
החל מיום רביעי 
 כ"ח תמוז תשפ"ב, 27.07.2022

האיסוף והפיזור בקווים הבין-עירוניים
בירושלים במתכונת חדשה

בשל התקדמות עבודות התשתית בציר בר אילן וחסימות צפויות של העיר, ועם השלמת 
השירות  כלל  מוסט  חיים,  שפע   – שמגר   – ירמיהו  לאורך  ציבורית  לתחבורה  חלופי  ציר 
הפרברי והבין-עירוני מציר בר אילן לצירים חלופיים. צעד זה בוצע באופן מדורג בכלל 
וכעת, גם בקווי ביתר עילית, מודיעין עילית, אלעד, באר יעקב  הקווים הבין-עירוניים; 

וכפר חב"ד. בעקבות כך, האיסוף והפיזור מתבצע במתכונת חדשה, כדלהלן:

* 8 7 8 7
מוקד מידע ארצי:

* 2 0 6 0
מוקד קווים-עילית:
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רכבת קלה
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*המפה להמחשה בלבד

357

שינויים בקווים:
מירושלים - תחנות איסוף חדשות

מספר שם תחנהמספר תחנה
סככה

-ביטוח לאומי3374

1ירמיהו/הצבי ]מחוץ למת"צ[9936

1שמגר/ירמיהו4116

2אהל יהושע/מנחת יצחק9949

1שפע חיים/דורש טוב154

1שפע חיים/שדרות גולדה מאיר5669

המשך הפעילות בתחנות מציר גולדה לכיוון מודיעין עילית, ללא שינוי

ממודיעין עילית - תחנות הורדה חדשות
מספר 
מספר סככהשם תחנהתחנה

1שפע חיים/דורש טוב5667

2שמגר/אוהל יהושע4075

1ירמיהו/שמגר1232

2ירמיהו/הצבי ]בתוך המת"צ[1556

2בנייני האומה/הנשיא השישי800

תחילת הפעילות בתחנות
ממודיעין עילית עד ציר גולדה, ללא שינוי

 הקווים החדשים יפעלו בסופי שבוע, תוך עקיפת הצירים העמוסים בירושלים, 
וללא תחנות בכבישים 446 ו-443.

המסלולים במודיעין עילית זהים למסלולים המקבילים בקווי השכונות

 קווים חדשים וישירים
308318328338348יחלו לפעול בסופ"ש:

