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מערך התחבורה החדש בירושלים

שינויים ושיפורים בקווי האוטובוס

45
35
35א קריית הלאום  -תחנת רכבת מלחה
קריית הלאום  -קניון מלחה

35 35

א

שינוי בקו

קרית הלאום -
קרית היובל  -מלחה
שימו לב!

לא עובר בקרית משה והתחנה המרכזית.
תחנות חדשות בסמוך לתחנת רק"ל החלוץ.
תדירות קו 35/35א*
כיוון

שעות פעילות

שישי** מוצ“ש**

ימים א‘-ה‘
עד 8:50

8:50-20:00

מ20:00-

ממלחה

6:00-23:45

 20-25דק‘

 20דק‘

 25-30דק‘

 20-25דק‘  30דק‘

משד‘ רבין

6:20-23:30

 20דק‘

 20דק‘

 20-30דק‘

 15-20דק‘  30דק‘

* קו  35מתחנת רכבת מלחה פועל בין השעות  7:40-21:45בתדירות של פעם בשעה .קו 35א לתחנת רכבת מלחה פועל בין השעות  6:20-20:00בתדירות של פעם בשעה
** סיום פעילות בשישי ותחילת פעילות במוצ“ש בהתאם לזמני כניסת ויציאת השבת

מקרא:

אזור השינוי

תחנת רכבת קלה

תחנת מוצא/יעד

קריית
הממשלה
גבעת
רם

•
•
•
•
•
•
•

שד' יצחק רבין

יואל זוסמן  -בית המשפט העליון
קפלן  -הכנסת
ויז  -מוזיאון ישראל
שד' המוזיאונים
קמפוס גבעת רם  -שער ראשי
הג'וינט
7 •7א• 14 •9
66• 66• 42א •68
וולפסון  -בתי המלון
שד' הרצל  /החלוץ

פרבשטיין • •
מרדכי איש שלום •
בית
• רח' יפה נוף
28 •28 •21 •16 •5א
הכרם
39• 39 •33א• 50
• יפה נוף
• שד' הרצל  -בית הקברות הצבאי
• הפסגה  /הר הרצל רח' הפסגה )הר הרצל(
מעבר לקווים
בית
• הפסגה
23a •20a •16 •10
וגן
26 •26 •24aא• 27a
ועבודה
תורה
•
27aא• 150a •33 •29a
• זנגוויל
• הנטקה
• טהון )המפלצת(
• מרכז מסחרי קריית היובל
קריית
היובל
• אורוגוואי
19 •19 •10א
26 •26 •24א• 42
שטרן • • בוליביה
• מסוף שטרן  -היכל הספורט מלחה
מנחת )מלחה( • קוליץ
• השועל
• הדישון
4א)אחה"צ(•6•5a
• האייל
17a•14•12a
18aא• 31•18a
• א"ס הפועל
62•33
קניון מלחה  -א.ס .מכבי
קניון מלחה —
א .ס .מכבי

אצטדיון טדי-
בנבנישתי

77a•77aא

* קו  35יוצא מתחנת הרכבת מלחה בשעות הגעת הרכבות.
** קו 35א מכיוון קריית הלאום נכנס לתחנת הרכבת מלחה
בשעות יציאת הרכבות.
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משפרים בתנועה

