
פפררווייייקקטט  ששדדררווגג
קקוווויי  בבייוובב

ררחחוובב  ררזזייאאלל

תושבים יקרים,

לרווחתכם תאגיד מי רמת גן מבצע
עבודות לשדרוג תשתיות הביוב ברח' רזיאל

שלבי העבודה:
שלב א': הכנה והנחת קו צינור מקטע דרומי - מכיכר עוזי חיטמן עד כיכר סן מרטין

שלב ב': הכנה והנחת קו צינור מקטע צפוני - מכיכר עוזי חיטמן עד רח' אלוף דוד (צפון)

שלב ג': הכנה והנחת קו ביוב בקטע שבין רח' אלוף דוד (צפון) עד רחוב אלוף שדה

שלב ד': ביצוע חיבור לבתים

שלב ה': סלילת הרחוב והחזרת המצב לקדמותו

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים על הסבלנות! 
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שינויים בהסדרי התנועה ברח' רזיאל
מפורטים לנוחיותכם במפה שבעמוד האחורי

פרוייקט שדרוג
קווי ביוב

רחוב רזיאל

העבודות תחלנה במהל� חודש ינואר 2018
וצפויות לה�תיי� במהל� חודש יוני 2018

העבודות תבוצענה בימי� א׳ -ה׳ בי� השעות 17:00 - 08:00
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מקרא:
שלב א'
שלב ב'

חד סטרי

שלב א':
תחסם תנועת כלי רכב מכיוון  
רח' אלוף דוד (צפון) עד כיכר 
עוזי חיטמן ומכיוון רח' אלוף 
דוד דרום עד כיכר סן מרטין. 

התנועה בכיוון הנגדי 
תתאפשר כרגיל.

חניית רכבים לא תתאפשר 
בקטע העבודות

שלב ב':
תחסם תנועת כלי רכב מכיוון 

רח' אלוף דוד (צפון) עד 
כיכר סן מרטין. 

התנועה בכיוון הנגדי 
תתאפשר כרגיל.

חניית רכבים לא תתאפשר 
בקטע העבודות

הסדרי תנועה
וחניה

בזמן העבודות

פרוייקט שדרוג
קווי ביוב

רחוב רזיאל

אנו מתנצלים 
על אי הנוחות 
הזמנית ומודים 
על הסבלנות! 
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