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שלבי ביצוע והסדרי תנועה זמניים
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שלב א‘ :המקטע שבין רח' המרי לרח' שינקין ס84ון
צנל
שלב ב':
כ
שלב ג' :המקטע שבין רח' המרי לרח' עין גדי

המקטע שבין רח' שינקין  84לרח' עין גדי
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ך

שינקין 84

עין

גדי

שינקין

המרי

גלבוע

גבע

שלבי ביצוע ופירוט הסדרי התנועה:
שלב ג':
שלב ב':
שלב א':
שלבים א' ו-ב':
העבודות יבוצעו
העבודות יבוצעו בימים א' עד ו'
העבודות יבוצעו בימים א' עד ו'
כניסת רכבים לרח‘
בימים א' עד ה' בין
בין השעות) 07:00-22:00 :בימי
בין השעות) 07:00-22:00 :בימי
שינקין למקטע שבין
השעות:
ו' עד השעה .(14:00
ו' עד השעה .(14:00
רח' עין גדי לדרך בן
.09:00-17:00
לא תתאפשר תנועת רכבים
לא תתאפשר תנועת רכבים
גוריון תתאפשר מכיוון
תתאפשר תנועת
)כולל יציאה/כניסת חניות
)כולל יציאה/כניסת חניות
דרך בן גוריון.
פרטיות( במקטע שבין רח' שינקין רכבים ברח' שינקין
פרטיות( במקטע שבין רח' המרי
תתאפשר הכניסה
במקטע שבין רח'
 84לרח' עין גדי במשך כל שעות
לרחובות עין גדי ,וגלבוע לרח' שינקין  84במשך כל שעות
המרי לרח' עין גדי.
היממה כולל שישי ושבת.
היממה כולל שישי ושבת.
דרך בן גוריון ,בליווי
לא תתאפשר חניית רכבים בצידי לא תתאפשר חניית רכבים בצידי בהתאם
וסיוע פקחי תנועה.
הכביש ברח' שינקין במקטע שבין להתקדמות
הכביש ברח' שינקין במקטע
לא תתאפשר חנייה
העבודות ,יבוצעו
רח' שינקין  84לרח' עין גדי.
שבין רח' המרי לרח' שינקין .84
ציבורית ברח' שינקין
לסירוגין ,חסימות
כניסת דיירים לחניות הפרטיות
במקטע שבין רח' שינקין כניסת דיירים לחניות הפרטיות
נקודתיות לחניות
ברח' שינקין במקטע שבין רח'
ברח' שינקין ,במקטע שבין רח'
 90לרח' שינקין .94
הציבוריות
המרי לרח' שינקין  84תתאפשר
שינקין  84לרחוב עין גדי
מעבר בטיחותי להולכי
והפרטיות.
בליווי וסיוע פקחי תנועה.
תתאפשר בליווי ובסיוע פקחי
רגל יתאפשר לכל
תנועה.
תקופת העבודות.
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