
אנחנו כאן לשירותכם!
אנחנו כאן, לאורך כל הדרך, זמינים לענות 

על כל שאלה ולסייע בפתרון כל בעיה. 
נדאג ליידע אתכם על העבודות הצפויות 
באמצעות תפוצת דוא"ל, עלונים ובאתר 

www.j-lrt.co.il :האינטרנט
אתם מוזמנים להרשם

לקבלת עדכונים שוטפים.

פרויקט הנחת המסילות
 התוואי הירוק
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תושבים, עובדים וסטודנטים יקרים,
עיריית ירושלים, משרד התחבורה וצוות תוכנית אב לתחבורה מקדמים את

מערך התחבורה ברחבי העיר ירושלים.
בשבועות הקרובים, כחלק מקידום עבודות התשתית להקמת התוואי הירוק,

יבוצעו עבודות להנחת מסילות ברחובות קלרמון גאנו ואהרון קציר.

רשת ה J-NET בירושלים

רשת התחבורה J-NET נועדה לשדרג את מערך התחבורה העירוני ולקצר את
המסלולים וזמני הנסיעה ברחבי העיר ירושלים.

רשת ה J-NET מורכבת מ -2 תוואים של רכבות קלות – האדום והירוק.
התוואי האדום המשרת כיום את העיר מהר הרצל ועד פסגת זאב, יתארך בחלקו

הצפוני עד קצה שכונת נווה יעקב ובחלקו הדרומי עד המרכז הרפואי הדסה עין כרם.
התוואי הירוק ישתרע משכונת גילה בדרום ועד הגבעה הצרפתית וקמפוס הר

הצופים בצפון, כולל שלוחות לגבעת שאול ולמלחה.

עם הקמת רשת ה- J-Net , יתווספו לקו הקיים:

 27 ק"מ
של מסילות

53 תחנות
חדשות

 להרשמה לרשימת התפוצה,
פניות ציבור וקשרי קהילה

בטלפון: 072-221-1599
jerusalem@bncr.co.il :דוא"ל

מקטע עבודות ברחובות
קלרמון גאנו ואהרון קציר

 מקטע עבודות 
ברחובות

קלרמון גאנו
ואהרון קציר
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יבוצעו שינויים
 בהסדרי התנועה
מידע אודות שינויים
אלה יימסר בנפרד

שלב הנחת המסילות על תוואי הרכבת הקלה,
ברחובות קלרמון גאנו ואהרון קציר

העבודות כוללות:
הנחת מסילות 

ותשתיות רכבתיות

הקמת תחנת נוסעים

הצבת
עמודי חישמול

הסדרי עבודה ותנועה:
• העבודות יבוצעו בימים א'-ה' בין השעות

   07:00-23:00 ובימי ו' בין השעות 07:00-14:00
• ייתכנו עבודות לילה, מידע אודות עבודות אלה

   יימסר בנפרד
• יבוצעו שינויים בהסדרי תנועה, מידע אודות

   שינויים אלה יימסר בנפרד
 • מעבר הולכי רגל יתאפשר כרגיל במשך כל

 זמן העבודות
• משך זמן העבודות הצפוי במקטע זה - כשנה


