חדשה כחלק ממערך נתיבי 

העדפה לתחבורה ציבורית וקווי רכבת קלה. עם השלמת העבודות, תתבצע הטמנת 
פחים, יונחו ספסלים חדשים, תאורת הרחוב תוחלף, המדרכות יורחבו, עצים חדשים 

ישתלו והמרחב האורבני וצירי הנסיעה ישופרו ללא הכר.
תקופת העבודות מאתגרת, אבל נעשה כל מאמץ כדי להקל על שגרת החיים.

תודה על הסבלנות. 


