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קו 900

צפת - שינויים בקווים לפני ל"ג בעומר

הודעה חשובה לציבור הנוסעים
בקווי 900

 ביום שישי ט"ו באייר 12/5
יהיו שינויים בזמני הנסיעות נא להתעדכן לפני הנסיעה.

 במוצ"ש י"ז באייר 13/5  ביום ראשון י"ח באייר 14/5
 לא יפעלו הקווים מצפת וחצור אך תיהיה אפשרות לנסוע

למרכז ודרום הארץ מהחניונים במירון.
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קו 979/981/980/984

בני ברק - שינויים בקווים לפני ל"ג בעומר

הודעה חשובה לציבור הנוסעים לצפון

 ביום שישי ט"ז באייר 12/5
 הקווים 979/981 לצפת ולמירון  - יצאו בין השעות 9:00 - 13:00 )במקום הלו"ז הרגיל(

אך ורק ממוקד היציאה רחוב חזון איש מול הבית העלמין בלי איסוף בתחנות

 קו 984 לחצור - יצא בשעות 9:00, 13:00
אך ורק ממוקד היציאה רחוב חזון איש מול הבית העלמין בלי איסוף בתחנות

 במוצ"ש י"ז באייר 13/5  ביום ראשון י"ח באייר 14/5
לא יופעלו הקווים 984/981/980 מבני ברק

הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס הלוך וחזור במוקדי המכירה של אגד.

 במוצ"ש י"ז באייר 13/5 ויום ראשון י"ח באייר 14/5
לא יפעלו הקווים מצפת וחצור אך תיהיה אפשרות לנסוע לבני ברק מהחניונים במירון.
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או להתקשר לשירות לקוחות 3553*

קו 985

אשדוד - שינויים בקווים לפני ל"ג בעומר

הודעה חשובה לציבור הנוסעים 
בקו 985 לצפון

 ביום חמישי ט"ו באייר 11/5 
 יצא הקו בשעה 21:00

 אך ורק ממוקד היציאה - רחוב הרב לוין 35
בלי איסוף בתחנות.

 ביום שישי ט"ז באייר 12/5 
 יצא הקו בשעה 10:00 בבוקר )במקום הלו"ז הרגיל(

 אך ורק ממוקד היציאה - רחוב הרב לוין 35
בלי איסוף בתחנות.

 הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס הלוך וחזור 
במוקדי המכירה של אגד

 במוצ"ש י"ז באייר 13/5 ויום ראשון י"ח באייר 14/5 - מהצפון
 לא יפעלו הקווים מצפת וחצור אך תהיה אפשרות לנסוע 

למרכז ודרום הארץ מהחניונים במירון.
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קו 987

בית שמש - שינויים בקווים לפני ל"ג בעומר

הודעה חשובה לציבור הנוסעים
בקו 987 לצפון
 ביום חמישי ט"ו באייר 11/5

 יצא הקו בשעה 19:00
 אך ורק ממוקד היציאה - רחוב הרצוג פינת נהר הירדן

בלי איסוף בתחנות.

 ביום שישי ט"ז באייר 12/5
 יצא הקו בשעה 10:00 בבוקר )במקום הלו"ז הרגיל(

 אך ורק ממוקד היציאה - רחוב הרצוג פינת נהר הירדן 
בלי איסוף בתחנות.

 הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס הלוך וחזור 
במוקדי המכירה.

  במוצ"ש י"ז באייר 13/5 ויום ראשון י"ח באייר 14/5 - מהצפון
 לא יפעלו הקווים מצפת וחצור, אך תהיה אפשרות לנסוע 

למרכז ודרום הארץ מהחניונים במירון.



ירושלים - יום שישי ול"ג בעומר

 הודעה חשובה
לציבור הנוסעים לצפון

 ביום שישי ט"ז באייר 12/5
 הקווים 993/992/982 לצפת ולמירון

 יצאו בין השעות 9:00 - 12:00)במקום הלו"ז הרגיל(,
 אך ורק ממוקדי היציאה - הר חוצבים/כיכר בעלזא, 

בלי איסוף בתחנות.

 במוצ"ש י"ז באייר 13/5 ויום ראשון  י"ח באייר 14/5 
לא יפעלו הקווים 992/982 מירושלים.

 הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס הלוך וחזור 
במוקדי המכירה של אגד.

במוצ"ש י"ז באייר 13/5 ויום ראשון י"ח באייר 14/5 - מהצפון.

 לא יפעלו הקווים מצפת וחצור,
אך תהיה אפשרות לנסוע לירושלים מהחניונים במירון.

קו 993/992/982
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