
 

 

 

 

 

 חלופייםמסלולי תחבורה ציבורית –הנדון: מרוץ מודיעין 

 

רוץ מתוכנן לעבור מסלול המ , יום חמישי, יערך מרוץ לילה בעיר מודיעין מכבים רעות.22.4.2021בתאריך 

 במע"ר, רחוב דם המכבים ועמק איילון.

 

ועד השעה  19:00וי התחבורה הציבורית במהלך המרוץ החל מהשעה השינויים בקולהלן 
22:00 

 

 תחנת מוצא: עירייה 51קו 

ייצא ממסוף העיריה ויפנה שמאלה לדם המכבים מזרח. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים, יפנה ימינה 
/ נחל עיון. משם יחזור  עמק דותן 35006לרחוב לב העיר יפנה שמאלה לרח' עמק דותן ויעצור בתחנה 

 למסלולו כרגיל.

 1תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף תחנת מוצא:  51קו 

ימשיך ישר על עמק דותן צפון. יפנה ימינה לרח' ערער. יפנה כליל החורש/עמק דותן כרגיל.  34139עד תחנה 
וייסע עד המסוף העירוני, שם יוריד  מערב ימינה לשד' החשמונאים מזרח, יפנה ימינה לרח' דם המכבים

 עירייה.ה הואנוסעים שיעדם 

 

 תחנת מוצא: בי"ס כרמים/עמק חרוד 53קו 

משה דיין/עמק בית שאן כרגיל. יפנה ימינה לשד' החשמונאים מערב. יפנה ימינה לרחוב  35034עד תחנה 
 קניון עזריאלי. משם ימשיך במסלולו כרגיל. 34219לב העיר ויעצור בתחנה 

 

 תחנת מוצא: יצחק רבין/נחל צלמון 53קו 

שד' החשמונאים/לב העיר כרגיל. אח"כ יפנה ימינה לשד' החשמונאים מזרח. יפנה  31660עד תחנה 
עמק בית שאן/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו  34101שמאלה לעמק בית שאן ויעצור בתחנה 

 כרגיל.

 תחנת מוצא: בי"ס כרמים/עמק חרוד 54קו 

( בכיכר חרצית. יפנה ימינה  u turnדם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה )  35051ה עד תחנ
עמק  34095לרחוב צאלון. ימשיך ישר לרחוב כליל החורש. יפנה ימינה לעמק דותן. יעצור בתחנה 

 דותן/לבונה ומשם ימשיך במסלולו כרגיל. 

 תיכון רעות מכבים-תחנת מוצא: הדרים 54קו 

עמק דותן/נחל עיון כרגיל. יפנה שמאלה בחוצה עמק דותן צמוד להולמס פלייס. ימשיך  35006עד תחנה 
יפנה שמאלה ושוב שמאלה לעמק איילון ואז  מזרחישר לרחוב כליל החורש. יפנה ימינה לעמק איילון 

המכבים/שד'  דם 34172. יפנה ימינה לרחוב צאלון. יפנה ימינה לרחוב דם המכבים ויעצור בתחנה מערב
 החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.

 

 תחנת מוצא: עירייה 56קו 

ייצא מהמסוף העירוני ויפנה שמאלה לדם המכבים מזרח. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב. יפנה 
 קניון עזריאלי. משם ימשיך במסלולו כרגיל.  34219ימינה לרחוב לב העיר ויעצור בתחנה 



 

 

 

 

 תחנת רכבת פאתי מודיעין תחנת מוצא: 56קו 

ערער / עמק דותן כרגיל. ימשיך ישר על רח' ערער. יפנה ימינה לשד' החשמונאים מזרח.  35014עד תחנה 
 עירייה.ה הואיפנה ימינה לרח' דם המכבים מערב  וייסע עד המסוף העירוני, שם יוריד נוסעים שיעדם 

 

 

 תחנת מוצא: בי"ס כרמים/עמק חרוד 58קו 

צאלון/שיר השירים כרגיל. ימשיך ישר לרח' כליל החורש. יפנה ימינה לעמק דותן צפון.  34151עד תחנה 
תחנת רכבת מודיעין מרכז. משם  33093יפנה ימינה לרח' ערער. יפנה שמאלה לרחוב הרכבת. יעצור בתחנה 

 ימשיך במסלולו כרגיל.

