הסדרי תנועה בדרכים
כותרת
הרכב השיתופי עולה
לירושלים
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> p>Car2Goתקים מערכת חברת  Car2Goנבחרה
להקים מערכת רכבים
רכבים שיתופית של כ-30
שיתופיים בירושלים,
כלי רכב בעיר ,להם יוקצו
מקומות חנייה ייעודיים <p/>.במסגרת מכרז שהוצאנו
להפעלת מערך רכבים
שיתופיים שייתנו מענה
לתושבים ומבקרים
בעיר.בשלב הראשון ,ימנה
המערך לפחות  17רכבים
פעילים באופן רציף ,ובשלב
השני יתווספו עוד  18כלי
רכב פעילים בשירות מערך
כלי רכב השיתופי .המערך
יאפשר השכרת כלי רכב
ללקוחות העושים שימוש
מזדמן בכלי הרכב ,לפרקי זמן
קצרים וארוכים  -בתוך העיר
או מתוך העיר אל מחוצה לה.
כמו כן ,יוקצו למשתמשים
ברכבים אלה מקומות חנייה
ייעודיים.מערך הרכבים
השיתופיים מצטרך למהפכת
התחבורה בירושלים ,שהינה
המתקדמת ביותר בארץ.
המערך כולל את המרכז
העולמי של הרכבים
האוטונומיים בהובלת חברת
מובילאיי ,קווי הרכבת הקלה,
רכבת מהירה למרכז הארץ,
רכבל תיירותי בעיר העתיקה
ועוד.ראש העיר ירושלים ,ניר
ברקת ,הדגיש כי "אנו
משקיעים כל העת בפיתוח
והכנסה של טכנולוגיות
תחבורה חדישות ומתקדמות,
אשר ייתנו מענה לצרכי העיר
ירושלים בשנים הבאות.
מערך הרכבים השיתופיים
יאפשר ניידות ושירות
לתושבים ולמבקרים ויקטין
את העומס בצירי התנועה
ובמרכז העיר .נמשיך להוביל
את מהפכת התחבורה בעיר
ירושלים".

מעודכן לתאריך
22:00:00 16/12/2017

חדש :קו מהיר מגבעת
התחמושת להר הזיתים

קו  84החדש יפעל בזמני
הביקוש בין ימי ראשון
לחמישי ,מ 30;#58&-8עד
 ,45;#58&19וישרת תושבים
ומטיילים בדרך אל האתרים
בהר .הקו יהיה ממוגן
ויאפשר הגעה בטוחה למקום,
תוך ייעול המסלול שמכיל
חמש תחנות בלבד לכל כיוון.
ראש העיר ברקת&;#58
&;quotהקו החדש מהווה
בשורה לרבבות תושבים
ומבקרים בהר
הזיתים& .;quotלמידע
נוסף& *8787 ;#58או המוקד
העירוני 106

מחדשים לך – שביל אופניים
"דרך מילטון"

><pעבודות פיתוח להקמת
שביל אופניים &;quotדרך
מילטון& ;quotמתחנה לתחנה
שלב א' מצומת גבעת מרדכי
ועד לעמק המצלבה<p/>.

