


הציבורית בתחבורה  לנסוע  משתלם 
מידע בזמן אמת על מערך ההסעות ורכישת הכרטיסים, ניתן לקבל 24 שעות ביממה

03-3739000 התשע"ז  מירון  מידע  מוקד 

 הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס הלוך וחזור מראש לכל נוסע ולכל גיל.
הכרטיס הינו לאדם אחד בלבד ואינו ניתן להעברה. לא יכובדו כרטיסים משנה קודמת.

בברכת נסיעה טובה ובטוחה לכל בית ישראל

לפרטים ומידע נוסף מוקד כל-קו 8787*

שירותי התחבורה הציבורית לחוגגי ל"ג בעומר

מחיפה למירון
משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומפעילי התחבורה הציבורית 

יפעילו בל"ג בעומר מערך קווי תחבורה ציבורית להילולת הרשב"י בהר מירון ובחזרה.  
במוצאי שבת וביום ראשון י"ז- י"ח באייר תשע"ז )13-14.5.17( יצאו נסיעות מחיפה ישירות להר מירון.

 לרווחתכם יופעלו עמדות לרכישה מוקדמת של כרטיסים כך תוכלו להבטיח מקומכם מראש,
ולבחור מוקד ושעת יציאה מועדפים. 

קווים עיר
ומפעילים

מוקדי 
מסוף חזרהזמני יציאהיציאה

לנסיעה חזרה עיקבו אחרי הצבע 
זמני חזרה

נתיב חיפה
אקספרס

קו 977

מעונת גאולה 
רופין/ קניאל 

מוצ"ש: בשעות 21:30 
ומ 22:00 עד 01:00 

בלילה כל שעה

ראשון: מהשעה 07:00 
עד 17:00 כל שעה

טרמינל
3

אדום
מוצ"ש: מהשעה 01:30 

בלילה עד 07:30 כל שעה 

ראשון: מהשעה 11:00
עד 22:00 כל שעה

שימו לב!
בדרככם חזור, סעו לחניון 
פרוד, בשאטל חינם מס׳ 9, 

מטרמינל 3 האדום.

לא תתקיים מכירת כרטיסים לאחר הימים האמורים לעיל

הבטיחו מקומכם - ברכישת כרטיסים מראש

יום רביעי 10.5יום  שלישי 9.5יום שני 8.5כתובתמוקד מכירה

21:00 - 21:0016:00 - 21:0016:00 - 16:00רחוב השילוח 1 חיפהמתנ''ס אתנחתא

21:00 - 21:0016:00 - 21:0016:00 - 16:00מקור ברוך 10מכולת רמת ויזני'ץ

 מרכז דתי רמב״ם
נווה שאנן

 מרכז דתי רמב''ם התיכון 39 חיפה
קומה א - ספריה

16:00 - 20:00





הציבורית בתחבורה  לנסוע  משתלם 
מידע בזמן אמת על מערך ההסעות ורכישת הכרטיסים, ניתן לקבל 24 שעות ביממה

לפרטים ומידע נוסף מוקד כל-קו 8787*מוקד מידע מירון התשע"ז 03-373-9000

שירותי התחבורה הציבורית לחוגגי ל"ג בעומר
מאלעד למירון

בברכת נסיעה טובה ובטוחה לכל בית ישראל

 הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס הלוך וחזור מראש לכל נוסע ולכל גיל. 
הכרטיס הינו לאדם אחד בלבד ואינו ניתן להעברה. לא יכובדו כרטיסים משנה קודמת.

מוקד ״קווים עילית״ 2060*

 משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומפעילי התחבורה הציבורית 
יפעילו בל"ג בעומר מערך קווי תחבורה ציבורית להילולת הרשב"י בהר מירון ובחזרה.  

בימים חמישי עד ראשון ט"ו- י"ח באייר תשע"ז )11-14.5.17( יצאו נסיעות מאלעד ישירות
להר מירון ובחזרה. הנסיעה תתבצע רק עם רכישה מוקדמת של כרטיסים מראש.

קווים עיר
זמני יציאהמוקדי יציאהומפעילים

מסוף חזרה
לנסיעה חזרה עיקבו 

אחרי הצבע 
זמני חזרה

קווים אלעד
עילית

קו 590

מחניון 'קווים עילית' 
במעלה רח' רבי יהודה 

הנשיא

יום חמישי: 18:00

יום שישי: 11:15, 13:00

מוצ״ש: 22:00 עד 02:00 

יום ראשון:
06:30 עד 08:00
11:00 עד 15:30

טרמינל
6

ירוק

מוצ״ש: 
02:30 עד 09:30 למחרת

יום ראשון:
13:30 עד 21:45

מתכונת הנסיעה מאלעד וחזרה ממירון על בסיס מתמלא ויוצא

הבטיחו מקומכם — ברכישת כרטיסים מראש 
במרכז השירות רב קו ברח' אבן גבירול 23 פינת רבי שמעון בן שטח

בימים רביעי עד רביעי ז'-י"ד באייר )3-10.5.17( בין השעות 10:00-20:00
 יום שישי ט' אייר - בין השעות 10:00-13:00. 

לא תתאפשר רכישת כרטיסי נסיעה לאחר הימים הנ"ל.





בס"ד

משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומפעילי 
התחבורה הציבורית יפעילו בל"ג בעומר מערך קווי תחבורה ציבורית 

להילולת הרשב"י בהר מירון ובחזרה.  
בימים חמישי עד ראשון ט"ו-י"ח באייר תשע"ז )11-14.5.17( יצאו נסיעות 

מביתר עילית ישירות להר מירון ובחזרה. 
הנסיעה תתבצע רק עם רכישה מוקדמת של כרטיסים מראש.

קווים עיר
זמני יציאהמוקדי יציאהומפעילים

מסוף חזרה
לנסיעה חזרה 

עיקבו אחרי הצבע 
זמני חזרה

ביתר 
עילית

נתיב
אקספרס

)באמצעות 
קווים-עילית(

קו 967

רחוב המגיד 
ממעזריטש 
פי' דרך האר"י

יום חמישי: 20:00
יום שישי: 10:30 עד 13:00

מוצ״ש: 22:00 עד 01:30 
יום ראשון:

06:30 עד 07:30
08:30 עד 14:00

טרמינל
6

ירוק

מוצ״ש: 
02:30 עד 10:30 למחרת

יום ראשון:
13:00 עד 21:45

הציבורית בתחבורה  לנסוע  משתלם 
מידע בזמן אמת על מערך ההסעות ורכישת הכרטיסים, ניתן לקבל 24 שעות ביממה

מוקד מידע מירון התשע"ז 03-373-9000

הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס הלוך וחזור מראש לכל נוסע ולכל גיל. 
הכרטיס הינו לאדם אחד בלבד ואינו ניתן להעברה. 

לא יכובדו כרטיסים משנה קודמת.

שירותי התחבורה הציבורית לחוגגי ל"ג בעומר

מביתר עילית למירון

הבטיחו מקומכם - ברכישת כרטיסים מראש 
גבעה א: אולם ״גוונים״, רח׳ ברסלב 2   |   גבעה ב: אולם ״ססגון״, רח׳ בנדר 5 

בימים רביעי עד רביעי ז'-י"ד באייר )3-10.5.17( בין השעות 12:00-21:00
יום שישי ט' אייר - סגור

לא תתאפשר רכישת כרטיסי נסיעה אחרי הימים הנ״ל

מוקד ״קווים עילית״ 2060*



בין התאריכים י״א - י״ד אייר )07.5.17 - 10.5.17( יופעלו מוקדי מכירת כרטיסים במקומות הבאים*:

יום רביעי 10.5 יום שלישי 9.5יום  שני 8.5יום ראשון 7.5כתובת מוקד מכירהעיר

בני ברק
חזון איש פינת צרכניה

11:00 - 11:0023:00 - 11:0022:00 - 11:0021:00 - 20:00עזרא
דרך אגד

* שעות הפעילות בכפוף למלאי הכרטיסים

משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומפעילי התחבורה הציבורית 
יפעילו בל"ג בעומר מערך קווי תחבורה ציבורית להילולת הרשב"י בהר מירון ובחזרה.  
במוצאי שבת וביום ראשון י"ז- י"ח באייר תשע"ז )13-14.5.17( יצאו נסיעות מבני-ברק ישירות להר מירון.

 לרווחתכם יופעלו עמדות לרכישה מוקדמת של כרטיסים כך תוכלו להבטיח מקומכם מראש,
ולבחור מוקד ושעת יציאה מועדפים. 

קווים עיר
מסוף חזרהזמני יציאהמוקדי יציאהומפעילים

זמני חזרהלנסיעה חזרה עיקבו אחרי הצבע 

אגדבני ברק
קו 111

רחוב חזון איש/עזרא
בית העלמין 

מוצ״ש: 
22:00 עד 02:00 בלילה

כל שעה עגולה
יום ראשון:

08:00 עד 16:00
כל שעה עגולה

טרמינל
1

צהוב

מוצ״ש: 
 22:00 עד 03:59 

מתמלא ויוצא
יום ראשון:

04:00 עד 22:00
מתמלא ויוצא

 רחוב אהרונוביץ׳ / 
השלושה

מוצ״ש: 
22:00 עד 24:00 בלילה

כל שעה עגולה
יום ראשון:

08:00 עד 16:00
כל שעה עגולה

מוצ״ש: 
 22:00 עד 03:59 

מתמלא ויוצא
יום ראשון:

04:00 עד 22:00
מתמלא ויוצא

בברכת נסיעה טובה ובטוחה 
לכל בית ישראל

הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס הלוך וחזור מראש!
הכרטיסים תקפים לקו 111 ובימי ל״ג בעומר תשע״ז בלבד.

מכירת הכרטיסים החל מיום רביעי ז' באייר, עד יום רביעי י"ד באייר )3-10.5.17( 

לפרטים ומידע נוסף מוקד כל-קו 8787*

הציבורית בתחבורה  לנסוע  משתלם 
מידע בזמן אמת על מערך ההסעות ורכישת הכרטיסים, ניתן לקבל 24 שעות ביממה

מוקד מידע מירון התשע"ז 03-373-9000

שירותי התחבורה הציבורית לחוגגי ל"ג בעומר
מבני-ברק למירון

לנוחיותכם ניתן להזמין בטלפון, באמצעות 8787* ולקבל את הכרטיס ללא המתנה בתור במכשירי האילתומט.
קבלת הכרטיסים במכשירי האילתומט ניתנת רק בימים ובשעות הפעילות של מוקדי המכירה.

המסלול ותחנות ההורדה מכיוון מירון בקווים הנ"ל, יופעלו בהתאם למסלול הקווים הרגילים ממירון הפועלים בכל ימות השנה. 
הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס הלוך וחזור מראש!



הציבורית בתחבורה  לנסוע  משתלם 
מידע בזמן אמת על מערך ההסעות ורכישת הכרטיסים, ניתן לקבל 24 שעות ביממה

מוקד מידע מירון התשע"ז 03-373-9000

בברכת נסיעה טובה ובטוחה לכל בית ישראל

לפרטים ומידע נוסף מוקד כל-קו 8787*

 הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס הלוך וחזור מראש לכל נוסע ולכל גיל. 
הכרטיס הינו לאדם אחד בלבד ואינו ניתן להעברה.

לא יכובדו כרטיסים משנה קודמת.

מוקד ״קווים עילית״ 2060*

 משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומפעילי התחבורה הציבורית 
יפעילו בל"ג בעומר מערך קווי תחבורה ציבורית להילולת הרשב"י בהר מירון ובחזרה.  

 בימים חמישי עד ראשון ט"ו- י"ח באייר תשע"ז )11-14.5.17( יצאו נסיעות ממודיעין עילית 
ישירות להר מירון ובחזרה. הנסיעה תתבצע רק עם רכישה מוקדמת של כרטיסים מראש.

קווים עיר
זמני יציאהמוקדי יציאהומפעילים

מסוף חזרה
לנסיעה חזרה עיקבו 

אחרי הצבע 
זמני חזרה

מודיעין 
עילית

קווים-
עילית

קו 580

המסוף העירוני ברח' 
מסילת ישרים/דרך 

בית הלל

יום חמישי: 20:00

יום שישי: 11:00 עד 13:00

מוצ״ש: 22:00 עד 01:30 

יום ראשון:
06:30 עד 08:30
10:30 עד 15:30

טרמינל
6

ירוק

מוצ״ש: 
02:30 עד 09:30 

למחרת

יום ראשון:
13:00 עד 21:45

 מתכונת הנסיעה ממודיעין עילית וחזרה ממירון על בסיס מתמלא ויוצא

הבטיחו מקומכם - ברכישת כרטיסים מראש 
במרכז השירות רב-קו במסוף העירוני ברח' מסילת ישרים

בימים רביעי עד רביעי ז'-י"ד באייר )3-10.5.17( 10:00-19:00 
יום שישי ט' אייר - סגור.

