
www.ironit-rehovot.co.il ב- ובאתר , , באפליקציה ובאתר www.rehovot.muni.il   החברה העירונית רחובות ב- , ב- עיריית רחובות ב-

הסדרי תנועה, חניה ונגישות ברחובות
כיכר שבזי

ביום שלישי, ב' באייר תשע"ח, 17 באפריל 
זיכרון  טקס  יתקיים   ,20:00 בשעה   ,2018

שבזי. בכיכר 

החל מהשעה 18:30 ועד 21:30 ייסגרו 
לתנועת כלי רכב הרחובות הבאים:

הרשנזון – בין רחוב שמעון דיין לכיכר שבזי	 
דוד ישראל – בין רחוב גדוד 52 לרחוב רמב"ם	 
יגאל יחיא – בין רחוב כנרת לכיכר שבזי	 
זרח שעובי – בין רחוב שלום עותמי לכיכר שבזי	 

בשעות הנ"ל לא תותר נסיעת כלי רכב 
בקטעי הרחובות הסגורים לתנועה

בית העלמין הצבאי
שד' מנחם בגין – עוקף מזרחי

באפריל   18 תשע"ח,  באייר  ג'  רביעי,  ביום 
זיכרון  טקס  יתקיים   ,11:00 בשעה   ,2018

בעיר. הצבאי  העלמין  בבית 

החל מהשעה 9:30 ועד 12:00 ייסגר
לתנועה הרחוב הבא:

רחוב מנחם בגין - בין דרך ירושלים לרחוב 
יהודה גורודסקי

בשעות הנ"ל לא תותר נסיעת כלי רכב 
בקטע הרחוב הסגור לתנועה

חגיגות יום העצמאות
"רוכבים בעצמאות"

מסע אופניים לכל המשפחה
ביום חמישי, ד' באייר תשע"ח, 19 באפריל 
מסע  12:00-9:00,יתקיים  השעות  בין   ,2018

בעיר. אופניים 

עקב מסע האופניים יחולו שיבושי תנועה 
בעיר בין השעות 12:00-8:00 לאורך ציר 

התנועה של מסע האופניים:
8:00 התכנסות בגן המייסדים.

יעקב/טלר,  פינת  הרצל  מרחוב  זינוק   9:00
)על גשר  רכיבה על רח' הרצל לכיוון צפון 
44(, צומת פארק המדע, שמאלה לדרך אצ"ל 
עד לרמזור דרך אצ"ל/מרדכי בשיסט, רכיבה 
גד פיינשטיין,  על מרדכי בשיסט עד לדרך 
בגשר החדש גד פיינשטיין / ששת הימים – 
ברח'  ימינה  דרום,  לכיוון  הגשר  על  רכיבה 
גבריאלוב  קלמן  לרח'  שמאלה  יתום,  משה 
ועצירה להתרעננות בסמוך למתנ"ס קריית 
ימינה  הימים,  ששת  לדרך  שמאלה  משה. 
לרח' שמעון דובנוב, המשך רכיבה על רח' 
בן  פנחס  שד'  צור,  שמשון  פוגל,  ציון  בן 
דוד, יצחק יעקבי, עד לצומת אושיות, פניה 
לגן  ורכיבה צפונה עד  שמאלה לרח' הרצל 

הסיום. -נקודת  המייסדים 

מסע  במהלך  שיחסמו  מרכזיים  תנועה  עורקי 
גד  דרך  אצ"ל,  דרך  הרצל,  רחוב   – האופניים 
פיינשטיין, שד' פנחס בן דוד, רחוב יצחק יעקבי  
להוראות  להישמע  מתבקש  הנהגים  ציבור 

והמכוונים.  המשטרה 
האופניים 	  במסע  להשתתף  איסור  חל 

הראש על  קסדה  ללא 
חל איסור להשתתף עם אופניים חשמליים 	 
ההשתתפות במסע בנעליים סגורות בלבד	 

טקסי זיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
גן המגינים

17 באפריל  באייר תשע"ח,  ב'  ביום שלישי, 
הזיכרון  19:45, תתקיים עצרת  2018, בשעה 
המרכזית בגן המגינים הממוקם בין הרחובות 

י.ל. פרץ, מאפו, גולדין ונורדאו.
החל מהשעה 19:00 ועד 21:30 ייסגרו 

לתנועת כלי רכב הרחובות הבאים:
נורדאו – בקטע שבין רחוב בנימין ליעקובסון	 
י.ל. פרץ	 
גולדין	 
מאפו	 

בשעות הנ"ל לא תותר נסיעת כלי רכב
בקטעי הרחובות הסגורים לתנועה

חג עצמאות שמח
מתנצלים על אי הנוחות הזמנית

המוקד העירוני 106, זמין 24/7 גם ב-

האירוע נגיש. ניתן להשאיל אזניות

ערב יום העצמאות
ביום רביעי, ג' באייר תשע"ח, 18 באפריל 
2018, החל מהשעה 20:00 תתקיימנה חגיגות 

יום העצמאות.