 

 מסוף –דרך מנחם בגין  :תחנת מוצא 58קו 

ערער/עמק דותן כרגיל. אח"כ ימשיך ישר על רחוב ערער. יפנה ימינה לשד' החשמונאים  35014עד תחנה 

( בכיכר צאלון ויעצור בתחנה  u turnמזרח. יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב. יבצע פניית פרסה ) 
 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל. 34172

 

 עירייהתחנת מוצא:  59קו 

ייצא מהמסוף העירוני ויפנה שמאלה לדם המכבים מזרח. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב. יפנה 
 עמק בית שאן/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל. 34101ימינה לעמק בית שאן ויעצור בתחנה 

 

 תחנת מוצא: דרך מנחם בגין/מסוף 59קו 

רגיל. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מזרח. יפנה ימינה לרחוב משה דיין/עמק בית שאן כ 35034עד תחנה 
 עירייה.ה הואדם המכבים מערב. וייסע עד המסוף העירוני, שם יוריד נוסעים שיעדם 

 

 5תחנת מוצא: תחנת רכבת תל אביב מרכז/רציף  101קו 

ויעצור שד' החשמונאים /שומרי החומות כרגיל. ימשיך ישר על שד' החשמונאים מערב  35139עד תחנה 
. אח"כ ימשיך על שד' החשמונאים שד' החשמונאים/עמק בית שאן שאיננה חלק ממסלולו 30886בתחנה 

 ת. רכבת מודיעין מרכז. משם ימשיך במסלולו כרגיל. 37562ויעצור בתחנה 

 

 )מסלול בסיס( 2א: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף תחנת מוצ 110קו 

שד'  34096יבצע עצירה בתחנה בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים.  2ייצא כרגיל מרציף 
 . אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב. החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו

דם המכבים/שד' החשמונאים. משם  34172חנה ( בכיכר צאלון ויעצור בת u turnפרסה )  יבצע  פניית
 ימשיך במסלולו כרגיל.

 

 תחנת מוצא: צומת רמות/גולדה )מסלול בסיס( 110קו 

( בכיכר חרצית. יפנה  u turnדם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע  פניית פרסה )  35051עד תחנה 
שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך  30886שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 

 במסלולו כרגיל.



 

 

 

 

 

 

 

 (מסלול חלופה כחולה) 2תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף  110קו 

שד'  34096יבצע עצירה בתחנה בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים.  2ייצא כרגיל מרציף 
 אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב. יבצע  פניית החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו. 

דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו  34172( בכיכר צאלון ויעצור בתחנה  u turnפרסה ) 
 כרגיל.

 

 (להמסלול חלופה כחותחנת מוצא: צומת רמות/גולדה ) 110קו 

( בכיכר חרצית. יפנה  u turnדם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע  פניית פרסה )  35051עד תחנה 
שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך  30886שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 

 במסלולו כרגיל.

 

 (סגולה+  תכולהתחנת מוצא: צומת רמות/גולדה )מסלול חלופה  110קו 

( בכיכר חרצית. יפנה  u turnדם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע  פניית פרסה )  35051עד תחנה 
שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך  30886שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 

 במסלולו כרגיל.

 

 )מסלול בסיס( 3תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף  111קו 

שד'  34096יבצע עצירה בתחנה בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים.  3ייצא כרגיל מרציף 
 . אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב. יבצע  פניית החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו

דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו  34172( בכיכר צאלון ויעצור בתחנה  u turnפרסה ) 
 רגיל.כ

 

 )מסלול בסיס( 5תחנת מוצא: תחנת רכבת תל אביב מרכז/רציף  111קו 

( בכיכר חרצית. יפנה  u turnדם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע  פניית פרסה )  35051עד תחנה 
שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך  30886שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 

 במסלולו כרגיל.

 

 (מסלול חלופה כחולה) 5תחנת מוצא: תחנת רכבת תל אביב מרכז/רציף  111 קו

( בכיכר חרצית. יפנה  u turnדם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע  פניית פרסה )  35051עד תחנה 
שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך  30886שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 

 במסלולו כרגיל.

 

 (מסלול חלופה אדומהתחנת מוצא: עמק דותן/עמק יזרעאל ) 111קו 



 

 

 

ערער/עמק דותן כרגיל. ימשיך ישר. יפנה ימינה לשד' החשמונאים מזרח. יפנה ימינה  35014עד תחנה 

דם  34172( בכיכר צאלון ויעצור בתחנה  u turnלרחוב דם המכבים מערב. יבצע פניית פרסה ) 
 המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.

