
חפשו אותנו ב-

ע''ש יצחק רבין ז''ל
במגזר הציבורי לשנת 2011
ציון לשבח במסלול השלטון המקומי

סגירת עסקים
עיריית יבנה מודיעה בזאת כי בהתאם לחוק על 
בתי עסק המהווים "עינוג ציבורי" להיות סגורים 

בערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, 
יום ראשון, 30.4.17, ד' אייר תשע"ז, 

החל מהשעה 18:50 ועד זריחת החמה.

ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

הסדרי תנועה באירועי
יום הזיכרון ויום העצמאות

תושבים יקרים,
יום ראשון ה-30/4/17 

עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל במגרש  הספורט.
בין השעות 18:00 עד 22:00 תנועת כלי הרכב ברחוב 
האלון תהיה חד-סטרית בין שד' דואני לרחוב האורן. 

רחוב השקמה - הרחוב יסגר לתנועת כלי רכב בין 
השעות 17:30 עד 22:00.

יום שני, 01/05/17 
ערב יום העצמאות - החל מהשעה 18:00 ועד חצות 

יחולו שינויים בתנועת כלי הרכב ברחובות הבאים:

יום שלישי, 02/05/17 
מסע אופניים ברחבי העיר - בין השעות 09:00 עד 

12:00 יחסמו לתנועת כלי רכב לזמן קצר בלבד 
הרחובות בהם יעברו הרוכבים.

הנהגים מתבקשים להישמע להוראות 
הפיקוח העירוני ומשטרת ישראל

בברכת נסיעה טובה ובטוחה

• שד' דואני- בקטע שבין צומת רחוב האלון ועד שד' 
העצמאות בשני הכיוונים.

• רחוב הדרור - בקטע שבין רחוב הרב אבוחצירא ועד 
שד' דואני.

• רחוב שבזי - בקטע שבין רח' הרב בוכריס ושד' 
דואני.

• שד' העצמאות- לא תתאפשר כניסת כלי רכב 
לרחוב שד' דואני.

• רח' גיבורי החיל- בקטע שבין שד' דואני וחטיבת 
גבעתי בשני הכיוונים.

• רח' קדושי קהיר - בקטע שבין שד' דואני ועולי 
הגרדום.

• רח' עולי הגרדום.

הנחיות והסדרי בטיחות וביטחון
באירועים העירוניים

הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאירועים עם כלי רכב.

הרחובות הסמוכים למתחמי האירועים
ייחסמו לתנועת רכבים.

לא תותר כניסה עם כלי נשק (אין הפקדה)
כולל חיילים ואנשי ביטחון.

ערב שירי לוחמים - חנייה בחניון היכל הספורט
ע"ש רלף קליין (כניסה מרחוב הצדף)

חל איסור שימוש בכל סוגי ספריי קצף,
רחפנים וצעצועים מסוכנים. אין כניסה לבעלי חיים.

שמרו על הניקיון! חל איסור קיום מנגלים
בפארקים ובגינות הציבוריות. מנגלים עושים רק בפארק השרון,

פארק הסנהדרין ובמדשאה ליד מתנ"ס גרמנוב.

שוק עירוני - לרגל יום העצמאות, 
הפעלת השוק תוקדם ליום ראשון, 30/4/17.

בתי העסקים מתבקשים להקפיד 
על שמירת ההודעות האמורות. 

בברכת חג עצמאות שמח! 

סדרי עבודת משרדי העירייה ביום הזכרון ויום העצמאות
הרינו להודיע כי ביום שני, יום הזיכרון וערב יום העצמאות, 1.5.17, משרדי העירייה יפעלו עד השעה 13:00. 

העבודה תתחדש ביום רביעי 3.5.17. 
מרכז השליטה 106 והפיקוח העירוני, יפעלו במתכונת רגילה.


