
יו� ד' | 26.9 | יז' בתשרי

שרי�
ב�וכות 2018

שרי�
ב�וכות 2018

שרי�
ב�וכות 2018

27-26 ב�פטמבר
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יו� ה' | 27.9 | יח' בתשרי

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

"�ובו רחובות"
�יור בחוה"מ �וכות

"והעיר נתלתה באילנות גבוהי�"
הקשר בי� העצי� לידועני� שהפריחו את המושבה 

באדמה, רוח וחזו�. בהדרכת רחלי רוגל
יו� ג' | טז' בתשרי | 25.9 | 10:00

*ה�יור פתוח לקהל ברישו� מראש, 
מ�פר המקומות מוגבל

לפרטי� - בית דונדיקוב | 08-9494721
הרשמה באמצעות מ�רו� למ�' 052-8222983 

 galim@ironitr.co.il :או הודעת דוא"ל לכתובת

חוה"מ �וכות | טז�-יז� בתשרי
18:00-10:00 | 25-27.9.18

�יורי� מודרכי�, בהרשמה מראש, 
יתקיימו בשעות:

16:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 
הכני�ה למוזיאו� בחוה"מ �וכות

בעלות של 10 ש"ח בלבד
כרטי�י�: 073-3946150 | אברבנאל 7, רחובות

*מומל
 להזמי� כרטי�י� מראש. *מ�פר המקומות בכל �יור מוגבל
החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לשינויי�.
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ה�דרי תנועה, חניה ונגישות

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

בימי� רביעי עד חמישי, יז'-יח' בתשרי תשע"ט, 26-27.9.2018, בי	 השעות 23:00-19:00, 
יתקיי� אירוע "שרי� ב�וכות 2018" בג	 המיי�די�.

ביו� רביעי, יז' בתשרי, ה-26.9.18, החל מהשעה 
6:00 בבוקר ועד 24:00 בלילה, יי�גרו לחניית 

כלי רכב חניו	 ג	 המיי�די� (הכני�ה מרח' השופטי�) וכ	 והחניו	 הצמוד למועדו	 ויצ"ו 
(הכני�ה מרחוב הרצל -135 קריטי) לצור� ביצוע עבודות הקמת האירוע ולמש� האירוע עצמו.

ביו� חמישי, יח' בתשרי, ה-27.9.18, החל מהשעה 14:00 ועד השעה 24:00 בלילה, יי�גרו לחניית כלי רכב 
חניו	 ג	 המיי�די� (הכני�ה מרח' השופטי�) 

וכ	 והחניו	 הצמוד למועדו	 ויצ"ו (הכני�ה מרחוב הרצל -135 קריטי) לצור� קיו� האירוע. 
הנהגי� מתבקשי� לפנות את כלי הרכב לכל המאוחר עד השעה 16:00. 

רכב אשר יימצא בג	 לאחר שעה זו ייגרר. נית	 יהיה לבדוק את מיקו� הגרירה במוקד 106.
(�חניה חלופית (חלקה בתשלו

בקניו	 רחובות, וברחובות ה�מוכי�.
ה�דרי נגישות

• במהל� האירוע תתאפשר חניית נכי� בעלי תו נכי גפיי� בלבד בחניו	 העליו	 של ג	 המיי�די� –
כני�ה מרחוב השופטי� פינת ז'בוטינ�קי בהתא�לשילוט.

• באירוע יוצבו תאי שירותי� נגישי�.
• כני�ות נגישות למתח� האירוע: בכני�ה הראשית – בצומת הרצל-לבקובי�, ובכני�ה מרחוב השופטי�.

• מתח� למ�תייעי� בכ�אות גלגלי� – ב�מו� לבמה.

.�לא תתאפשר כני�ת בעלי חיי� למעט חיות שירות לטובת המ�תייעי
לשאלות או צרכי� מיוחדי� בנושא נגישות בלבד נית	 לפנות למוקד העירוני.

הנחיות משטרת ישראל
לא תתאפשר הכנ�ת כלי נשק, חפצי� מ�וכני�, צעצועי� מ�וכני� מכל �וג שהוא, משקאות חריפי� 

ובקבוקי זכוכית, וכ	 אופניי� וכלי� חשמליי� מכל �וג שהוא.


