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נוסעים נכבדים,

 בליל ה 8/3/16 בין השעות 22:00-05:00 
נסגר ציר ז'בוטינסקי לעבודות. 

צומת רבי עקיבא - ז'בוטינסקי נסגר.	 

 קטע ז'בוטינסקי, בין צומת בן גוריון 	 
 לצ. אבו חצירא, נסגר לתנועה עוברת 

)למעט השאטלים המיוחדים שיופעלו(.

מיום המחרת ה 9/3, ישתנו הסדרי התנועה 
במקטע זה, עד להודעה חדשה )צמצום נתיבים(.

 החל מ 5:00 בבוקר ה 09.03.2016 
 נכנסו לפועל שינויים קבועים 

בעצירות הקווים בתחנת בן גוריון. 

תמצית השינויים

ביטול כל העצירות בתחנה 21684 	 
ז'בוטינסיקי/מכון מור למזרח

תוספת עצירות ועמדות בתחנה 22980, 	 
בוצעה חלוקה מחודשת לכל הקווים

תחנה רבי עקיבא 26402 ללא שינוי מבחינת 	 
הרישוי, בוצעה חלוקה מחודשת לכל הקווים

פירוט השינויים בהמשך	 

הקווים שיושפעו:

אשכול הגליל 
קווים  980 981  984  בני ברק < צפת 
קווים  980 981  984  צפת < בני ברק 

אשכול נתניה – ת"א
קו 613  קרית צאנז < בני ברק 
קו 613  בני ברק < קרית צאנז

 984  981 980

   984  981 980

613

כיווןקווים

מקרא 

בני ברק

צפת

נתניה

תחנה זמנית

תחנה קיימת לפני/אחרי ההסטה

*בקשה לנהגים, אנא נהגו בגמישות כלפי הנוסעים 
ועיצרו גם בתחנות שאינן שיכות לקו באזור ההסטה.

סגירות והסטות בציר ז'בוטינסקי/בן גוריון
מתאריך 9/3/16

21684
 תחנה מבוטלת 

לכל הקווים

21500
ללא שינוי

22980

תוספת קווים

26402
ללא שינוי

הקו ימשיך בדרך ז'בוטינסקי, ויבצע עצירה נוספת נתיב אקספרס | קו 618 
בתחנה 22980, העצירה בתחנה 21684 בוטלה.

עצירתם של קווים הפונים ימינה לרח' עקיבא, נתיב אקספרס | קו 613 
בתחנה 21684 בוטלה, המשך מסלולם ללא שינוי.  * נקודת הקצה בתחנה 21684 מבוטלת, 

   הקווים המושפעים: נתיב אקספרס | 978 | 613
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כיוון הנסיעה

עמדה 1
עמדה 4 עמדה 5

עמדה 2 ו-3

תחנה 22980 | הסדרי עצירות ועמדות חדשים בתחנה

תחנה 26402 | הסדרי עצירות ועמדות חדשים בתחנה

26402
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