ממודיעין עילית - תחנות הורדה
שם תחנהמספר תחנה

שדרות גולדה מאיר/המשורר אצ”ג73

שדרות גולדה מאיר/אברהם רקנאטי4007

מרכז מסחרי/גולדה9855

צומת רמות/גולדה4009

קרית מדע/גולדה מאיר6238

גולדה מאיר/הרטום3221

האדמורים ליינער2830

ים סוף/שאול המלך1428

קרל נטר/שדרות לוי אשכול1755

רנה קאסן/שרגאי6024

גבעת התחמושת/שרגאי9807

מירושלים - תחנות איסוף
שם תחנהמספר תחנה

גבעת התחמושת/שרגאי9810

רנה קסין/שרגאי9955

ים סוף/שאול המלך2006

ים סוף/מעגלי הרי”ם לוין1626

האדמורים ליינער2831

ישיבת חורב/שדרות גולדה מאיר664

קרית מדע/גולדה5062

גולדה/שלמה הלוי102

צומת רמות/גולדה5130

מרכז מסחרי/גולדה5131

שדרות גולדה מאיר/יצחק מירסקי5132

שדרות גולדה מאיר/בנימין מינץ3142

277577 שינויים בקווים:
מירושלים - תחנות איסוף חדשות

מספר 
מספר שם תחנהתחנה

סככה

-ויצמן/גבעת שאול645

1ירמיהו/הצבי ]מחוץ למת"צ[9936

1שמגר/ירמיהו4116

2אהל יהושע/מנחת יצחק9949

1שפע חיים/דורש טוב154

1שפע חיים/שדרות גולדה מאיר5669

-גולדה/שלמה הלוי102

התחנות בקו 277 מצומת רמות לאלעד
והתחנות בקו 577 ממחלף חמד לאלעד

ימשיכו לפעול ללא שינוי

מאלעד - תחנות הורדה חדשות
מספר 
מספר שם תחנהתחנה

סככה

-קרית מדע/גולדה מאיר6238

2שפע חיים/דורש טוב5667

2אוהל יהושע/זית רענן155

2שמגר/אוהל יהושע4075

-ירמיהו/שמגר1232

2ירמיהו/הצבי ]בתוך המת"צ[1556

-שערי ירושלים/ליפתא3007

התחנות בקו 277 מאלעד עד צומת רמות
והתחנות בקו 577 מאלעד עד מחלף חמד

ימשיכו לפעול ללא שינוי

מירושלים - תחנות איסוף
מספר 
מספר שם תחנהתחנה

סככה

-אהל יהושע/שמגר2762

2אהל יהושע/מנחת יצחק9949

1שפע חיים/דורש טוב154

1שפע חיים/שדרות גולדה מאיר5669

התחנות מהר נוף עד רחוב אהל יהושע
וכן משדרות גולדה מאיר לאלעד

ימשיכו לפעול ללא שינוי

מאלעד - תחנות הורדה
מספר 
מספר שם תחנהתחנה

סככה

2שפע חיים/דורש טוב5667

2אוהל יהושע/זית רענן155

-אהל יהושע/שמגר4106

התחנות מאלעד עד רחוב שפע חיים
וכן מרחוב פתח תקווה לגבעת שאול והר נוף

ימשיכו לפעול ללא שינוי

377 שינויים בקו
 הקו יפעל במסלול הרגיל בירושלים 

למעט שינויים בתחנות בציר שפע חיים 
ואהל יהושע

5666 - שפע חיים/שדרות גולדה מאיר
4137 - אוהל יהושע/קדושת אהרון

5668 - שפע חיים/יעקובזון

תחנות מבוטלות

קווי אלעד בירושלים 

קו 357 בירושלים  קווי ביתר עילית בירושלים 

קווי מודיעין עילית בירושלים  

מכפר חב״ד - תחנות פיזור חדשות
שם תחנהמספר תחנה

ויצמן/גבעת שאול645

גשר המיתרים/שד' הרצל1540

הרטום/גולדה מאיר9951

מירושלים - תחנות איסוף חדשות
שם תחנהמספר תחנה

מסוף אגד/הר חוצבים661

קרית מדע/המרפא9944

גשר המיתרים/שד' הרצל4216

בן גוריון/שערי ירושלים647

357שינויים בקו

מכביש 1 הקו ייסע דרך גינות סחרוב לכניסה לירושלים ולגשר 
המיתרים,משם דרך כביש בגין להר חוצבים,  כנ"ל בכיוון ההפוך.

ישיר ומהיר

שימו לב לשינויים בתחנות:
תחנה 645 ויצמן/גבעת שאול

שפעלה עד כה בקווים 277 ו-577 להורדה, מעתה תפעל בקווים 277 ו-577 לאיסוף

תחנה 3007 שערי ירושלים/ליפתא
שפעלה עד כה בקו 277 לאיסוף, מעתה תפעל בקווים 277 ו-577 להורדה

תחנה 647 בן גוריון/שערי ירושלים
שפעלה עד כה בקו 577 לאיסוף – מבוטלת!

תחנה 6270 מחלף גולדה מאיר/גולדה מאיר
שפעלה עד כה בקו 277 להורדה – מבוטלת!

300310320330340

מביתר - תחנות פיזור חדשות
מספר 
מספר שם תחנהתחנה

סככה

1גשר המיתרים/שד’ הרצל4216

2ירמיהו/הצבי ]בתוך המת"צ[1553

2ירמיהו/שמגר ]בתוך המת"צ[1683

2שמגר/אוהל יהושע161

1שפע חיים/דורש טוב154

-הרטום/שדרות גולדה מאיר9951

מירושלים - תחנות איסוף חדשות
מספר 
מספר שם תחנהתחנה

סככה

-הרטום/גולדה מאיר1685

2שפע חיים/דורש טוב5667

2אוהל יהושע/זית רענן155

2שמגר/אוהל יהושע4075

1ירמיהו/שמגר1232

2ירמיהו/הצבי ]בתוך המת"צ[1556

-גשר המיתרים/שד’ הרצל1540

290291292293294296 שינויים בקווים:


