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 19.11.21ביום שישי  להלן השינויים בקווי התחבורה הציבורית

 

 קווי תלמידים 

 תחנת מוצא  תעלת / אבני חושן. – 32קו 

 .07:30קו זה יתחיל נסיעתו בשעה 

ויפנה ימינה  431ימשיך ישר על שד' החשמונאים לכיוון כביש ת. רכבת מודיעין מרכז כרגיל.  37562עד תחנה 

. יפנה ימינה לרח' שלדג, יפנה ימינה לדוכיפת. ימשיך ישר על הגשר ויפנה ימינה לרח' נחל נעמן. 431לכביש 

 נחל גלים / נחל נעמן וימשיך משם במסלולו כרגיל. 34084יעצור בתחנה 

 

 מסוף-תחנת מוצא עיריית מודיעין - 80קו 

 .07:20קו זה יתחיל נסיעתו בשעה 

יש לשים לב כי במהלך המסלול הקו עובר דרך עמק אמפיתיאטרון / עמק זבולון כרגיל.  34128עד תחנה 

 , אך הקו צפוי להגיע לקטע המדובר רק לאחר פתיחתו.07:40זבולון אשר אמור להיות סגור עד השעה 

. יפנה ימינה לשלדג. יפנה ימינה לדוכיפת. 431 -ימינה ל בסוף עמק זבולון יפנה ימינה לשד' החשמונאים ויפנה

ימשיך ישר על הגשר ויפנה ימינה לנחל נעמן. ימשיך ישר בחוצה יצחק רבין ויפנה שמאלה ליצחק רבין דרום. 

 יהודה / שד' יצחק רבין ומשם ימשיך במסלולו כרגיל. 35035ימשיך לתחנה 

 

 תחנת מוצא עיריית מודיעין מסוף – 81קו 

 .07:20זה יתחיל נסיעתו בשעה  קו

יש לשים לב כי במהלך המסלול הקו עובר דרך עמק אמפיתיאטרון / עמק זבולון כרגיל.  34128עד תחנה 

 , אך הקו צפוי להגיע לקטע המדובר רק לאחר פתיחתו.07:40זבולון אשר אמור להיות סגור עד השעה 

. יפנה ימינה לשלדג. יפנה ימינה לדוכיפת. 431 -מינה לבסוף עמק זבולון יפנה ימינה לשד' החשמונאים ויפנה י

ימשיך ישר על הגשר ויפנה ימינה לנחל נעמן. ימשיך ישר בחוצה יצחק רבין ויפנה שמאלה ליצחק רבין דרום. 

 .שד' יצחק רבין / נחל נעמן ומשם ימשיך במסלולו כרגיל 35064ימשיך לתחנה 

 

 רע.תחנת מוצא יערות ישראל/יערות הזו – 82קו 

שלדג/דוכיפת כרגיל. אח"כ יפנה שמאלה לרח' חסידה. יפנה ימינה לרח' נחל זוהר  31677עד תחנה 

יפנה ימינה לנחל נעמן, ימשיך ישר בחוצה יצחק רבין ויפנה שמאלה ליצחק רבין דרום. ימשיך )על הגשר(, 

 .שד' יצחק רבין / נחל נעמן ומשם ימשיך במסלולו כרגיל 35064לתחנה 
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 תחנת מוצא יובלים / נחל מעיינות – 84קו 

בי"ס ניצנים כרגיל. יפנה ימינה לנחל נעמן. יפנה שמאלה לדוכיפת )על  –יצחק רבין  34204עד תחנה 

. יפנה ימינה לרחוב יהודה המכבי. יפנה 431 -הגשר(. יפנה שמאלה לשלדג. ברמזור  יפנה ימינה ל

לשים לב כי במהלך המסלול הקו עובר דרך עמק יש  לעמק זבולון דרום.ימינה לרחוב פז. יפנה ימינה 

 , אך הקו צפוי להגיע לקטע המדובר רק לאחר פתיחתו.07:40זבולון אשר אמור להיות סגור עד השעה 

 משם ימשיך במסלולו כרגיל. .בי"ס ממלכתי ט' 35025יעצור בתחנה יפנה שמאלה לרח' משה דיין ו

 

 

 כהתחנת מוצא דרך מנחם בגין/אסתר המל – 88קו 

בי"ס ניצנים כרגיל. יפנה ימינה לנחל נעמן. יפנה שמאלה לדוכיפת )על הגשר(.  –יצחק רבין  34204עד תחנה 

