הודעה בדבר הסדרי תנועה
אירוע מירוץ אופניים – ג'ירו ד׳איטליה 6.5.18

ביום ראשון 6.5.2018 ,בין השעות  13:00-10:00יתקיים אירוע מרוץ אופניים ג'ירו ד׳איטליה בתחום העיר באר שבע.
מסלול המרוץ :מרחבת העירייה ועד שדרות שז"ר דרומה על רחוב רוטשילד ושמאלה לרחוב דוד חכם (כביש )406
ומשם מתחברים לכביש  40דרומה.
החל מהשעה  6:00בבוקר ועד לסיום האירוע ייחסמו שדרות שז"ר לשני הכיוונים בין שדרות רגר לרחוב הנרייטה
סולד ורחוב השלום מגולומב עד שדרות שז"ר .בנוסף ,ייחסם הנתיב הימני בלבד בשדרות רגר מדרום לצפון ,בין צומת
רגר-שז"ר לצומת רגר-וינגייט .צפויים שיבושי תנועה בשדרות רגר בשעות הבוקר עקב הגעת הרוכבים.

יום ראשון  6במאי 2018
החל מהשעה  13:00-11:00ייחסמו הרחובות הבאים:

דרך השלום משדרות שז"ר ועד גולומב
רחוב הנרייטה סולד בין הרחובות קרן היסוד לשדרות שז"ר
רחוב רחה פריאר
שדרות שז"ר מצומת הנרייטה סולד עד צומת דרך חברון
רחוב לאונרד כהן מרחוב מקס בינט ועד שדרות שז"ר
רחוב יעקוב גרשפלד משדרות בן גוריון ועד רוטשילד
רחוב אליהו נאוי בין הרחובות דרך חברון לשדרות שז"ר
דרך חברון בין רחוב הנגרים לרחוב אליהו נאוי
דרך חברון בין רחוב הנגרים לשדרות רוטשילד
רחוב מקס נורדאו בין המרכז הרפואי הרב תחומי ׳ 7עיניים׳ לרחוב רוטשילד
רחוב חיים יחיל לרחוב רוטשילד
הכניסה לחברת החשמל
שדרות רוטשילד בין הרחובות יעקוב גרשפלד לדרך חברון
דרך חברון בין הרחובות רוטשילד להע"ל
שדרות דוד חכם בין הרחובות דרך חברון ועד לכלא באר שבע
רחוב המלאכה מרחוב ישמעאל ועד רחוב דוד חכם
רחוב בנימין בין אסא פינת דוד חכם
צומת יצחק מצליח ,הכניסה לשוק הבדואי
הכניסה לכלא באר שבע
כביש  ,40גבעת החבלנים
הכניסה ליס פלנט
הבונים פינת כביש 406
רחוב יגאל אלון ,חוות הסוסים
המעבר מצומת אלי כהן לכיוון דוד חכם פתוח לתחבורה ציבורית בלבד.
הדרך תמשיך להיחסם לכיוון דרום לפי מהירות הרכיבה ומעבר השיירה
המשך המסלול על כביש  40דרך מצפה רמון ומשם ממשיכים לצומת ציחור ,צומת לוטן על כביש  90עד אילת.
מידע על סגירות הכבישים בדרכים בין עירוניות ניתן למצוא באתר המרוץ ובאתר התנועה של משטרת ישראל.
הנחיות לציבור :יש להימנע משימוש בכלי רכב בצירים וברחובות אשר ייחסמו כאמור .חסימות הצירים
יסומנו ביום האירוע באפליקציית וויז .מומלץ לציבור הנהגים להתעדכן .לקבלת מענה בנושא ניתן לפנות:
•מוקד עירוני ב"ש – 106
•מוקד  110משטרת ישראל

פירוט החניונים שייסגרו לטובת האירוע
חניון בית העירייה ייסגר ממוצ"ש  5.5.18ועד  6.5.18בשעה 13:00
חניון הלשכה המשפטית ייסגר מיום רביעי  2.5.18בשעה  18:00ועד  6.5.18בשעה 13:00
חניון המשכן לאמנויות הבמה ייסגר ממוצ"ש  5.5.18בשעה  23:00ועד  6.5.18בשעה 13:00
חניות בית שיאים ייסגר ממוצ"ש  5.5.18בשעה  22:00ועד  6.5.18בשעה 13:00
ביום ראשון  6.5.18לא תתקיים קבלת קהל בבניין העירייה
לעדכון בשינויים בהסדרי התחבורה הציבורית יש להתעדכן במוקדי השירות .ייתכנו שינויים | טל"ח

