
מוקדי מכירה והנפקת כרטיסים:
• ירושלים - משרדי החברה ברח' בר אילן 41 פינת דוד החל מ- 11/08/14.
• ירושלים - עתירות מדע )קופה ניידת(. החל מ - 10/08/14 הנפקה בלבד.

• בני ברק - משרדי החברה ברח' רבי עקיבא 78. החל מ 07/08/14.
• בני ברק - תחנה מול בית עלמין לכיוון דרום )קופה ניידת(. החל מ - 10/08/14 הנפקה בלבד.

• חצור הגלילית - משרדי החברה במסוף התחבורה. החל מ 07/08/14.
• נתניה - משרדי החברה בתחנה מרכזית. החל מ 07/08/14.
• צפת - משרדי החברה בתחנה מרכזית. החל מ 07/08/14.

• כרמיאל - משרדי החברה שדרות - נשיאי ישראל 100. החל מ 07/08/14.
• מירון - משרדי מועצה הדתית. החל מ - 10/08/14.

• אשדוד , קרית גת - קופה ניידת. הנפקה בלבד. החל מ - 10/08/14.
• בית שמש מוקד מכירה והנפקה רחוב שפת אמת 33 קומת המחסנים

   בין השעות 9:00 - 10:30 ו 15:00 - 20:00. החל מ - 10/08/14.
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ירושלים

ימי פעילותסוג שירותיעדמוצאמס' קו

א-מוצ”שמאסףצפתירושליםקו 982

א-מוצ”שישירחצורירושליםקו 983

בני ברק

ימי פעילותסוג שירותיעדמוצאמס' קו

א-מוצ”שמאסףצפתבני ברקקו 980

א-מוצ”שמאסףצפתבני ברקקו 984

שאר היעדים
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סופ"שמאסףבני ברקעפולהקו 994
קו 979 מבוטל בשני הכוונים בתקופת בין הזמנים מתאריך 07/08/2014 עד 26/08/2014 כולל
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כל קווי השירות מבני ברק לצפון מרחוב חזון איש מול בית עלמין 
התאריכים  בין  מרכזית  תחנה  ומצפת  בעיר  איסוף  ללא  בלבד 

10/8/2014 עד 26/08/2014 כולל
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• ירושלים: תחנת מוצא מסוף אגד הר   חוצבים
• צפת: תחנה מרכזית צפת

ניתן להזמין מקומות ישיבה מראש בנוהל מכירה מוקדמת על כל קווי ה.. 900 בלוז הרגיל דרך מוקד טלפוני 9168*

הכי נוח - הלוך ושוב!
הנחה ברכישת כרטיס הלוך ושוב
במוקד הטלפוני ובנקודות המכירה

הכרטיס תקף אך ורק לתחנת המוצא של הקווים
במהלך בין הזמנים )בין התאריכים 10/8/2014 עד 26/8/2014(

בירור  כרטיסים,  והנפקת  מכירה   •
פנו  נסיעה,   וזמני  המכירה  נקודות 
למרכז שירות הלקוחות שלנו  9168*
04- 8870590  1599-525114

השעות  בין  א-ה  פעיל  המוקד   •
08:30 - 22:00 יום ו' 08:30 - 13:00


