הודעה חשובה בדבר סגירת צירים
לציבור הנהגים בנתניה
ביום שישי  11.5.18ייערך מרוץ חופים בחוף פולג (נדחה מ)4.5.18-
▼ ▼ ▼▼ ▼▼ ▼

 להלן הצירים שייסגרו לתנועה בין השעות  5:30ועד 10:00

לתושבי שכונת נוף הטיילת ברחובות:
הרינה ,הדיצה ,הגילה ,החדוה ,הקבלה,
צהלה ,הזוהר ,התהילה ,פייר קניג,
קהילת צפת ,יוסף לפיד

ולתושבי שכונת גלי ים המערבית
ברחובות :בני בנימין ,אקסודוס,
פנצ’ו ושד’ עובד בן עמי
(בקטע הדרומי שלו)

לא תתאפשר יציאה וכניסה בין השעות 8:30-5:30

▼▼▼ ▼

▼▼

 להלן הצירים שייסגרו לתנועה בין השעות  5:00ועד 08:00

סטודיו השבוע בנתניה-אשכנזי

שד’ בן עמי לכיוון דרום  -מכיכר מטלון דרומה ולכל אורכו
שד’ בן גוריון לכיוון דרום  -מרח’ שמחה ארליך ועד רח’ חבצלת החוף
רח’ עוזי חיטמן לכיוון מערב  -בקטע שבין שד’ בן גוריון ועד רח’ אהוד מנור
רח’ אהוד מנור לכיוון דרום  -בקטע שבין רח’ עוזי חיטמן ועד רח’ שוש עטרי
רח’ שוש עטרי לשני הכיוונים  -בקטע שבין רח’ אהוד מנור ועד רח’ שולמית (החוף הירוק)
הירידה הסלולה לחוף פולג  -לשני הכיוונים
רחבת החנייה העליונה והתחתונה של חוף לגון (ארגמן)  -לשני הכיוונים

שד’ בן אב”י  -בקטע שבין שד’ בן גוריון לרח’ ברוך רם  -לשני הכיוונים
תושבי רח’ אוסישקין  -בקטע שבין שד’ ירושלים לרח’ גד מכנס -
לא יתאפשר מעבר לכיוון דרום
תושבי רח’ ז’בוטינסקי (מערב)  -לא תתאפשר יציאה בזמן המרוץ
תושבי שד’ ירושלים  -לא יתאפשר מעבר לרח’ ז’בוטינסקי ולשד’ בן גוריון לכיוון דרום
אורחי מלון כרמל ותושבי רח’ ברוך רם  -לא תתאפשר יציאה בזמן המרוץ
תושבי הרחובות :דנקנר ,ראשון לציון וגד מכנס -
תתאפשר יציאה דרך רחוב גד מכנס לכיוון צפון בלבד

 חסימת הרחובות תהייה מלאה ולא תתאפשר כניסת כלי רכב כלל ,כולל כלי רכב של תושבי הרחובות הללו ורכב עבודה
 לתושבי הרחובות זלמן שז”ר והלילך תתאפשר יציאה לרח’ אהוד מנור ,על-פי הכוונת הפקחים והשילוט במקום
 הנכם מתבקשים שלא להגיע בכלי רכב לרחובות הללו ,להשתמש בדרכים חלופיות
ולהישמע להוראות השוטרים והפקחים

בברכת מרוץ מוצלח ובטוח!
עיריית נתניה