לא תתאפשר רכישת כרטיסי נסיעה אחרי הימים הנ״ל.

שירותי התחבורה הציבורית לחוגגי ל"ג בעומר
ממודיעין עילית למירון



מוקדי ושעות יציאה וחזרה

הציבורית בתחבורה  לנסוע  משתלם 
מידע בזמן אמת על מערך ההסעות ורכישת הכרטיסים, ניתן לקבל 24 שעות ביממה

מוקד מידע מירון התשע"ז 03-373-9000

זמני חזרהמסוף חזרהזמני יציאהמוקדי יציאהקו ומפעילעיר

יום ראשון: 08:30, 09:30, 10:30, 17:00טרמינל 3 אדוםמוצ״ש: 22:00, 23:00, 00:30     יום ראשון: 09:00מתנ"ס956דן בדרוםאופקים

 מחניון 'קווים עילית' 590קווים-עיליתאלעד
במעלה רח' רבי יהודה הנשיא

 יום חמישי: 18:00 | יום שישי: 11:15, 13:00
מוצ״ש: 22:00 עד 02:00 בלילה כל שעה עגולה

יום ראשון: 06:30 עד 08:00, 11:00 עד 15:30
מוצ״ש: 02:30 עד 09:30 למחרתטרמינל 6 ירוק

יום ראשון: 13:30 עד 21:45

מוצ״ש: 22:00 עד 02:00 בלילה כל שעה עגולההרב לוין 88835אגדאשדוד
מוצ״ש: 22:00 עד 03:59 מתמלא ויוצאטרמינל 1 צהוביום ראשון: 08:00 עד 16:00 כל שעה עגולה

יום ראשון: 04:00 עד 22:00 מתמלא ויוצא

מוצ״ש: 22:00 - 01:00 כל שעה עגולה מתמלא ויוצארח׳ הרצוג/פינת נהר הירדן987נתיב אקספרסבית שמש
מוצ"ש-ראשון: 10:00-22:00 כל שעה עגולה מתמלא ויוצאטרמינל 1 צהוביום ראשון: 07:00 - 15:00 כל שעה עגולה מתמלא ויוצא

יום ראשון: 13:00 - 22:00 כל שעה עגולה מתמלא ויוצא

רח׳ המגיד ממעזריטש פינת דרך האר״י967נתיב אקספרסביתר עלית
יום חמישי: 20:00 | יום שישי: יום שישי: 10:30 עד 13:00

מוצ״ש: 22:00 עד 01:30
יום ראשון: 06:30 עד 07:30, 08:30 עד 14:00

מוצ״ש: 02:30 עד 10:30 למחרתטרמינל 6 ירוק
יום ראשון: 13:00 עד 21:45

111אגדבני ברק
מוצ״ש: 22:00 עד 02:00 בלילה כל שעה עגולהרחוב חזון איש / עזרא, בית העלמין 

יום ראשון: 08:00 עד 16:00 כל שעה עגולה
טרמינל 1 צהוב

מוצ״ש: 22:00 עד 03:59 מתמלא ויוצא
יום ראשון: 04:00 עד 22:00 מתמלא ויוצא

מוצ״ש: 22:00 עד 02:00 בלילה כל שעה עגולהרחוב אהרונוביץ׳ / השלושה
יום ראשון: 08:00 עד 16:00 כל שעה עגולה

מוצ״ש: 22:00 עד 03:59 מתמלא ויוצא
יום ראשון: 04:00 עד 22:00 מתמלא ויוצא

מעונות גאולה977נתיב אקספרסחיפה
רופין/קניאל

מוצ״ש: 21:30, 22:00 עד 01:00 בלילה כל שעה
מוצ"ש: מ-01:30 בלילה עד 07:30 למחרת כל שעה טרמינל 3 אדוםראשון: מהשעה 07:00 עד 17:00 כל שעה

ראשון: מהשעה 11:00 עד 22:00 כל שעה

מוצ״ש: מ-22:00 עד יום ראשון 22:00טרמינל 2 כחולמוצ״ש: מ-21:30 עד יום ראשון 20:00רח׳ הרב פלדמן )ליד המכולת(444נתיב אקספרסחצור