22:00:00 09/12/2017

ביוזמת ראש העיר ירושלים,
ניר ברקת ,הרשות הארצית
לתחבורה ציבורית אישרה
השבוע את הפעלתו של קו
מעגלי חדש בירושלים -
מתחנת הרכבת הקלה בגבעת
התחמושת אל יעדים חשובים
בהר הזיתים ובמצפה "שבע
הקשתות" המרהיב שעל ההר.
הקו  84החדש מופעל ע"י
אגד ומתמקד בימי הביקוש
ראשון עד חמישי ,בין השעות
 0830עד .1945הקו החדש,
אותו יזם ודחף ברקת לטובת
התושבים והתיירים בהר
הזיתים ,תוכנן ע"י אגף
תחבורה ציבורית בצוות
תכנית אב לתחבורה
ירושלים .הוא ינוע בציר קצר
ויעיל מאוד -מתחנת הרכבת
הקלה בגבעת התחמושת,
דרך קריית הממשלה במזרח
ירושלים ,רחוב הנשיא אהרן
קציר ,יצחק הנדיב /ואדי ג'וז,
מצפה שבע הקשתות והר
הזיתים .בחזרה ייסע דרך
יצחק הנדיב /מרטין בובר,
שדרות האוניברסיטה
העברית סמוך להר הצופים
ויסיים בתחנת הרכבת הקלה
בגבעת התחמושת .הקו
החדש עתיד להשתלב במערך
התחבורה שאנו מקדמים,
ויחבר בין הרכבת הקלה
לרכבל שיגיע להר הזיתים.
מומחי צוות תוכנית האב
לתחבורה בעיר יעקבו אחר
הפעלתו המיטבית וישפרו
אותה בהתאם למצב בשטח.
בנוסף ,צפויים שיפורים
תחבורתיים נוספים באזור
כדי לייעל ולשפר את התנועה
בו.ראש העיר ירושלים ,ניר
ברקת ,חידד כי "הר הזיתים
הוא אתר תיירות מרכזי
בירושלים ,ומקום מגורם של
תושבים רבים .בכל שנה
מיליוני תיירים מהארץ
ומהעולם מבקרים באתרים
בהר ,והצורך בתחבורה
ציבורית נאותה עבורם הפך
לחיוני ביותר .אני בטוח כי
הודות לקו החדש עוד רבים
יבואו לבקר בהר הזיתים
ובאתרים המרהיבים שבו .אני
מודה לשר התחבורה ,ישראל
כץ ,על הסיוע והתמיכה
בקידום הקו ואישורו".
22:00:00 15/03/2017
עיריית ירושלים ,הרשות
לפיתוח ירושלים ,משרד
ירושלים ומורשת ומשרד
התחבורה מבצעות באמצעות
חברת מוריה ,עבודות פיתוח
להקמת שביל אופניים "דרך
מילטון" מתחנה לתחנה שלב
א' מצומת גבעת מרדכי ועד
לעמק המצלבה .תחילת
עבודה אפריל 2017סיום
משוער אפריל 2018תודה על
הסבלנות!

מחדשים לך – מחלף רמת
שלמה

מחדשים לך ברמת שלמה

פרויקט הכניסה לעיר

21:00:00 13/06/2017

משרד התחבורה ועיריית
><pעבודות להקמת מחלף
ירושלים מבצעות ,באמצעות
רמת שלמה><p/
חברת מוריה עבודות להקמת
מחלף רמת שלמה.המחלף
החדש יקל באופן משמעותי
על עומס התנועה בכביש ,9
בכניסה והיציאה משכונת
רמת שלמה וכביש .21תחילת
עבודה יוני 2017סיום משוער
יוני 2020בשלב הראשון של
העבודות לא יהיו שינויים
בהסדרי התנועהאנו מתנצלים
על אי הנוחות ומודים לכם על
הסבלנות.
><pעבודות פיתוח ותשתית חברת מוריה באמצעות חברת 21:00:00 07/09/2016
"גלנור" מבצעת עבודות
ברחוב טולדנו><p/
פיתוח תשתיות וסלילת
דרכים  -פרוייקט שלב א' של
התכנית להרחבת שכונת רמת
שלמה.העבודות יכללו הקמת
תשתיות מים ,ביוב ,חשמל
ועוד ,כשלב מקדים לבניית
דירות מגורים באיזור .הגישה
לרחוב טולדנו תסגר החל
מיום ראשון ט"ו אלול תשע"ו,
.18.09.16משך העבודות 18
חודשים .אנו מתנצלים על אי
הנוחות ומודים לכם על
הסבלנות.
21:00:00 25/07/2017
ביום רביעי בערב ,ג' אב
ביום רביעי בערב ,ג' אב
תשע&;quotז  26ביולי  ,2017תשע"ז 26 ,ביולי  ,2017יחלו
עבודות להוספת נתיב תנועה
יחלו עבודות להוספת נתיב
תנועה שלישי ברחובות היכל שלישי ברחובות היכל
המשפט והנשיא השישי
המשפט והנשיא השישי
הסדרי תנועה במסגרת
העבודותייסגר רחוב היכל
המשפט בין כיכר ניו-יורק
לרחוב זבולון המר.העבודות
יערכו במשך היום ולסירוגין
במשך הלילה ,כל זאת
במטרה לצמצם את ההפרעה
לתושבים ולתנועה.בהתאם
להתקדמות שלבי העבודה
יתכנו שינויים בהסדרי
התנועה ברחוב הנשיא
השישי.אנו עושים מאמצים
נרחבים על מנת למנוע מן
העבודות לפגוע בשגרת
החיים של התושבים ועוברי
האורח ,עם זאת ,ייתכנו
הפרעות נקודתיות.משך
העבודות יולי  2017עד מרץ
2018אנו מצטערים על אי
הנוחות הזמנית ,ומתחייבים
למתן מענה לכל
פנייה.לפרטים נוספים ניתן
לפנות למינהל הקהילתי "לב
העיר" בטלפון 02-6214770

