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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.
22:00:00 15/03/2017
עיריית ירושלים ,הרשות
><pעבודות פיתוח להקמת
לפיתוח ירושלים ,משרד
שביל אופניים &;quotדרך
מילטון& ;quotמתחנה לתחנה ירושלים ומורשת ומשרד
שלב א' מצומת גבעת מרדכי התחבורה מבצעות באמצעות
חברת מוריה ,עבודות פיתוח
ועד לעמק המצלבה<p/>.
להקמת שביל אופניים "דרך
מילטון" מתחנה לתחנה שלב
א' מצומת גבעת מרדכי ועד
לעמק המצלבה .תחילת
עבודה אפריל 2017סיום
משוער אפריל 2018תודה 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