. יפנה ימינה לרחוב יהודה המכבי. יפנה ימינה לרחוב פז. 431 -יפנה שמאלה לשלדג. ברמזור  יפנה ימינה ל

עובר דרך עמק זבולון אשר אמור יש לשים לב כי במהלך המסלול הקו  לעמק זבולון דרום.יפנה ימינה 

 ., אך הקו צפוי להגיע לקטע המדובר רק לאחר פתיחתו07:40להיות סגור עד השעה 

בית ספר /  35016יעצור בתחנה יפנה שמאלה בחוצה עמק זבולון / משה דיין ושוב שמאלה לעמק זבולון צפון ו

 משם ימשיך במסלולו כרגיל. .עמק זבולון

 

 יפעל כרגיל. –חלופה אדומה 95קו 

 תחנת מוצא יערות ישראל/יערות הזורע. –חלופת בסיס  95קו 

ימתין עד שהציר ייפתח  07:40פז/אבני החושן כרגיל. במידה ויגיע לעמק זבולון לפני השעה  33083עד תחנה 

 ואח"כ ימשיך במסלולו כרגיל.

חושן, יפנה שמאלה לרח'  תכלת / אבני חושן כרגיל. יפנה שמאלה  לרח' אבני 35024עד תחנה  – 93קו 

אמפיתיאטרון / עמק זבולון.  34128לשם, יפנה שמאלה לרח' שני, יפנה ימינה לעמק זבולון. יעצור בתחנה 

. יפנה ימינה לשלדג. יפנה 431 -ימשיך ישר ובסוף עמק זבולון יפנה ימינה לשד' החשמונאים ויפנה ימינה ל

ה לנחל נעמן. ימשיך ישר בחוצה יצחק רבין ויפנה שמאלה ימינה לדוכיפת. ימשיך ישר על הגשר ויפנה ימינ

 .שד' יצחק רבין / נחל נעמן ומשם ימשיך במסלולו כרגיל 35064ליצחק רבין דרום. ימשיך לתחנה 

 

 קווים עירוניים

 תחנת מוצא מסוף עירייה - 50קו 

 מבוטלות. לאחר מכן הקו יחזור לפעול כרגיל. 12:30כל הנסיעות עד השעה 

 

 תחנת מוצא דרך מנחם בגין – 50קו 
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 מבוטלות. לאחר מכן הקו יחזור לפעול כרגיל. 12:30כל הנסיעות עד השעה 

 

 תחנת מוצא עירייה מסוף  - 51קו 

 מבוטלות. לאחר מכן הקו יחזור לפעול כרגיל. 12:30כל הנסיעות עד השעה 

 

 תחנת מוצא תחנה מרכזית - 51קו 

 אחר מכן הקו יחזור לפעול כרגיל.מבוטלות. ל 12:30כל הנסיעות עד השעה 

 

 

 תחנת מוצא בי"ס כרמים / עמק חרוד - 53קו 

 מבוטלות. לאחר מכן הקו יחזור לפעול כרגיל. 12:30כל הנסיעות עד השעה 

 

 תחנת מוצא יצחק רבין  / נחל צלמון - 53קו 

 מבוטלות. לאחר מכן הקו יחזור לפעול כרגיל. 12:30כל הנסיעות עד השעה 

 

 

 תחנת מוצא בי"ס כרמים / עמק חרוד  - 54קו 

 יבצע את מסלולו בדרך הבאה: 07:40עד השעה 

עמק איילון/חרצית כרגיל. א"כ יפנה ימינה לרח' תלתן, יפנה ימינה לרח' דם  35003עד תחנה 

 עירייה. 34148המכבים ויסיים את מסלולו בתחנה 

 אה:יבצע את מסלולו בדרך הב 12:30עד השעה  07:40מהשעה 

עמק איילון/חרצית כרגיל. א"כ יפנה ימינה לרח' תלתן, יפנה שמאלה לשד'  35003עד תחנה 

 שד' החשמונאים/לב העיר. 31660החשמונאים מערב )לכיוון כיכר התחבורה( ויסיים מסלולו בתחנה 

 יחזור לפעול במסלול הרגיל. 12:30משעה 

 

 תחנת מוצא הדרים תיכון מור - 54קו 

 מבוטלות. לאחר מכן הקו יחזור לפעול כרגיל. 12:30השעה כל הנסיעות עד 
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. הקו יחזור 10:00כל הנסיעות לשני הכיוונים מבוטלות עד השעה  – 56קו 

