
עיריית באר-שבע כאן לשירותכם

www.beer-sheva.muni.il    עיריית באר-שבע | העמוד הרשמי br7_cityמוקד עירוני 106

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לנציגות קשרי קהילה: 072-2211599

3.9-4.8



פרויקט שדרות רגר
שינויים בהסדרי התנועה

3.9 - 4.8.2020
תושבים יקרים,

שלב א' בפרויקט שדרוג שד' רגר נמצא לקראת סיום!  
במהלך חודש אוגוסט, בין התאריכים 3.9.2020-4.8.2020 צפויים שינויים רבים בהסדרי

התנועה כחלק מסלילת שכבת אספלט סופי ועוד מגוון עבודות לאורך שדרות יצחק רגר. 
העבודות צפויות להתבצע בשעות הלילה בין 05:00-21:00 וצפויות להימשך כחודש*.

העבודות יבוצעו בשלביות ובכל פעם ייסגר מקטע אחר לאורך תוואי העבודות
המצוינים במפות.

.www.rager-project.co.il :ניתן להתעדכן בהסדרים המלאים באתר 
אנו ממליצים להשתמש באפליקציות ניווט ולנסוע בדרכים חלופיות.

       ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים ומקטעי הסגירה בהתאם לתנאי השטח, מזג האוויר והגבלות משרד הבריאות

     תנועת הולכי הרגל תתאפשר כרגיל לאורך העבודות |     יתאפשר מעבר לרכבי חירום בלבד



       ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים ומקטעי הסגירה בהתאם לתנאי השטח, מזג האוויר והגבלות משרד הבריאות

     תנועת הולכי הרגל תתאפשר כרגיל לאורך העבודות |     יתאפשר מעבר לרכבי חירום בלבד

8-4.8.2020

מקטע עבודות:
· שד' רגר לכיוון צפון בקטע שבין הנרייטה

סולד ועד דוד בן גוריון לסירוגין.

· שז"ר בקטע שבין דרך השלום
ועד רגר.

· חניון התקווה ייחסם בשעות
ביצוע העבודות.



       ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים ומקטעי הסגירה בהתאם לתנאי השטח, מזג האוויר והגבלות משרד הבריאות

     תנועת הולכי הרגל תתאפשר כרגיל לאורך העבודות |     יתאפשר מעבר לרכבי חירום בלבד

15-9.8.2020

מקטע עבודות:
· חלק א' - שד' רגר לכיוון צפון בקטע שבין

הנרייטה סולד ועד דוד בן גוריון לסירוגין.

· רח' שז"ר בקטע שבין דרך השלום ועד רגר.

· חניון התקווה ייחסם בשעות ביצוע העבודות.

· חלק ב' - שד' רגר לכיוון דרום בקטע שבין
רח' בן גוריון ועד רח' מונטיפיורי.

· ברנשטיין בקטע שבין יעקב כהן לשד' רגר.

· דרך המשחררים בקטע שבין שמעוני
ועד שד' רגר.



       ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים ומקטעי הסגירה בהתאם לתנאי השטח, מזג האוויר והגבלות משרד הבריאות

     תנועת הולכי הרגל תתאפשר כרגיל לאורך העבודות |     יתאפשר מעבר לרכבי חירום בלבד

22-16.8.2020

מקטע עבודות:
· שד' רגר לכיוון דרום בקטע שבין

דוד בן גוריון ועד מונטיפיורי.

· דרך מצדה בקטע שבין יצחק למדן
ועד שד' רגר.

· ליאונרד ברנשטיין בקטע שבין יעקב כהן
ועד שד' רגר.

· ביאליק בקטע שבין יעקב כהן ועד שד' רגר.

· דרך המשחררים בקטע שבין שמעוני
ועד שד' רגר.



       ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים ומקטעי הסגירה בהתאם לתנאי השטח, מזג האוויר והגבלות משרד הבריאות

     תנועת הולכי הרגל תתאפשר כרגיל לאורך העבודות |     יתאפשר מעבר לרכבי חירום בלבד

29-23.8.2020

מקטע עבודות:
· שד' רגר לכיוון דרום בקטע שבין
דוד בן גוריון ועד ליאונרד ברנשטיין.

