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תחבורה ציבורית:
    קו 10 לתלפיות, לא יעבור ברחוב יהודה הנשיא

     קו 12 להדסה עין כרם, ייסע דרך רחוב בנבנישתי ולא יעבור בצומת פת. 
תחנות מבוטלות: פת / יהודה הנשיא )2181(, צומת פת / גולומב )1539(, 

א.ס בית"ר / א.ס הפועל )2930(
     קו 14 לתחנת המרכזית, ייסע דרך רחוב אליעזר הגדול. תחנות 

מבוטלות: פת / יהודה הנשיא )2181( והתחנות ברחוב יהודה הנשיא
      קו 18 לבנייני האומה, לא יעבור ברחוב קנאי הגליל. תחנות מבוטלות: 

התחנות ברחובות יהודה הנשיא וקנאי הגליל
     קו 22 לפסגת זאב צפון, ייסע דרך רחוב אליעזר הגדול. תחנות 

מבוטלות: התחנות ברחובות פת ויהודה הנשיא
     קו 32 לרמות, ייסע דרך מלחה. תחנות מבוטלות: דב יוסף / פת )2715(, 

פת / יהודה הנשיא )2181(
    קו 77 לגבעה הצרפתית, לא יעבור ברחוב יהודה הנשיא

 שלב א'
 יום ראשון 13.2.22 )י"ב באדר א', תשפ"ד(

תחבורה ציבורית:
   קו 10 להר הרצל, לא יעבור ביהודה הנשיא ובקטמון ח'-ט'. תחנות 

מבוטלות: בן זכאי / דוסתאי )1620(, בן זכאי / בן בבא )1015(, והתחנות 
ברחובות יהודה הנשיא, השומר, יצחק שדה וסן מרטין

   קו 12 להדסה עין כרם, ייסע דרך רחוב בנבנישתי ולא יעבור בצומת פת. 
תחנות מבוטלות: פת / יהודה הנשיא )2181(, צומת פת / גולומב )1539(, 

א.ס. בית"ר /א.ס. הפועל )2930(
   קו 14 למלחה, ייסע דרך רחוב בו -יועזר. תחנות מבוטלות: בו-זכאי / 

דוסתאי )1620(, בן זכאי / בן בבא )1015(, התחנות ברחוב יהודה הנשיא 
ותחנת פת / יהודה הנשיא )2180(

       קו 18 למלחה, לא יעבור ברחוב קנאי הגליל ובקטמון ח׳-'ט' 
תחנות מבוטלות - התחנות ברחובות קנאי הגליל, השומר, יצחק שדה 

וסן-מרטין
   קו 22 לתלפיות, ייסע דרך אליעזר הגדול ויוסי בן-יועזר, יעבור ברחוב 
ברל לוקר בכיוון הנסיעה ההפוך. תחנות מבוטלות: התחנות ברחובות 

יהודה הנשיא ופת
   קו 32 לרמות, ייסע דרך מלחה. תחנות מבוטלות: דב יוסף / פת )2715(, 

פת / יהודה הנשיא )2181(
   קו 77 למלחה, לא יעבור ביהודה הנשיא ובצומת פת. תחנות מבוטלות: בן 

זכאי / דוסתאי )1620(, בן זכאי / בן בבא )1015(, התחנות ברחוב יהודה 
הנשיא ותחנת צומת פת / גולומב )1539(

 שלב ב' 
יום שני 14.2.22 )י"ג באדר, תשפ"ב(

 שלב ג' 
 יום שלישי 15.2.22 )י"ד באדר א', תשפ"ב(

תחבורה ציבורית:
    קו 10 לתלפיות, לא ייכנס לקטמון ח'-ט' ולא יעבור ביהודה הנשיא. 
תחנות מבוטלות: התחנות ברחובות השומר, יצחק שדה, סן-מרטין 

ויהודה הנשיא
    קו 10 להר הרצל, לא ייכנס לקטמון ח'-ט'. תחנות מבוטלות: התחנות 

ברחובות השומר, יצחק שדה  וסן-מרטין
    קו 12 לתלפיות מזרח, ייסע דרך רחוב בנבנישתי ולא יעבור בצומת פת. 