452סופרבוסטבריה
תחנה מרכזית טבריה

יום ו׳: 09:30 עד 12:00 כל חצי שעה | 12:00 עד 15:20 כל 20 דק'
מוצ"ש: 21:15 עד 01:00 כל 15 דק' | 01:00 עד 03:00 כל 20 דק'

יום ראשון: 06:30 עד 18:00 כל 15 דק'
טרמינל 1 צהוב

יום ו׳: 11:00 עד 13:30 כל חצי שעה | מ-13:30 עד 14:30 כל 20 דק'  מוצ"ש: 21:30 עד 03:45 כל רבע שעה
יום ראשון: 06:15 עד 21:20 כל רבע שעה.

יום ו׳: 14:45 מוצ"ש: 21:30, 22:30, 23:30טבריה עילית ויצמן/שזר
יום ראשון: 09:00, 16:30

יום ו׳: 14:50 עד 16:30 כל 20 דק'
יום ראשון: 21:30 עד 22:30 כל 15 דק'

במוצ״ש י״ז אייר קו 9 תחנה מרכזית טבריה — טבריה עילית יפעל לאורך כל הלילה

333אגדירושלים
־כיכר בעלזא | חניון גבעת התחמושת | רחוב יר

מיהו | סנהדריה — ליינר
מוצ״ש: 22:00 עד 02:00 בלילה, כל שעה עגולה

יום ראשון: 08:00 עד 16:00 כל שעה עגולה )למעט השעה 13:00(

מוצ״ש: 22:00 עד 03:59 מתמלא ויוצאטרמינל 1 צהוב
יום ראשון: 04:00 עד 22:00 מתמלא ויוצא מסוף הר נוף | מסוף רמות | מסוף רמת שלמה

רח׳ בית וגן/תורה ועבודה
מוצ״ש: 23:00, 01:00

יום ראשון: 09:00, 11:00

 מהמסוף העירוני580קווים-עיליתמודעין עילית
ברח' מסילת ישרים/דרך בית הלל

יום חמישי: 20:00     יום שישי: 11:00 עד 13:00
מוצ״ש: 22:00 עד 01:30 

יום ראשון: 06:30 עד 08:30, 10:30 עד 15:30
מוצ״ש: 02:30 עד 09:30 בבוקרטרמינל 6 ירוק

יום ראשון: 13:00 עד 21:45

יום ראשון: 08:30, 09:30, 10:30, 17:00טרמינל 3 אדוםמוצ״ש: 22:00, 23:00, 00:30     יום ראשון: 09:00רח' גרשונוביץ )ליד בית בוכריס(856דן בדרוםנתיבות

רח׳ דברי חיים/פינת רח׳ רבי עקיבא 989נתיב אקספרסנתניה
קרית צאנז

מוצ״ש: 22:00, 24:00
מוצ״ש: 03:00 עד 07:00 בבוקר כל שעה עגולהטרמינל 3 אדוםיום ראשון: 06:45, 08:30, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

יום ראשון: מהשעה 12:00 עד 22:00 כל שעה עגולה

991נתיב אקספרסעפולה
מוצ״ש: בשעה 22:00 ובשעה 24:00     יום ראשון: 9:00, 11:00, 16:15מתחנה ההגנה/הרצל

מוצ״ש: 3:30טרמינל 3 אדום
יום ראשון: 5:00, 7:30, 14:30, 17:00, 21:00, 22:00 יום ראשון: בשעות 9:00, 11:00, 16:15מתחנה מרכזית

נתיב אקספרס קרית גת
יום ראשון: 07:00, 08:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:30טרמינל 3 אדוםמוצ״ש: 22:00, 23:00, 24:00    יום ראשון: 07:00, 09:00, 11:00, 13:30גאון הירדן 8 )מול תיכון חדש(988)באמצעות דן בדרום( 

רחוב הנרקיסים פינת האירוסים990נתיב אקספרסרכסים
)צומת בנה ביתך(

מוצ״ש: בין השעות 21:45 עד 24:00
מוצ״ש: מהשעה 02:00 בלילה כל שעה עד 07:00 בבוקרטרמינל 3 אדוםיום ראשון: בשעה 09:00 | ובין השעה 17:00-16:00

יום ראשון: בשעות 13:00, 14:15, 21:00, 22:00

תחנה מרכזית | צה"ל 1 | רמז דוד 11511נתיב אקספרס צפת
מוצ״ש 22:00 עד יום ראשון בשעה 22:00טרמינל 2 כחולמוצ״ש החל מ-21:15 עד יום ראשון בשעה 22:00כנען - מכולת חב"ד )מהשעה 21:15 כל שעתיים(

http://ikan-maas.co.il




לנוחיותכם ניתן להזמין בטלפון, באמצעות 8787* ולקבל את הכרטיס ללא המתנה בתור במכשירי האילתומט.
קבלת הכרטיסים במכשירי האילתומט ניתנת רק בימים ובשעות הפעילות של מוקדי המכירה.

