
עלון מידע לתושבי הרחוב

חידוש תשתיות
רחוב ויצמן

שלב ב'

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית
ומודים לכם על הסבלנות.

תושבים יקרים

וקטע  הקרובים  בימים  יסתיים  וייצמן  ברחוב  חידוש התשתיות  של  א'  שלב 
הכביש הסגור ברחוב וייצמן ייפתח לתנועת כלי רכב. אנו מבקשים להדגיש כי 
ייסגר לתנועה קטע הכביש הבא  ובסיומה,  הפעולה תבוצע בשעות הלילה 
ברחוב וייצמן, בין רחוב המעפיל לרחוב ציפורי. בכל תקופת העבודות לא ניתן 
לרחוב  ירושלים  שדרות  בין  נסיעה  לצורך  וייצמן  ברחוב  להשתמש  יהיה 

העמקים.

מטרת העבודות

עיריית קריית ביאליק, בשיתוף עם משרד התחבורה ותאגיד "מעיינות החוף", 
עבודות  מבצעת  תשתיות,  לפיתוח  החברה   – ח.פ.ת  חברת  של  ובניהולה 
בפרויקט  הביצוע  קבלן  הוחלף   2016 דצמבר  בחודש  וייצמן.  רחוב  לשדרוג 
בשל אי עמידה בתנאי המכרז ובלוחות הזמנים. קבלן הביצוע החדש נדרש 

לעבוד בלוח זמנים צפוף וקצר יותר, מבלי לחרוג מאיכות העבודה. 

בתום ביצוע העבודות, יהנו דיירי הרחוב שהבתים בו נבנו לפני עשרות שנים, 
מהסדרת מקומות החנייה הקיימים והוספת כ-80 מקומות חניה 

וחידוש  החלפה  רחוב,  תאורת  של  חדש  מערך  חדשים, 
ניקוז  מים,  מערכות   - שנה   כ-60  בנות  שרובן  התשתיות 
תנועה  מעגלי  הקמת  והמדרכות,  הכביש  סלילת  ותקשורת, 

חדשים ועוד.
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• הסדרת מערכות תקשורת

• הוספת קווי מים

• עבודות סלילה ומבנה כביש

לצורך סיום שדרוג התשתיות ברחוב וייצמן, תמשך הסגירה לתנועה ברחוב, הפעם 
בקטע הכביש שבין הרחובות המעפיל וציפורי. כפי שפורסם בעבר, בכדי להמעיט 
העבודות  ביצוע  את  לחלק  הוחלט  החיים,  שגרת  על  ההשפעה  את  הניתן  ככל 
הכביש  קטע  של  מלאה  סגירה  תבוצע  שלב  בכל  כאשר  ביצוע,  שלבי  לחמישה 

הנדרש ברחוב וייצמן.

המוקד העירוני 108 זמין לפנייתכם 24 שעות ביממה
www.qbialik.org.il |     -חפשו "עיריית קריית ביאליק" ב

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות.

• החלפת מערכות ביוב

• החלפת מערכות ניקוז

• שדרוג מערכות תאורה

• תוספת מעגלי תנועה חדשים

• הסדרת חניות ותוספת של כ-80 מקומות חניה למצב הקיים

המערכות החדשות

הסדרי תנועה

גם רחוב המעפיל יזכה במסגרת הפרויקט לשדרוג מערכות התשתית. בעוד כחודש, 
ייסגר צד אחד של הרחוב לחניית כלי רכב לצורך החלפת מערכות מים, ביוב, ניקוז 
ואספלט. העבודות צפויות להימשך כחודשיים ובמהלכן, ידולל באופן מתוכנן, חלק 

מהעצים ברחוב המעפיל, לשיפור איכות חיי התושבים.

רחוב המעפיל