  .10:00לפעילות בשני הכיוונים בשעה 

 תחנת מוצא בי"ס כרמים / עמק חרוד  - 58ו ק

 יבצע את מסלולו בדרך הבאה: 45:09עד השעה 

כרגיל. אח"כ יפנה ימינה לרח' תלתן, יפנה שמאלה לשד' החשמונאים עמק איילון/חרצית  35003עד תחנה 

. יפנה ימינה לרח' שלדג, 431מערב, ימשיך בשד' החשמונאים עד צומת יצחק רבין ויפנה שם ימינה לכביש 

ק רבין ויפנה יפנה ימינה לדוכיפת. ימשיך ישר על הגשר ויפנה ימינה לנחל נעמן. ימשיך ישר בחוצה יצח

 .יהודה /שד' יצחק רבין ומשם ימשיך במסלולו כרגיל 35035שמאלה ליצחק רבין דרום. ימשיך לתחנה 

 יחזור לפעול במסלול הרגיל. 45:09משעה 

 

 תחנת מוצא דרך מנחם בגין מסוף - 58קו 

 יבצע את מסלולו בדרך הבאה: 45:09עד השעה 

 את מסלולו. אולפנה/לוי כרגיל. שם יסיים 34170עד תחנה 

 יחזור לפעול במסלול הרגיל. 45:09משעה 

 

 תחנת מוצא מסוף עירייה - 59קו 

 יבצע את מסלולו בדרך הבאה: 07:40עד השעה 

כרגיל. ימשיך ישר בחיים בר לב עד שד' החשמונאים שם יפנה ימינה לשד'  בר לב / לסקוב 34115עד תחנה 

יפנה ימינה לשלדג.   431החשמונאים מערב וייסע דרך השיקוע עד צומת יצחק רבין. שם יפנה ימינה לכביש 

יפנה ימינה לדוכיפת. ימשיך ישר על הגשר ויפנה ימינה לנחל נעמן. ימשיך ישר בחוצה יצחק רבין ויפנה 

 .שד' יצחק רבין / נחל נעמן ומשם ימשיך במסלולו כרגיל 35064לה ליצחק רבין דרום. ימשיך לתחנה שמא

 

 יבצע את מסלולו בדרך הבאה: 45:09עד השעה  07:40מהשעה 

אמפיתיאטרון / עמק זבולון כרגיל. בסוף עמק זבולון יפנה ימינה לשד' החשמונאים ויפנה  34128עד תחנה 

ימינה לשלדג. יפנה ימינה לדוכיפת. ימשיך ישר על הגשר ויפנה ימינה לנחל נעמן. ימשיך . יפנה 431 -ימינה ל

שד' יצחק רבין / נחל נעמן  35064ישר בחוצה יצחק רבין ויפנה שמאלה ליצחק רבין דרום. ימשיך לתחנה 

 .ומשם ימשיך במסלולו כרגיל

 

 יבצע את מסלולו בדרך הבאה: 12:30עד השעה  45:09מהשעה 

קניון עזריאלי כרגיל. ימשיך ישר לעמק החולה דרום, יפנה ימינה לנהר הירדן ויעצור בתחנה  34219נה עד תח

 נהר הירדן/מעלה גדעון. משם ימשיך במסלולו כרגיל. 34082

 יחזור לפעול במסלול הרגיל. 12:30משעה 
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 תחנת מוצא דרך מנחם בגין מסוף - 59קו 

 יבצע את מסלולו בדרך הבאה: 45:09עד השעה 

 יצחק רבין/בי"ס ניצנים כרגיל. שם יסיים את מסלולו. 34204עד תחנה 

 

 יבצע את מסלולו בדרך הבאה: 12:30עד  45:09מהשעה 

עמק החולה/נהר הירדן כרגיל. יפנה שמאלה בחוצה עמק החולה הבא ושוב שמאלה לעמק   34131עד תחנה 

עמק דותן / עמק החולה. משם ימשיך במסלולו  38425ותן ויעצור בתחנה החולה צפון. יפנה שמאלה לעמק ד

 כרגיל.

 יחזור לפעול במסלול הרגיל. 12:30משעה 

 

 07:40 -ל 06:00מהתחנה המרכזית בין השעות  כל הקווים הבינעירוניים היוצאים

 יצאו מיציאת החירום של התחנה ישירות לתוך השיקוע של שד' החשמונאים.

יסיימו מסלולם במסוף  07:40לעיר עד השעה  הבינעירוניים שנכנסיםכל הקווים 

 העיריה.
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