
 
 
 

עבודות להקמת מעגל תנועה בצומת הרחובות, 
מדאר – אברבנאל – דרך ירושלים

הודעה לציבור

צפויה הפסקת מים וירידה בלחץ המים
הבאר השלישית תאגיד מי� וביוב בע"מ ומינהל ההנד�ה בעיריית 
רחובות, מבצעי� עבודות להקמת מעגל תנועה, במ�גרת יוחל� 
 – אמוראי�  הרחובות:  בקטע  מדאר,  זכריה  ברחוב  מי�  קו 

אברבנאל.
 

עקב העבודות וחיבור קו המי� החדש, צפויה הפ�קת מי� וירידה 
ואברבנאל  מדאר  זכריה  ירושלי�,  דר�  ברחובות  המי�  בלח� 

 :כדלקמ

רחוב אברבנאל ודר� ירושלי�
ביו� שלישי, ז' באדר א', 12.2.19, החל מהשעה 9:00

ועד השעה 15:00
רחוב זכריה מדאר

ביו� רביעי, ח' באדר א', 13.2.19 וביו� ראשו, יב' באדר א', 
17.2.19, החל מהשעה 9:00 ועד השעה 15:00

ייתכנו שינויי� בעבודות עקב תנאי מזג האוויר
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