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שינויים ושיפורים בקווי האוטובוס
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חדש

הגבעה הצרפתית -
מרכז העיר  -קניון מלחה
שימו לב!
נוסע במסלול קו  4הישן
קו 77א עובר ברחוב החי"ל בשני
כיווני הנסיעה
תדירות קו 77/77א*
כיוון

שעות פעילות

שישי** מוצ“ש **

ימים א‘-ה‘
עד 9:00

9:00-20:00

מ20:00-

מהגבעה הצרפתית 5:30-24:00

 10-20דק‘

 10-15דק‘

 15-20דק‘

 10-15דק‘  20דק‘

5:30-24:00

 10-15דק‘

 10-15דק‘

 20-30דק‘

 12-15דק‘  20-25דק‘

ממלחה

* קו 77א מהגבעה הצרפתית דרך רחוב החי“ל פועל בין השעות  6:57-19:40בתדירות של  20-25דק‘ .קו 77א לגבעה הצרפתית דרך רח‘ החי“ל פועל בין השעות
 6:56-19:30בתדירות של  20-30דק‘ ** סיום פעילות בשישי ותחילת פעילות במוצ“ש בהתאם לזמני כניסת ויציאת השבת

אזור השינוי
מקרא:

תחנת רכבת קלה

תחנת מוצא/יעד

גבעת
המבתר
רמת אשכול

חל מ 21
ה .2.
1

מערך התחבורה החדש בירושלים

הגבעה הצרפתית  -מלחה

•
•
•
•
•

בר כוכבא
לוחמי הגטאות
ההגנה
גבעת המבתר
ששת הימים
פארן

68 •57 •53a •42a •37a
קווי מזרח ירושלים

מעבר המיתלה •
ים סוף •
משמר הגבול • • שד' אשכול
• ארץ חפץ
פיתוחי
חותם •
שמואל הנביא
25• 25 •22 •9 •1א
• יחזקאל
34 •34א• 39• 36
גאולה
39א• 56 •55 •51 •45
56א• 163• 72 •71 •59
• כיכר השבת
מרכז העיר
• שטראוס
מעבר לקווים
מרכז
7 •7א• 18 •17 •13
מרכז
יפו
העיר
•
•
•
•
18א 19 19א 22
34 •34 •32א• 71 •38
• המלך ג'ורג'
78 •78 •75 •74 •72א
החאן  -גן הפעמון
• קרן היסוד
מעבר לקווים
המושבה
• גן הפעמון 7a •7א• 18 •18א• 30aא •34
הגרמנית
34א• 72 •71 •38
78aa •78aa •75aa •74aא
• עמק רפאים
צומת פת מעבר לקווים
גוננים
• יוחנן בן זכאי 4א)בוקר(• 14a •12 •10 •6• 5
18•18•17א•19•19א
• יהודה הנשיא )31a•22aבוקר(•42•32a
4א)אחה"צ(
• גולומב  /סן מרטין
14a •12a •6a •5
מלחה
18 •18 •17aא• 31a
• א.ס .בית"ר  /קניון מלחה 35 •35• 33א•62a
א.ס .בית"ר /
קניון מלחה

אצטדיון טדי  -בנבנישתי

* קו 77א עובר ברח' החי"ל בגבעה הצרפתית.
נכנס למתנ"ס הגבעה הצרפתית בין השעות 16:20-7:00

מוקד כל קו 8787
*
אפליקציית ה"מסלולן"

SMS 8787
אתר JET.GOV.IL

משפרים בתנועה

