מ
תמעתקבחדידלמייםם
ב
ב
ו
ו
בע ד תת

הקמת הקו הירוק
הקלה
של
הרכבתהירוק
הקמת הקו

של הרכבת הקלה
תושבים ,תושבות ובעלי עסקים נכבדים,

חברת נת"ע  -נתיבי תחבורה עירוניים ,מבצעת עבודות להקמת הקו הירוק בראשון לציון.
החל בליל ראשון ,10.1.21 ,למשך כארבעה חודשים ,יחלו עבודות להעתקת מעגל תנועה
מצומת הרחובות הלח"י  -נדב בסקינד לצומת הרחובות ילדי טהרן  -נדב בסקינד.

					

תושביםועבודה:
הסדרי תנועה
ובעלי עסקים נכבדים,
תושבות,
בליל ראשון ,10.1.21 ,משעה  22:00עד שעה 		,05:00
מתקדמת 		בביצוע העבודות להקמת הקו הירוק
תחבורה
נתיבי
יבוצעו -
חברת נת"ע
עירוניים,הרחובות
בסקינד ,במקטע
ברחוב נדב
עבודות
שדרות משה דיין.
בתל־אביב-יפו.
ההגנה -הקלה
של הרכבת
•לא תתאפשר הנסיעה ברחוב ילדי טהרן ,במקטע הרחובות 		
זאב שלנג – נדב בסקינד ,לנוסעים בשני כיווני הנסיעה
כשבועיים ,משעה  07:00עד שעה ,19:00
למשך
החל
במקטע הרחובות
,13.12.20בסקינד,
ראשון,הנסיעה ברחוב נדב
ביוםלא תתאפשר
•
עבודותבשני כיווני
ההגנה ,לנוסעים
הלח"י -
הנסיעההקרקע ברחוב אבן גבירול ,בקטע שבין רחוב
לבדיקת
לסירוגין
יבוצעו
•לא תתאפשר הפנייה שמאלה משדרות משה דיין לרחוב נדב בסקינד,
רחוב מרמורק.
דניאל פריש
ועד מערב
לבאים מכיוון
הסדרי התנועה החל ביום שני:11.1.21 ,

רכב פרטי

תחבורה ציבורית

שטח עבודה

ההגנה

זאב שלנג

•לא תתאפשר הפנייה ימינה משדרות משה דיין לרחוב נדב בסקינד,
לבאים מכיוון מזרח
•התחבורה הציבורית תפעל כסדרה
•לא יתאפשר מעבר הולכי רגל במדרכה המערבית ברחוב נדב בסקינד,
המעבר יתאפשר במדרכה המזרחית ברחוב נדב בסקינד
החל ביום שני ,11.1.21 ,ולמשך כחודשיים ,יבוצעו עבודות
ברחוב נדב בסקינד ,במקטע הרחובות ההגנה  -הלח"י.
			
•לא תתאפשר הנסיעה ברחוב נדב בסקינד,
במקטע הרחובות הלח"י – ההגנה ,לבאים מכיוון דרום
•לא תתאפשר הפנייה שמאלה מרחוב לח"י לרחוב נדב בסקינד,
לבאים מכיוון מערב
•לא תתאפשר הפנייה ימינה מרחוב לח"י לרחוב נדב בסקינד,
לבאים מכיוון מזרח
•התחבורה הציבורית תפעל כסדרה
במדרכה המערבית ברחוב נדב בסקינד,
להיעזרמעבר הולכי רגל
מומלץיתאפשר
* לנהגים •לא
באפליקציית WAZE
המעבר יתאפשר במדרכה המזרחית ברחוב נדב בסקינד

ילדי טהרן

הסדרי תנועה ועבודה:

בסקינד

יצומצמו נתיבי הנסיעה ,במקטע הנ"ל
מעבר הולכי הרגל יתאפשר כרגיל
תנועת האופניים תתאפשר כסדרה
התחבורה הציבורית תפעל כסדרה
באזור יוצבו פקחים להכוונה ולהקלת תנועת כלי רכב

מתחם
G CITY

הלח״י

ח״י

הל

חניון
משה דיין

משה דיין

ייתכנו שינויים בהתאם לתנאי מזג האוויר ולהנחיות משרד הבריאות

* לנהגים מומלץ להיעזר באפליקציית  * WAZEייתכנו שינויים בהתאם להנחיות משרד הבריאות ותנאי מזג האוויר
להצטרףלרשימת
מוזמנים להצטרף
בסקינד ,אתם
העבודות ברחוב
שוטפים
לעדכונים שוטפים אודות לעדכונים
לרשימת
מוזמנים
גבירול,נדבאתם
אודות אבן
ברחוב
העבודות
אתהברקוד
סרקו את
tomer@shiluvimcr.com
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