שינויים בהסדרי תנועה
באירועי הזיכרון

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

מקום האירוע :האנדרטה ברחוב נורדאו
בתאריך ,2.5.19 :יום חמישי החל מהשעה  6:00ועד  12:00יסגר לתנועה
רחוב נורדאו בקטע רופין עד תחנת הרכבת.
יחולו שינויים בקווי התחבורה הציבוריים .יש להתעדכן באתר מטרופולין או *5900
החל מהשעה  6:00לא תתאפשר חניה במגרש החניה מול בית העלמין ברחוב נורדאו.

ערב יום הזיכרון לחללי שכונת עליה

מקום האירוע :מרכז קהילה ונוער "לזרוס"  -שכונת עליה
בתאריך  ,6.5.19יום שני החל מהשעה  17:50עד  19:00ייסגרו לתנועה הרחובות הבאים:
• רחוב דוד רמז בקטע שבין רחוב ויתקין לרחוב שיפר.
• רחוב רינגלבלום בקטע שבין קפלנסקי לרחוב רמז.
לא תתאפשר כניסה לרחוב פרוג ויציאה מרחוב שיפר ושילר.
קווי האוטובוס יבצעו הורדה והעלאת נוסעים בצומת רמז האחדות.

ערב יום הזיכרון

מקום האירוע :כיכר העיר
בתאריך  ,7.5.19יום שלישי החל מהשעה  19:00עד  22:00ייסגרו לתנועה הרחובות הבאים:
• רחוב דוד אלעזר
• רחוב מוטה גור
• רחוב ויצמן בקטע שבין רחוב ירושלים ועד רחוב סוקולוב/כצנלסון
תתאפשר כניסת רכבי נכים בלבד לחניון התת קרקעי עד השעה  ,19:00העלייה לכיכר דרך
מעלית בלבד.
לתשומת לבכם :החניון התת קרקעי ,יהיה סגור לקהל הרחב בערב יום הזיכרון ה 7.5-יום ג’ ועד למחרת.
בערב יום העצמאות ה 8.5-יום ד’ ,מהשעה  16:00ועד יום ו’  10.5בשעה .07:00

יום הזיכרון

מקום האירוע :מצעד הזיכרון ברחוב ויצמן יציאה מהיכל התרבות ועד גן הזיכרון
בתאריך  ,8.5.19יום רביעי משעה  08:30עד  12:00ייסגרו לתנועה הרחובות הבאים:
• רחוב העמק ,רחוב הגבורות ורחוב חטיבת הראל (שביל הולכי רגל).
• רחוב ויצמן בקטע הדרך סוקולוב/כצנלסון עד נורדאו/משה דיין בשני הכיוונים.
עם התקדמות התהלוכה ממערב למזרח ,יפתח רחוב ויצמן לתנועה ,למעט קטע הדרך
בין רחוב תל חי לרחוב נורדאו/משה דיין ,אשר ישאר סגור עד לסוף האירוע.
מקום האירוע :טקס לנפגעי פעולות האיבה בבית העלמין האזרחי  -רחוב נורדאו
תאריך  ,8.5.19יום רביעי משעה  13:00עד 14:00
ייסגר לתנועה רחוב נורדאו בקטע הדרך רופין עד רחוב ת"א יפו (כיכר תחנת הרכבת).
החל מהשעה  11:00ועד סוף האירוע ,לא תתאפשר חניה מול בית העלמין.