 

 

 )מסלול חלופה אדומה(  5תחנת מוצא: תחנת רכבת תל אביב מרכז/רציף  111קו 

( בכיכר חרצית. יפנה  u turnדם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע  פניית פרסה )  35051עד תחנה 
שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך  30886שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 

 במסלולו כרגיל.

 

 2תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף  117קו 

ד' ש 34096יבצע עצירה בתחנה בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים.  2ייצא כרגיל מרציף 
 . אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב. יבצע  פניית החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו

דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו  34172( בכיכר צאלון ויעצור בתחנה  u turnפרסה ) 
 כרגיל.

 

 תחנת מוצא: חניון הלאום  117קו 

( בכיכר חרצית. יפנה  u turnדם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע  פניית פרסה )  35051עד תחנה 
תחנת רכבת מודיעין מרכז. משם ימשיך במסלולו  37562שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 

 כרגיל.

 

 4תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף  150קו 

שד'  34096יבצע עצירה בתחנה בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים.  4ייצא כרגיל מרציף 
 . אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב. יבצע  פניית החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו

דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו  34172( בכיכר צאלון ויעצור בתחנה  u turnפרסה ) 
 כרגיל.

 

 ת מוצא: תחנה מרכזית רמלהתחנ 150קו 

( בכיכר חרצית. יפנה  u turnדם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע  פניית פרסה )  35051עד תחנה 
שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך  30886שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 

 במסלולו כרגיל.

 

 4רעות/רציף תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים  152קו 

שד'  34096יבצע עצירה בתחנה בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים.  4ייצא כרגיל מרציף 
 . אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב. יבצע  פניית החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו

דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו  34172( בכיכר צאלון ויעצור בתחנה  u turnפרסה ) 
 כרגיל.

 

 תחנת מוצא: הרצל/אבי האסירים 152קו 



 

 

 

( בכיכר חרצית. יפנה  u turnדם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע  פניית פרסה )  35051עד תחנה 
ת רכבת מודיעין מרכז. משם ימשיך במסלולו תחנ 37562שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 

 כרגיל.

 

 תחנת מוצא: שד' החשמונאים/לב העיר 130קו 

שד' החשמונאים/לב העיר וימשיך נסיעה על שד' החשמונאים.  31660ייצא כרגיל מכיכר התחבורה תחנה 
. אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים שד' החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו 34096יבצע עצירה בתחנה 

דם המכבים/שד' החשמונאים.  34172( בכיכר צאלון ויעצור בתחנה  u turnמערב. יבצע  פניית פרסה ) 
 משם ימשיך במסלולו כרגיל.

 

 5תחנת מוצא: תחנת רכבת תל אביב מרכז/רציף  130קו 

( בכיכר חרצית. יפנה  u turn)  דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע  פניית פרסה 35051עד תחנה 
תחנת רכבת מודיעין מרכז. משם ימשיך במסלולו  37562שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 

 כרגיל.

 

 5תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף תחנת מוצא:  201קו 

שד'  34096יבצע עצירה בתחנה בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים.  5ייצא כרגיל מרציף 
 . אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב. יבצע  פניית החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו

דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו  34172( בכיכר צאלון ויעצור בתחנה  u turnפרסה ) 
 כרגיל.

 הקניון הגדול/ז'בוטינסקי פ"ת –תחנת מוצא: בי"ח בלינסון  201קו 

( בכיכר חרצית. יפנה  u turnדם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע  פניית פרסה )  35051עד תחנה 
תחנת רכבת מודיעין מרכז. משם ימשיך במסלולו  37562שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 

 כרגיל.

 

 5תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף תחנת מוצא:  202קו 

שד'  34096יבצע עצירה בתחנה בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים.  5ייצא כרגיל מרציף 
 . אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב. יבצע  פניית החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו

דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו  34172( בכיכר צאלון ויעצור בתחנה  u turnפרסה ) 
 כרגיל.

 הקניון הגדול/ז'בוטינסקי פ"ת –תחנת מוצא: בי"ח בלינסון  202קו 

( בכיכר חרצית. יפנה  u turnדם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע  פניית פרסה )  35051עד תחנה 
תחנת רכבת מודיעין מרכז. משם ימשיך במסלולו  37562שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 

 כרגיל.

 