· דרך מצדה בקטע שבין יצחק למדן
ועד רגר.

מקטע עבודות:
· שד' רגר לכיוון דרום וצפון

יסגרו לסירוגין.

הסגירות יבוצעו במקטעים
ולא יחסמו שני נתיבים נסיעה

מקבילים לצפון ודרום.  

3.9.2020-30.8.2020



דרך הפעולה שנבחרה נועדה להבטיח מינימום הפרעה למשתמשי הדרך
תוך ראייה רחבה וניתוח ההשפעות הכלל עירוניות.

קרצוף - ריבוד למה זה חשוב?

למה בשעות הלילה?

למה לא חוסמים,
בכל פעם נתיב אחד?

האספלט
מהווה למעשה מעין שכבת עור של הכביש שמאפשרת למשתמשי הדרך נסיעה בטיחותית.

לפני סלילת אספלט חדש יש לגרד את השכבה הישנה, זוהי פעולת הקרצוף והריבוד.
תהליך זה צפוי להימשך מס' ימים במסגרתו תראו כביש "מחוספס" ומהירות הנסיעה תואט.

מס' ימים לאחר מכן יסללו את המקטע באמצעות אספלט חדש.
בסיום התהליך תוכלו להנות מנסיעה בטיחותית בשדרות יצחק רגר המחודשת. 

שדרות יצחק רגר מהוות ציר מרכזי המשמש משתמשי דרך רבים במהלך היום
ולא ניתן לבצע חסימה הרמטית שלו במהלך שעות העומס.

חסימה בשעות היום מהווה פגיעה משמעותית בכלל משתמשי הדרך
בצורה אינטנסיבית ועלול לגרום לעומסי תנועה חריגים וקיצוניים בכל רחבי העיר. 

קיצור זמן העבודות
חסימה בצורה כזו מאריכה משמעותית את משך ביצוע העבודות ועלולה לייצר עומסי תנועה

שימשכו גם בשעות היום.

מעבר נגיש לנקודות מרכזיות בעיר
תהליך הקרצוף-ריבוד כולל סלילה בצמתים מרכזיים עם חסימה הרמטית שלהם, ואלו משמשים

מעבר לנקודות עניין מרכזיות בעיר.

בטיחות
העבודות כוללות חיתוך והטמנה של כבלים עילאיים של רמזורים בצמתים, כמו כן המקרצפת

עלולה להעיף אבנים בזמן ביצוע הפעולה.

הנדסי
מיזעור "תפרי" התחברות בין הנתיבים השונים ויצירת שכבה אחידה.

ריכזנו עבורכם מענה לשאלות הגדולות:



אנו מתנצלים על
אי-הנוחות הזמנית!
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www.rager-project.co.il :לפרטים, מידע ועדכונים

החומרים המקורצפים משכבת האספלט הישנה עוברים תהליך מיחזור ויכולים
לשמש לסלילה חדשה שוב ושוב.

במסגרת שלב א'
פותחו 3 צמתים חדשים שמאפשרים כיום גישה נוחה לתושבים המתגוררים

באיזור: מצדה- למדן, ביאליק-למדן, ברנשטיין-רגר.

במסגרת שלב א'
ניטעו מעל ל1,000 עצים חדשים שיאפשרו שדרה מוצלת ונעימה!

ביטול הפניות החופשיות ימינה בצמתים הינה פעולה שנגזרת מתוך הנחיות
התכנון והבינוי של משרד התחבורה, כחלק מגישת תכנון כלל עולמית

שמתעדפת בראש סדר העדיפויות את בטיחות הולך הרגל.

אפשר להתעדכן גם בדיגיטל,
QR-סרקו את קוד ה
ותשארו מעודכנים:
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 צמתים חדשים שמאפשרים כיום גישה נוחה לתושבים המתגוררים