המסלול ותחנות ההורדה מכיוון מירון בקווים הנ"ל, יופעלו בהתאם למסלול הקווים הרגילים ממירון הפועלים בכל ימות השנה. 
הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס הלוך וחזור מראש!

בברכת נסיעה טובה ובטוחה 
לכל בית ישראל

לפרטים ומידע נוסף מוקד כל-קו 8787*

הבטיחו מקומכם — ברכישת כרטיסים מראש
החל מיום רביעי ז' באייר, עד יום רביעי י"ד באייר )3-10.5.17(

בכל קופות אגד | במרכז שירות הלקוחות | ובקניון רב-שפע + מכשיר ׳אילתומט׳
הכרטיסים תקפים לקו 333 ובימי ל״ג בעומר תשע״ז בלבד.

משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומפעילי התחבורה הציבורית יפעילו 
בל"ג בעומר מערך קווי תחבורה ציבורית להילולת הרשב"י בהר מירון ובחזרה.  

במוצאי שבת וביום ראשון י"ז- י"ח באייר תשע"ז )13-14.5.17( יצאו נסיעות ממוקדים שונים הפזורים בירושלים.
 לרווחתכם יופעלו עמדות לרכישה מוקדמת של כרטיסים כך תוכלו להבטיח מקומכם מראש,

ולבחור מוקד ושעת יציאה מועדפים. 

בין התאריכים י״א - י״ד אייר )07.5.17 - 10.5.17( יופעלו מוקדי מכירת כרטיסים במקומות הבאים*:

יום רביעי 10.5 יום שלישי 9.5יום  שני 8.5יום ראשון 7.5כתובת מוקד מכירהעיר

ירושלים

11:00  -  11:0023:00  -  11:0022:00  -  11:0021:00  -  20:00צומת בר אילןספר הספרים

11:00  -  11:0023:00  -  11:0022:00  -  11:0021:00  -  20:00קניון רב שפערב שפע 

13:00  -  13:0021:00  -  13:0021:00  -  13:0021:00  -  21:00רמותמסוף אגד

15:00  -  15:0020:00  -  15:0021:00  -  15:0021:00  -  21:00הר נוףמסוף אגד

11:00  -  11:0023:00  -  11:0022:00  -  11:0021:00  -  20:00רח' נחום  7גאולה
* שעות הפעילות בכפוף למלאי הכרטיסים

קווים עיר
זמני יציאהמוקדי יציאהומפעילים

מסוף חזרה
לנסיעה חזרה עיקבו 

אחרי הצבע 
זמני חזרה

אגדירושלים
קו 333

כיכר בעלזא
חניון גבעת התחמושת

רחוב ירמיהו
סנהדריה — ליינר

מוצ״ש:
22:00 עד 02:00 בלילה, כל שעה עגולה

יום ראשון: 
08:00 עד 16:00 כל שעה עגולה )למעט 

השעה 13:00(
טרמינל

1
צהוב

מוצ״ש: 
22:00 עד 03:59 מתמלא ויוצא

יום ראשון:
04:00 עד 22:00 מתמלא ויוצא

מסוף הר נוף
מסוף רמות

מסוף רמת שלמה
רח׳ בית וגן/תורה ועבודה

מוצ״ש:
01:00 ,23:00
יום ראשון: 
11:00 ,09:00

הציבורית בתחבורה  לנסוע  משתלם 
מידע בזמן אמת על מערך ההסעות ורכישת הכרטיסים, ניתן לקבל 24 שעות ביממה

