שדרוג תשתיות
מערכת ביוב ברחובות
השר שפירא ,השר ברזילי,
שי עגנון והרקפת

תאגיד מים וביוב בע״מ

תושבים יקרים,
למען רווחתכם ,תאגיד מי בת-ים יבצע עבודות לשדרוג תשתיות הביוב ברחובות השר שפירא ,השר ברזילי,
שי עגנון והרקפת .העבודות יחלו במהלך נובמבר  2020וצפויות להסתיים בחודש יוני 2021
במהלך ביצוע העבודות יחולו שינויים זמניים בהסדרי תנועה ,להלן פירוט שלבי העבודה והסדרי התנועה:

שלב 1

רח' השר שפירא (קטע :אצ"ל -השר ברזילי) מבניין מס'  40ועד בניין מס' 48
קטע כביש זה יחסם לתנועה לתקופה של כ -חודשיים ימים.
יתאפשר מעבר מרח' השר ברזילי לרח' השר שפירא דרך רח' אצ"ל.
לא תתאפשר כניסה מרח' השר שפירא לרח' השר ברזילי – יש לנסוע בדרכים חלופיות.
רח' השר ברזילי (קטע :השר שפירא – רקפת/הגלעד) מבניין מס'  7ועד בניין מס' 3
קטע כביש זה יחסם לתנועה לתקופה של כ -חודש ימים.
לא תתאפשר כניסה מרח' שי עגנון לרח' השר שפירא בשני הכיוונים – יש לנסוע בדרכים חלופיות
צומת השר ברזילי/רקפת/הגלעד :הצומת תחסם לתנועה ל 4-ימים
לא תתאפשר כניסה/יציאה מרחובות הרקפת והגלעד בין השעות08:00-17:00 :
לאחר השעה  17:00תתאפשר כניסה לרח' הרקפת מכיוון השר שפירא וכניסה לרחוב הגלעד משי עגנון.
לתשומת לב :ייתכנו עבודות לילה (עד השעה )23:30
צומת השר ברזילי/שי עגנון הצומת תחסם לתנועה לתקופה של כ-חודש ימים
רח' השר ברזילי – יהפוך לחד סטרי ממערב למזרח במקטע :שי עגנון – צ.רקפת/הגלעד
יתאפשר מעבר מרח' שי עגנון צפון לרח' השר ברזילי בלבד.
יתאפשר מעבר מרח' שי עגנון דרום לרח' דוגית בלבד.
רח' הרקפת (כולל החניון)
קטע כביש זה יחסם לתנועה כשבועיים.
לא תתאפשר כניסה/יציאה לרח' השר ברזילי בין השעות17:00-08:00 :
הכביש יפתח לתנועה אחה״צ החל מ 17:00-ועד  08:00בבוקר למחרת.
רח' השר ברזילי (קטע :שי עגנון – צ.רקפת/הגלעד) מבניין מס'  3עד בניין מס' 1
קטע כביש זה יחסם לתנועה כשבועיים.
לא יתאפשר מעבר מרח' שי עגנון לרח' השר שפירא בשני הכיוונים – יש לנסוע בדרכים חלופיות.

שלב 7

עבודות בתוך מתחם תחנת השאיבה שפירא לחיבור והפעלת הקווים החדשים.

שלב 2
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שלב 6

לא תתאפשר חניית כלי רכב בקטע העבודות במהלך שעות העבודה | יתאפשר מעבר בטיחותי להולכי רגל
למען בטיחותכם הינכם מתבקשים לציית להוראות התמרורים והשילוט אשר יוצבו במקום.
אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים על הסבלנות.

שעות העבודה :ימים א' עד ה' בין השעות | 17:00 – 8:00 :שעות עבודות לילה( 23:30 – 17:00 :שלב )3

שימו לב להסדרי התנועה הזמניים
אין להחנות רכבים בתוואי ביצוע עבודות התשתיות .רכב שיחנה יגרר!
להלן פרטים ליצירת קשר:

תאגיד מי בת ים 107 ,1800-65-00-11 :או 03-5556433

אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על הסבלנות.
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