תושבים יקרים,

פרויקט החלפת קו ביוב ראשי בשדרות בן גוריון בשיטת ניפוץ
בימים אלו מבצע תאגיד מעיינות החוף ,עבודה להחלפת קו הביוב הקיים לאורך שד' בן גוריון.
קו הביוב הקיים הונח בשנת  1965ואינו תואם עוד את צרכי התושבים והעיר המתפתחת.
העבודה מתבצעת באמצעות טכנולוגיה מתקדמת באמצעותה מחדירים את הצנרת החדשה בתוואי הצנרת
הקיימת .לשיטה זו יתרונות רבים אל מול השיטה המסורתית בה מבוצעת חפירה לאורך כל הרחוב והנחת קו
ביוב חדש.
להלן חלק מהיתרונות:
 משך זמן הפרויקט הנו כחודש וחצי בלבד אל מול שמונה חודשי ביצוע הצפויים בשיטת ביצוע אחרת
 ביצוע הסדרי תנועה והפרעות מקומיות אל מול סגירה הרמטית של שדרות בן גוריון לתקופה ארוכה
 מניעת פגיעה בתשתיות נוספות הקיימות בתת הקרקע
 צמצום פגיעה בסביבה
לאורך הפרויקט מבוצעות עבודות הכנה רבות (שאיבת מי תהום ,ריתוכי צנרת ,הקמה והחדרת קירות דיפון)
המתקיימות בתוך שדרת הטיילת ולאורך המדרכה ושפת הכביש .אנו מודעים לכך שעבודות אלו גורמות
למטרד לכם התושבים עקב הסדרי ההליכה המשתנים כמו גם רעש המיכון בעת ביצוע העבודות.
עבודת שיקום המדרכות והחזרת המצב לקדמותו מבוצעות באופן מידי לאחר השלמת ביצוע מקטע .ובמקום
נוכחים סדרני תנועה באופן תמידי ,אנא הישמעו להוראותיהם והיעזרו בשירותם ככל הנדרש.

עבודת הניפוץ עצמה מבוצעת במספר מקטעים ונדרשת לביצוע מושלם בכל אחד מהמקטעים הללו ,שכן היא
מתבצעת בתוך קו ביוב פעיל ותוך כדי ביצוע שאיבת מי תהום ומעקפי ביוב לצורך הסדרת הולכת הביוב גם
בזמן הביצוע ומניעת גלישות ביוב ומפגעים.
בעת ביצוע עבודות הניפוץ נשמעים קולות הניפוץ בסביבת העבודה .קצב התקדמות השחלת הצנרת מוכתב
בין היתר מאופי הקרקע המקומית ,מי התהום ,עומק הצנרת ומכשולים במעבר הצנרת .אי ודאות זו עשויה
להביא להתמשכות העבודות בימי הניפוץ אל מעבר לשעות המקובלות ( ,)20:00כל זאת על מנת לסיים
מקטע ביצוע ולהימנע ככל הניתן מסגירות כביש ממושכות ,זליגת ביוב ומהתמשכות זמן הפרויקט אל מעבר
למועד שנקבע .עד לסיום הפרויקט צפויים בסה"כ שישה ימי ניפוץ (לא רצופים) בהם עשויה ההפרעה להמשך
מעבר לשעה .20:00
אנו מתנצלים על הפגיעה הזמנית בשגרת החיים ומתחייבים לבצע את העבודה על הצד הטוב ביותר
תוך צמצום משך ההפרעות עצמן ומשך הפרויקט בכלל ,כך שלבסוף יתקבל קו ביוב חדש לאורך שדרת
בן גוריון שישמש את תושבי העיר למשך ארבעים השנים הקרובות.
אנו מודים לכם על הסבלנות ועל היענותכם להסדרי התנועה המשתנים ,אנא שמרו על הזהירות והקפידו
שלא להתקרב אל מוקדי העבודה מטעמי בטיחות .מפקח מטעם התאגיד נמצא במקום.
להלן פרטים ליצירת קשר:
מוקד עירוני 108 :או 04-8780890
מפקח מטעם התאגיד :שימי בר סבר 054-5604625