תחנות מבוטלות: גולומב / סן-מרטין )1586(, צומת פת /פת )2077(, פת 
/ יהודה הנשיא )2180(

    קו 18 לבנייני האומה, לא ייכנס לקטמון ח'-ט' ולא יעבור ברחוב קנאי 
הגליל. תחנות מבוטלות: התחנות ברחובות השומר, יצחק שדה, סן-

מרטין, יהודה הנשיא, קנאי הגליל ותחנת בן יועזר / קנאי הגליל )1008(
    קו 18 למלחה, לא ייכנס לקטמון ח'-ט'. תחנות מבוטלות: התחנות 

ברחובות השומר, יצחק שדה וסן-מרטין
    קו 32 לגילה, ייסע דרך מלחה. תחנות מבוטלות: צומת פת /פת )2077(, 

פת / יהודה הנשיא )2180(, דב יוסף / פת )2791(
    קו 77 לגבעה הצרפתית, לא יעבור ברחוב יהודה הנשיא

 שלב ד' 
 ימים רביעי-חמישי, 16-17.2.22 

)ט"ו-ט"ז באדר א', תשפ"ב(

תחבורה ציבורית:
   קו 12 לתלפיות מזרח, לא יעבור בשכונת פת. תחנות מבוטלות: פת / 

יהודה הנשיא )2180(, פת / בעהם )1638(, פת / ברל לוקר )3342(
   קו 14 למלחה, לא יעבור בדב יוסף. תחנות מבוטלות: פת / יהודה הנשיא 

)2180(, דב יוסף / פת )2791( ודרך בנבנישתי )6189(
   קו 22 לתלפיות, ייסע דרך מלחה. תחנה מבוטלת: פת / יהודה הנשיא 

)2180(
   קו 32 לגילה, ייסע דרך מלחה. תחנות מבוטלות: צומת פת / פת )2077(, 

פת / יהודה הנשיא )2180(, דב יוסף / פת )2791(
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הנשיא יהודה

חסום לעבודות
15.2.22

חסום לעבודות
16-17.2.22

חסום לעבודות
14.2.22

חסום לעבודות
13.2.22

עבודות קרצוף וריבוד אספלט
בצומת פת והרחובות הגובלים אליו

0  שלב א', 13.2.22 - רחוב פת, מרחוב דב יוסף ועד רחוב יהודה 
הנשיא ורחוב יהודה הנשיא, מרחוב פת ועד רחוב קנאי הגליל

0  שלב ב', 14.2.22 - רחוב יהודה הנשיא, מרחוב ניקנור ועד רחוב 
פת ורחוב פת, מרחוב יהודה הנשיא ועד הרצוג )צומת פת(

 0  שלב ג', 15.2.222 - רחוב פת, מגולומב )צומת פת( ועד יהודה 
הנשיא ורחוב השומר לשני הכיוונים, מרחוב פת ועד רחוב ברגר

  0  שלב ד', 16-7.2.22 - רחוב פת, מרחוב השומר ועד רחוב
בר-יוחאי

מועדי עבודות והסדרי תנועה:
העבודות יבוצעו בימים א'-ה', בתאריכים 13-17.2.22 )י"ב- ט"ז 

באדר א', תשפ"ב(, בין השעות 09:00 בבוקר ועד 15:00 בצהריים:

   התנועה ברחובות יעקב פת, השומר ויהודה הנשיא ייחסמו 
לסירוגין בהתאם לשלבי העבודות  )ראו מפה( 

   בסיום העבודות בכל צומת, יפתחו הנתיבים לתנועת כלי רכב 
ואוטובוסים

  בכל עת יתאפשר מעבר בטוח להולכי רגל
  במהלך העבודות בצמתים, התנועה תוכוון על ידי פקחים

במסגרת העבודות להכשרת תוואי הרכבת הקלה, בימים הקרובים יתבצעו 
עבודות קרצוף וריבוד אספלט במספר שלבים:

 שינויים בתחבורה הציבורית בין השעות 09:00-15:00


