
פרטים על שינויים בהסדרי תנועה וחניה:
www.rehovot.muni.il עיריית רחובות ב-     , ב-     , באפליקציה ובאתר

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

פסטיבל רחובות הבינלאומי ה-9 לפסלים חיים
הסדרי תנועה, חניה ונגישות

 בימים ג'-ה', בין התאריכים כ'-כ"ב' בתמוז תשע"ח, 5-3 ביולי 2018, בין השעות 18:00 ל-22:30, 
יערך אירוע פסטיבל רחובות הבינלאומי ה-9 לפסלים חיים בעיר רחובות, ברחוב יעקב, 

בקטע הרחובות אחד העם – מנוחה ונחלה )צומת בית העם רחובות – היכל התרבות העירוני(.
 

בימי האירוע, בין השעות 14:00 ועד 23:00, 
ייסגרו לתנועה ולחניית כלי רכב הרחובות הבאים:

• יעקב )תתאפשר תנועת כלי רכב לבאים מרחוב אחד העם לכיוון רחוב הרצל בלבד(
• דונדיקוב

• נורדאו – בין רחוב בנימין לרחוב יעקב
• סמטת חביבי

• ש"י – בין רחוב יעקב לרחוב חוה לוצקי
• יעבץ – בין רחוב יעקב לרחוב העבודה

• אחד העם )כניסה לרחוב אחד העם מרחוב ויצמן תתאפשר לדיירי הרחוב בלבד(

רכבים אשר יחנו בתחום הפסטיבל יפונו באמצעות גרר החל מהשעה 14:00 אל מחוץ לשטח האירוע.

חניה ללא עלות לדיירי הרחובות הסגורים לתנועה 
תתאפשר בחניון בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני – כניסה מרחוב בנימין דרך 

סמטת חביבי. )בהצגת תעודת זהות(

לדיירי הרחובות: גלזר, העבודה, החלוץ, בר שאול, חוה לוצקי, ש"י וגולדברג
תתאפשר כניסה מרחוב ויצמן אל רחוב יעבץ ואל רחוב העבודה )תתאפשר תנועה ברחוב יעבץ בקטע שבין 

רחוב ויצמן לרחוב העבודה כנגד התנועה מצפון לדרום, וכן ברחוב ש"י בקטע שבין בר שאול לחוה לוצקי(

לדיירי רחוב דונדיקוב
תתאפשר כניסה מרחוב בנימין. )בהצגת תעודת זהות(

   חניה לנכים תתאפשר בחניון בית העם רחובות – היכל התרבות העירוני – 
   כניסה מרחוב בנימין דרך סמטת חביבי.

   בשטח הפסטיבל - כל שערי הכניסה והיציאה מונגשים לנכים.

בקטעי הרחובות הסגורים לתנועה, לא תתאפשר נסיעה וחניית כלי רכב
יש להישמע להוראות הפקחים והמכוונים

עמכם הסליחה על אי-הנוחות הזמנית
המוקד העירוני, 106, זמין לפניותיכם 24/7 גם בווטסאפ: 050-8806106

הנחיות משטרת ישראל:
לא תתאפשר הכנסת כלי נשק, חפצים מסוכנים, צעצועים מסוכנים מכל סוג שהוא, 

תרסיסים, משקאות חריפים ובקבוקי זכוכית