מוקד מידע מירון התשע"ז 03-373-9000

שירותי התחבורה הציבורית לחוגגי ל"ג בעומר
מירושלים למירון











שירותי התחבורה הציבורית לחוגגי ל"ג בעומר
מקרית גת למירון

קווים עיר
מסוף חזרהזמני יציאהמוקדי יציאהומפעילים

זמני חזרהלנסיעה חזרה עיקבו אחרי הצבע 

נתיבקרית גת
אקספרס

קו 988
)באמצעות 
דן בדרום(

מול גאון הירדן 8
)מאוחרי תיכון 

החדש(

יום שישי: 
12:45

מוצ״ש: 
24:00 ,23:00 ,22:00

יום ראשון:
 ,11:00 ,09:00 ,07:00

13:30 

טרמינל
3

אדום

יום ראשון: 
 ,15:00 ,08:00 ,07:00
21:30 ,19:00 ,17:00 

שימו לב!
בדרככם חזור, סעו לחניון 
פרוד, בשאטל חינם מס׳ 9, 

מטרמינל 3 האדום.

הציבורית בתחבורה  לנסוע  משתלם 
מידע בזמן אמת על מערך ההסעות ורכישת הכרטיסים, ניתן לקבל 24 שעות ביממה

מוקד מידע מירון התשע"ז 03-373-9000

בס"ד

משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומפעילי התחבורה הציבורית 
יפעילו בל"ג בעומר מערך קווי תחבורה ציבורית להילולת הרשב"י בהר מירון ובחזרה.  

 במוצאי שבת וביום ראשון י"ז- י"ח באייר תשע"ז )13-14.5.17(
 יצאו נסיעות מקרית גת ישירות להר מירון. לרווחתכם יופעלו עמדות לרכישה מוקדמת 

של כרטיסים, כך תוכלו להבטיח מקומכם מראש ולבחור מוקד ושעת יציאה מועדפים. 

הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס הלוך וחזור מראש לכל נוסע ולכל גיל. 
 הכרטיס  הינו לאדם אחד בלבד ואינו ניתן להעברה. 

לא יכובדו כרטיסים משנה קודמת.

ביום שישי ט״ז אייר 12.5 האיסוף יתבצע במוקד היציאה בלבד )מול גאון הירדן 8(.

הבטיחו מקומכם - ברכישת כרטיסים מראש 
מכירת כרטיסים מוקדמת בקרית גת תתבצע במרכז מעל''ה, רחוב גאון הירדן 20/6 בימים 

8-10.5.17 י״ב-י"ד אייר בין השעות 10:00-15:00, 19:00-22:00

לא תתאפשר רכישת כרטיסי נסיעה אחרי הימים הנ״ל

מוקד נתיב אקספרס 3553*



הציבורית בתחבורה  לנסוע  משתלם 
מידע בזמן אמת על מערך ההסעות ורכישת הכרטיסים, ניתן לקבל 24 שעות ביממה

מוקד מידע מירון התשע"ז 03-373-9000

קווים עיר
ומפעילים

מוקדי 
יציאה

זמניזמני יציאה
חזרה

נתיברכסים
אקספרס

קו 990

רחוב הנרקיסים 
פינת האירוסים

)צומת בנה ביתך(

מוצ"ש: 
בין השעות 21:45 עד 24:00

ראשון:
בשעה 09:00 

ובין השעות 16:00-17:00

מוצ"ש: 
מהשעה 02:00 בלילה כל שעה

עד 07:00 בבוקר
 ראשון:

בשעות 13:00, 14:15, 21:00, 
22:00

טרמינל 3 אדום
שימו לב! בדרככם חזור, סעו לחניון פרוד, בשאטל חינם מס׳ 9, מטרמינל 3 האדום.

בברכת נסיעה טובה ובטוחה לכל בית ישראל

לפרטים ומידע נוסף מוקד כל-קו 8787*

שירותי התחבורה הציבורית לחוגגי ל"ג בעומר

מרכסים למירון

מגיעים להילולת הרשב״י במירון

מוקדי ושעות יציאה וחזרה

משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומפעילי 
התחבורה הציבורית יפעילו בל"ג בעומר מערך קווי תחבורה ציבורית 

להילולת הרשב"י בהר מירון ובחזרה.  
במוצאי שבת וביום ראשון י"ז-י"ח באייר תשע"ז )13-14.5.17( יצאו נסיעות 

מרכסים ישירות להר מירון ובחזרה.

מגיעים להילולת הרשב״י במירון

מוקד מידע נתיב אקספרס 3553*
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