
אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים על שיתוף הפעולה

:מקרא
קטע כביש סגור לתנועה

חלופי לכיוון מרכז העירצ"תחמסלול 
ממרכז העיר לשדחלופי צ"תחמסלול 

תחנה מבוטלת
19-ו17תחנה מבוטלת לקווים 

תחנה חלופית

:לכיוון מרכז העיר
,  חיים הזז' הרצוג ייסעו דרך שד' משד32, 22', א19: קווים

ומשם יתחברו אל  , בנימין מטודלה, סעדיה גאון, רופיןרחובות 
מסלולם המקורי

רחובות  , חיים הזז' הרצוג ייסעו דרך  שד' משד19-ו17קווים 
.  ן וברחוב אבן עזרא יחזרו למסלולם המקורי"רמב, רופין

/  עזה, טשרניחובסקי/ הרצוג: תחנות מבוטלות לכלל הקווים
.הרב ברלין

:לכיוון הרצוג
אל  , כל הקווים מרחוב עזה ייסעו דרך הרחובות בנימין מטודלה

ויחזרו למסלולם המקורי  , חיים הזז' שד, רופין, סעדיה גאון
הרצוג  ' בשד

.הרב ברלין/ עזה: תחנה מבוטלת

הודעה על ביצוע עבודות קרצוף וריבוד הכביש 
ברחוב דרך עזה

בימים הקרובים יחלו עבודות לשדרוג רחוב דרך 
,  כולל לרחובבמסגרת העבודות יינתן מענה . עזה

טיפול במדרכות  , הכבישלרבות שיפור ושדרוג 
.  ועוד

במסגרת העבודות ייחסם הרחוב לתנועת כלי  
בכל שלב יתאפשר  . רכב פרטיים ואוטובוסים

מעבר בטוח להולכי רגל

:שינויי התחבורה הציבורית
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תחנה מבוטלת לכל הקווים

תחנה מבוטלת 
קווים 17/19 בלבד

תחנה חלופית

בנימין 

מטודלה

לכיוון מרכז העיר:
קווים: 19 א', 22, 32 ייסעו דרך שד' חיים הזז  	

והרחובות רופין, סעדיה גאון, בנימין מטודלה, 
ומשם יחזרו אל מסלולם המקורי ברחוב עזה.

שד'  	 דרך  ייסעו  הרצוג  משד'  ו-19   17 קווים 
חיים הזז והרחובות רופין, רמב"ן וברחוב אבן 

עזרא יחזרו למסלולם המקורי. 
תחנות מבוטלות לכלל הקווים:     	

הרצוג/טשרניחובסקי, עזה/הרב ברלין.
ו-19  	  17 לקווים  המבוטלות  נוספות  תחנות 

לכיוון מרכז העיר: עזה/רד״ק, עזה/בלפור,  
רמב''ן/אבן עזרא.

קו 267 )קו לילה(: משד' הרצוג ייסע דרך שד'  	
חיים הזז והרחובות בצלאל, בן יהודה ומשם 

יחזור למסלולו המקורי ברחוב המלך ג'ורג'.

לכיוון הרצוג/טשרניחובסקי:
ייסעו  	 עזה  מרחוב   32  ,22 19א',   ,19  ,17 קווים 

גאון,  סעדיה  מטודלה,  בנימין  הרחובות  דרך 
רופין, שד' חיים הזז ויחזרו אל מסלולם המקורי.

תחנה מבוטלת לכלל הקווים: עזה/הרב ברלין. 	
דרך  	 ייסע  רמב"ן  מרחוב  לילה(:  267 )קו  קו 

רחוב רופין, שד' חיים הזז ובשד' הרצוג יחזור 
אל מסלולו המקורי.

רשת 
תחבורה 
ירושלים

הודעה על סגירת מקטע רחוב 
עזה בשל עבודות בכביש

בחצות מוצאי שבת, ה-22-23.2.2020 )כ"ז בשבט, תש"פ(, יחלו עבודות לקרצוף וריבוד הכביש 
ברחוב עזה כהשלמה לשדרוג הרחוב.

 העבודות יבוצעו במקטע שבין שד' הרצוג ורחוב מטודלה וימשכו כשבועיים.

במהלך העבודות המקטע ייסגר לתנועת כלי רכב ואוטובוסים.

העבודות יבוצעו בימי א'-ה' במשך כל שעות היום והלילה והכביש יפתח לתנועה החל מיום שישי 
ב-06:00 בבוקר ועד מוצאי שבת בחצות.

שינויי התחבורה הציבורית:

 jerusalem.muni.il  ׀  המוקד העירוני 106
bus.gov.il  מוקד כל-קו 8787*  ׀

 לפרטים נוספים:

http://ikan-maas.co.il
http://www.jerusalem.muni.il
http://bus.gov.il

