עיקרי השינויים בקווי האוטובוס במבשרת ציון

		
לא יחולו שינויים בשיטת הכרטוס ובתעריפי הנסיעה

28.12.12

מתחברים
לירושלים
ויים ושיפורים במערך
שינהתחבורה הציבורית

59

נוסעים יקרים
אנו שמחים לבשר על בחירת אגד תעבורה
כמפעיל חדש של קווי התחבורה הציבורית
במבשרת ציון ובגבעת זאב.
ביום שישי ה ,28.12.12-תחל החברה
בפעילותה ,ותבצע שיפורים במסלולים
ובתדירויות הנסיעה.
תכנון המערך החדש הינו פרי שיתוף פעולה
בין משרד התחבורה ,מועצת מבשרת ציון,
מועצת גבעת זאב ,נציגי התושבים
וצוות תכנית אב לתחבורה.

אגד תעבורה נבחרה ,לאחר שעמדה בכל
הדרישות המתקדמות של משרד התחבורה:
הצטיידות באוטובוסים חדישים
וידידותיים לסביבה ,בעלי תקן
שירות חדש
איכות יורו 5
אוטובוסים חדשים נגישות מלאה לבעלי מוגבלות תנועה
קווים משופרים מערכת כריזה המיידעת את נוסעי
האוטובוס על תחנת העצירה הקרובה,
וכן את העומדים בתחנה על מספר
הקו הבא

לא יחולו שינויים בשיטת הכרטוס
ובתעריפי הנסיעה

תודה על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
נסיעה טובה ונעימה
למידע נוסף:

152

חדש
שד' החוצבים — דרך שבע אחיות —
קניון הראל
הוספת שירות למוצא עילית

שד' החוצבים — הר חוצבים —
הר הצופים
קו ישיר להר הצופים

מבשרת הישנה — שד' החוצבים —
הדסה עין כרם
נסיעה בשכונה א' בשני הכיוונים בתדירות משופרת

154

155

156

שינוי בקו

שכונת י"א — מבשרת הישנה — התחנה
המרכזית ירושלים
הוספת שירות ישיר משכונת י"א לירושלים
בשעות השיא

מעוז ציון — רכס חלילים — התחנה
המרכזית ירושלים
מסלול נסיעה קבוע לאורך כל שעות היום,
בתדירות משופרת

157

158

159

שינוי בקו

שינוי בקו

מתבטל

מעוז ציון — דרך שבע אחיות — התחנה
המרכזית ירושלים
שינוי במתכונת איסוף והורדת הנוסעים
בשכונת מעוז ציון לכיוון התחנה המרכזית

מעוז ציון —
התחנה המרכזית ירושלים
שינוי במתכונת איסוף והורדת הנוסעים
בשכונת מעוז ציון בכיוון הנסיעה למבשרת ציון

חלופה מרכזית קו 155

עיקרי השינויים בקווי האוטובוס בגבעת זאב

130

131

סורקים ומקבלים
את כל המידע לנייד

271

134

חדש

אפליקציית המסלולן זמינה
להורדה לטלפון החכם שלכם
JET.GOV.IL

שינוי בקו

שינוי בקו

רכס חלילים — התחנה המרכזית ירושלים —
קריית הממשלה
הארכת הקו לקריית הממשלה ושיפור
התדירות .הוספת שירות חדש מירושלים
למבשרת בשעות אחר הצהריים

ירושלים — גבעת זאב —
מחנה עופר
מסלול מקוצר למחנה עופר

נציגי הסברה בתחנות האוטובוס

שינוי בקו

מתוגבר

חדש

מוקד כל קו *8787

153

משנה
מספרו ל-

חדש

בנייני האומה ירושלים — גבעון
החדשה — גבעת זאב
שירות חדש לבית חורון וגבעון החדשה
דרך גבעת זאב

132

אין שינוי במסלול הנסיעה

371

אגן האיילות — ירושלים
קו ישיר לירושלים

משנה
מספרו ל-

133

אין שינוי במסלול הנסיעה

