
אנא הישמעו להוראות המשטרה והפיקוח העירוני * אכיפה מוגברת * רכב חונה בניגוד לחוק - ייגרר

 כלי רכב נושאי תו נכה
יכנסו לעיר העתיקה דרך שער ציון, 

לבאים מכיוון דרך חברון/דוד רמז בלבד. 
כלי רכב גדולים יכנסו לעיר העתיקה 

מכיוון ואדי ג'וז, עד שער האשפות

חניוני חנה וסע 
 בפסגת זאב, גבעת התחמושת 

 והר הרצל עומדים לרשות נוסעי 
התחבורה הציבורית ללא תשלום נוסף

 הרכבת הקלה 
תפעל בתדירות מוגברת. 

צפויה צפיפות גבוהה 
מהרגיל. הקדימו לטעון את 

כרטיסי הרב קו

 רכבת ישראל
 רכבת ישראל לתחנת 

 רכבת מלחה תפעל 
בתדירות מוגברת

חג שמח
במערך התחבורה של ירושלים

 מערך התחבורה המתקדם נערך לכבודכם בחגי תשרי 
עם קווי שירות שיאפשרו הגעה נוחה לכל היעדים המרכזיים 

קווים 1, 3: בחוה"מ יוארכו שעות פעילות הקווים:	 
לכותל: עד 02:00 בלילה | מהכותל: עד 03:00 בלילה.

בליל הושענא רבה הקווים יפעלו במהלך כל הלילה.
קווים 1, 3 ישירים: בחוה"מ משכונות רמת שלמה, רמות, 	 

 נווה-יעקב, הר-נוף, גבעת שאול ובית וגן. 
 ימים א'-ג' בשעות 17:00, 18:00, 19:00, 20:00. 

מוצאי שבת ומוצאי חגים בשעה 21:30.
 קו 111: בחוה"מ, בימים א'–ג', מחניון טדי לכותל.	 

מטדי: 22:00-07:00 | מהכותל: 23:00-8:00. 
קו 333: בחוה"מ משמואל הנביא )תחנת האבן( לכותל. 	 

מהכותל מסיים בהר-חוצבים ומעניק קישור לקווים 
 הבינעירוניים. במוצאי חג ראשון ומוצ"ש: 24:00-20:45. 

 ביום שישי וערב חג שני: 15:40-09:30.
יום א' )ברכת כהנים(: 24:00-06:45. ימים ב', ג': 24:00-11:00.

לכותל  המערבי
 קו 201 לחברון: בחוה"מ יוצא מחניון בנייני האומה התחתון, 	 

 בימים ב, ג' בלבד.
 מירושלים: 17:00-9:00 | ממערת המכפלה: 22:30-10:30. 

ברכישת כרטיס הלוך ושוב בלבד.
 קווים 381, 383 מבוטלים בעת הפעלת קו 201 	 

לשירותכם יעמוד שירות מיוחד מן החניונים המקומיים בקריית 
 ארבע למערת המכפלה. מחיר הנסיעה הינו 2.50 ש"ח לכיוון

)ברכישת כרטיס הלוך ושוב בלבד(.

למערת  המכפלה

בחוה"מ, בימים א'-ג', שעות הפעילות בקווי השירות יוארכו עד 	 
 לשעה 01:00 בלילה.

למודיעין עילית,  ביתר עילית  ולאלעד  

צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

JET.GOV.ILלמידע נוסף מוקד כל קו 8787*

jerusalem.muni.il :עיריית ירושלים

WAZE אפליקצית

סגירת צירים והסדרי תנועה
חוה"מ סוכות )6.10.17 - 11.10.17( הצירים הבאים יסגרו לכלי רכב פרטיים:

דרך חברון – מרח' מרים החשמונאית לכיוון העיר העתיקה	 
כביש 1 – מהמטה הארצי לכיוון העיר העתיקה	 
יצחק קריב - בשני הכיוונים	 
רח' אגרון - לכיוון ממילא	 
חטיבת ירושלים – בשני הכיוונים	 
העיר העתיקה תיסגר לכלי רכב פרטיים למעט לתושבי האזור	 

בתאריך כ' בתשרי )10.10.17( בשל צעדת ירושלים, בין השעות - 18:00  
13:00 יסגרו צירים במרכז העיר לתחבורה הפרטית והציבורית. הרכבת הקלה 

תפעל כסדרה.

חדש! 
 פשוט לטעון 

רב-קו בכספונט
 תשלום בכרטיס אשראי 

 עבור כל חברות התחבורה הציבורית 
 ללא עמלה 

  אלפי עמדות ברחבי הארץ, 
       מתוכם מאות עמדות בירושלים!

ravkavonline.co.il :לפרטים נוספים

חנה וסע 
לירושלים

הקווים יוצאים מחניוני חנה וסע 
בשפירים ובמצפה מודיעין. 

לרשותכם 3 קווים 
מהירים נוספים ממרכז 

הארץ לירושלים:

דרך כביש 443

לקריית הלאום

קו

100
משפירים, דרך כביש 1

לגבעת שאול ובנייני האומה

קו

101
דרך כביש 443

לחניון גבעת התחמושת

קו

102