כניסות ויציאות להולכי רגל יתאפשרו 
מהרחובות הבאים:

  לבקוביץ – חרל"פ
  הרצל– טלר

  הרצל – בנימין
  הרצל – שד' רוטרי

  הרצל – עזרא
  הרצל – ארלוזורוב

  הרצל – הרשנזון
  הרצל – בתיה מקוב 

  הרצל – ברנר )יציאה בלבד(
  הרצל – בני משה

  המלכים – השופטים
  ז'בוטינסקי – השופטים

  הנביאים – השופטים

לא תתאפשר כניסה לאירוע דרך רחוב ברנר, הקהל 
מאזור זה מתבקש להגיע דרך רחוב בני משה.

על פי הנחיית משטרת ישראל – לא תתאפשר 
הכנסת כלי נשק, חפצים מסוכנים, צעצועים 
חריפים, משקאות  שהוא,  סוג  מכל  מסוכנים 
ובקבוקי זכוכית או פחיות. לא תתאפשר כניסת 
בע"ח למעט חיות שירות לטובת המסתייעים.

עם  האירוע  לשטח  להיכנס  מוחלט  איסור  חל 
תרסיסים מכול סוג שהוא ו/או למכור תרסיסים 
מכול סוג שהוא באירוע ומחוץ לאירוע – תבוצע 
האירוע  בשטח  והחרמה  משותפת  אכיפה 
ומחוצה לו ע"י משטרת ישראל והפיקוח העירוני.

moshef@ironitr.co.il:לכבדי שמע בתיאום מראש

סגירת חניונים ורחובות
החל מתאריך ה-14.4, מוצ"ש, בשעה 24:00, ייסגר 

חניון ויצ"ו )מאחורי קריטי(, והחל מתאריך ה-15.4, 
בשעה 24:00, ייסגר לחניה חניון גן המייסדים. 
חניונים אלו ישובו לפעול ב-20.4 בשעה 12:00.

בתאריך ה-18.4.18, ערב יום העצמאות,
ייסגרו לחניית כלי רכב החניונים הבאים:

  חניוני הכורכר ברחוב השופטים – החל
    מהשעה 14:00 ועד 2:00

  לא תתאפשר חניה ברח' הרשנזון מול מבנים
    מס' 47 ו-72 ולאורך הרחוב עד לרח' הרצל 

    בין השעות 16:00 ועד 2:00

החל מהשעה 18:00 ועד 2:00
ייסגרו לתנועת כלי רכב הרחובות הבאים:

  הרצל – בין רחוב רמב"ם לטלר
  הרצל - בין רחוב אייזנברג ליעקב

  לבקוביץ
  ביל"ו

  השופטים
  נורדאו – בין רחוב בנימין ליעקובסון

  י.ל פרץ
  גולדין
  מאפו

וחניית כלי רכב בקטעי הרחובות  נסיעת  לא תותר 
ובחניונים הסגורים לתנועה, כלי רכב חונים יגררו.

בערב יום העצמאות לא תתאפשר כניסת אוטובוסים למסופי 
התחנה המרכזית בין השעות 22:00-21:00 )רחוב ביל"ו ייסגר 
ורוז'נסקי(. טשרניחובסקי  מהרחובות  אוטובוסים  לכניסת 

נגישות לבעלי מוגבלויות
דרך שתי חסימות התנועה  נכה  תו  כניסה עם  תתאפשר 
שברחוב נורדאו / בנימין + נורדאו / עזרא )הגעה מרחוב 
נורדאו(  אל  ומהם  ובנימין  עזרא  הרחובות  אל  ונחלה  מנוחה 
נגישים   יוצבו תאי שירותים  הזמר העברי  במתחם במת   
מראש:  בתיאום  שמע  לכבדי  אוזניות  להשאיל  ניתן 
moshef@ironitr.co.il  חניה קרובה למתחמי האירועים 
המקיפים  וברחובות  לבנים  יד  בית  בחניוני  תתאפשר 

לבנים. יד  בית  את 


