
 

 

 

 2018אוקטובר  09 שלישי יום
 

 בורנשטייןצבי עדכון בדבר העבודות ברחוב 
 

 תושבי ירוחם היקרים שלום רב,

מתמודדת עם עיכובים לא  לצערנו בחודשים האחרונים החברה הכלכלית לפיתוח ירוחם

  .רחוב צבי בורנשטיין  חידוש צפויים בפרויקט 

 

, להוסיף צל, היישוב זשנות דרמטית את מרכליצא לפועל מתוך צורך ורצון נולד והפרויקט 

 . את איכות החיים של התושביםולשפר  ילי אופניים ומרחב  ציבורי מזמין על מנת שב

נות תשתיות החשמל מוטמ ,תאגיד המיםגרת הפרויקט, מטופלות תשתיות במסעל כן, 

מניחים מטופלים הניקוזים,  ,המתפתחתומורחבות להכיל את העומסים של ירוחם 

כדי  ים חדשנייםאת בורות הנטיעה לעצים עם חומרה חדשות, מרחיבים השקיות תשתי

אופניים, מוחלפת התאורה  ל הריצוף, סוללים שבילאת כ םמחליפי, שיגדלו ויתנו צל

 ת הגישה ועוד.לתאורת לד, נוספות חניות, מוסדר

 

לצערי פעמים רבות  .מל רשאים לטפלתאגיד המים וחברת חש רקבתשתיות המים והחשמל 

קצב העבודות איטי מאוד ולחברה ולמועצה אין את  ,פרט בכל הקשור לחברת חשמלוב

 . כחברת חשמלנופוליסטי מוגוף פף לכוכלים המשפטיים ה

 

שהובילו להפסקות חשמל  אחת המטרות החשובות היו לטפל בתשתיות החשמלכאמור, 

לא הוחלפו משנות  אלה לאורך הכביש. תשתיותתאגיד המים  חוזרות ונשנות וכן תשתיות

החמישים וגרמו לאיכות חיים נמוכה לתושבים )ביובים סתומים ,פיצוצים של תשתיות מים 

 ות חשמל מכל משב רוח או טפטוף קל(.והפסק חוזרות ונשנותבכבישים, הפסקות מים 

 

העבודה על הכביש הסתיימה בעיקרה וכעת נעשית עבודה במדרכות. בשלב הראשון קבלן 

החברה הכין את הקרקע הנדרשת לעצים ופרש תשתיות השקייה. בשלב השני נכנסה חברת 

 ש וחציופת עבודה שלא תעלה על חודתקות סיכומים על למר חשמל לטפל בתשתיות החשמל.

למעשה מתחילת  העבודות כבר נמשכות למעלה משלושה חודשים ללא מועד סיום מוגדר.

ו לחברת חשמל על מנת שתוכל לבצע את הסדרת יולי, קבלן החברה יצא מהשטח ופינה אות

למרות לחצים גדולים  מעבר לצפוי וטרם הושלמו מתארכותתשתיות החשמל. עבודות אלה 

על מנת לצמצם את אי נוחות התושבים, סוכם כי חברת ו אלה. בעקבות לחצים מצד החברה

חשמל תפנה את המדרכה הצפונית )הצד של הדואר(  לכל הפחות על מנת שנוכל להמשיך 



 

 

 

דרכות. ואכן, ממש לפני החגים נמסרה המדרכה הצפונית לקבלן ולעבוד על השלמת המ

החברה אשר ממשיך לבצע את העבודות לצורך השלמת מדרכה זו. החברה פועלת מול חברת 

חשמל על מנת שזו תשלים את המדרכה הדרומית ותמסור אותה להמשך העבודות. במדרכה 

ל העיליים וחיבור הבתים לקו זו כאמור יש צורך בביטול עמודי החשמל, פירוק קווי החשמ

 החשמל המוטמן בטרם נוכל להמשיך בעבודות הפיתוח.

 :במדרכותנכון להיום , לוחות הזמנים הצפויים לסיום עבודות הריצוף 

 החלק הצפוני  מהדואר ועד העסקים:

 -השלמת עבודות גינון, מצעים( היערכות לריצוף )בדיקת תשתיות אחרונה, השלמת .1

19.10.18. 

 .15.11.18 -ריצוףהשלמת  .2

 מרחב העסקים: -החלק הצפוני

 -השלמת היערכות לריצוף )בדיקת תשתיות אחרונה, השלמת עבודות גינון, מצעים( .1

5.11.18. 

 .25.11.18 ףהשלמת עבודת הריצו .2

יום  60-החברה תשלים את עבודות המדרכה וסלילת שביל האופניים כ  -מדרכה דרומית

 לקה.מקבלת השטח מחברת חשמל לאחר שהשלימה את ח

לסיכום, חשוב לי לציין שפרויקט רחוב בורנשטיין הוא פרויקט משמעותי וחשוב ליישוב 

הוציאה ומוציאה בימים אלה לפועל פרויקטים רבים הנוגע בכל התושבים. בנוסף לו, החברה 

  .בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים בשנה בהצלחה רבה

פיתוח  . את רובו עושה החברה.חרונותעדים לפיתוח בירוחם בשנים הא לבטח כתושבים אתם

והקמת תשתיות המכפילות את ירוחם בשכונות חדשות, בניית גנים ומוסדות ציבור חדשים, 

הרחבות בתי ספר, שיפוצי מוסדות החינוך בקיץ לקראת שנת הלימודים, בתי כנסת, שיפוץ 

כים, שילוט, דרכבישים וחדשניים בכל רחבי ירוחם, חידוש וגני משחקים ופיתוח פארקים 
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עשות כל מאמץ על מנת לסיים את הפרויקט מהר ככל המשיך ולאנו בחברה מתחייבים ל

 שניתן על אף הנסיבות הללו ושוב מצרים על אי הנעימות שנגרמת. 

פרויקטים הנהדרים שהחברה בנתה, בונה ועוד תבנה אני מקווה שתושבי ירוחם ייהנו מכל ה
 לשנים רבות.

 
 ,תמיד לשירותכם

 לין, מנכ"ל החברהאיתי אסו


