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 22.1.2020 יום רביעי 
 

לא מתוכננים אך  ,מספר רחובות בעיר ירושליםעם הגעת המשלחות ייתכנו חסימות זמניות של 
להלן פירוט קווי האוטובוס  ובית הנשיא.המלך דוד  רחובאזור בבקווים למעט  מסלולשינויי 

 חסימות באזורים אלה:ההעירוניים אשר יושפעו מ
 מושפעיםעירוניים קווים  ושעות צירים סגורים

)הקווים יופנו אל קרן  המלך דוד -כל היום 
 היסוד(

 א 231א,  234א,  83, 49א,  30, 18, 13

 13  הנשיא 18:00 - 22:00

  21:00 - 22:00-ו 18:00 - 19:30
 ז'בוטינסקי, קרן היסוד, פלומרכיכר 

, 78, 75, 74, 72, 71, 49, 38, 34א,  30, 18, 13, 7
 א 83א,  78

 
 23.1.2020 יום חמישי

 
 1סגירת כביש מס' 

כביש בתנועה לסירוגין היסגר ת ,בעת מעבר שיירות המשלחות של המנהיגים ,החל משעות הבוקר
עם , ו443לכביש בהתאם וסט י הבינעירוני לירושלים וממנה.  השירות ירושלים(-)נתב"ג 1מספר 

  יחזרו למסלולם הרגיל. הקווים פתיחת הכביש
 שירות האוטובוסים לירושלים וממנה מבית שמש, מבשרת ציון ויישובי פרוזדור ירושלים יופסק

   ופתיחת הציר. זמנית עד למעבר השיירות
 

 )תחנת יצחק נבון( יפעל כסדרו. ירושלים -נתב"ג - תל אביב שירות רכבת ישראל
 

 חסימות צירים בעיר ירושלים
שיבושים רים ברחבי העיר ירושלים אשר יגרמו ליות חסימות צצפוי 22:00ועד  07:45בין השעות 

  מחוץ לעיר. קווים המגיעים העירוני וכן לשינויים בבשירות התחבורה הציבורית  נרחבים
 

 הרכבת הקלה
. בזמן אך ייתכנו שיבושים בלוחות הזמנים והתדירות במהלך היוםתפעל כרגיל הרכבת הקלה 

ת בתחנות הר הרצל ויפה נוף ושם תופסק תנועת הרכבהשיירות המגיעות או היוצאות מיד  מעבר
 רק בין תחנות חיל האוויר לכיכר דניה.  והשירות יפעל

 
 יישובים הסמוכים לעירלירושלים מהשירות ה

כך במהלך היום, בהתאם לחסימות הצירים ועומסי התנועה, יקוצרו לסירוגין קווי האוטובוס 
 אזורים המושפעים:שלא יגיעו אל ה

 תחנת רק"ל( ובחזרה גבעת התחמושת עדיפעלו  :מעלה אדומים קווי(  

  תחנת רק"ל( ובחזרה גבעת התחמושת עדיפעלו )אוטובוסים ממוגני אבן(: קווי יישובי בנימין( 

  אל פסגת זאב )צומת סיירת דוכיפת/ משה יפעלו יישובי בנימין )אוטובוסים ממוגני ירי(: קווי
 דיין( ובחזרה 

 קניון (: יפעלו עד 60)הנוסעים דרך כביש  צור הדסה והסביבה, דרום הר חברון, קווי גוש עציון
 ובחזרה. )רח' א.ס. בית"ר(   מלחה

  ייסעו ממלחה דרך בגין עד שד' גולדה הכניסה לעיר וביתר עילית: לא יגיעו אל אזור קווי
להר נוף מביתר עילית הקווים  .ברחוב ירמיהו שם ישתלבו במסלולםומאיר, שפע חיים, שמגר 

 יסיימו ויתחילו את מסלולם בבית וגן.
 יפעלו במסלולם אך יתבצעו הפסקות  :קווי בית שמש, מבשרת ציון ויישובי פרוזדור ירושלים

 או באזור הכניסה לעיר ירושלים. 1תנועה בזמן מעבר השיירות בכביש 

 יפעלו במסלולם עד צומת ירמיהו/שמגר בירושלים ולא יגיעו לאזור  :קווי גבעת זאב ומודיעין
 התחנה המרכזית.

 יפעלו במסלולם ללא שינוי. :קווי מודיעין עלית 
 

 



 השירות העירוני 
 
יופנו הקווים העירוניים בירושלים מהלך היום, בהתאם לחסימות הצירים ועומסי התנועה, ב

  . נוספים בכל רחבי העירשיבושים למסלולים חלופיים וייתכנו 
 

 :לוח הזמנים לחסימת הצירים השונים ופירוט קווי האוטובוס המושפעים בכל צירלהלן 
 

 מושפעיםעירוניים קווים  ושעות צירים סגורים
 א 231א,  234א,  83, 49א,  30, 18, 13  רח' המלך דודכל היום: 

07:45 - 13:30  
 , ן"רמבן, דרך רופי, שד' בן צבי, שד' יצחק רבין, לורך

כיכר , אגרון , קרן היסוד, המלך ג'ורג' צרפת,כיכר 
 הנשיא, ז'בוטינסקי , פלומר

6 ,7 ,9 ,13 ,14 ,15 ,17 ,18 , 
, 35א, 34, 34, 32, 31 ,30, 22 א,19 ,19

38 ,39 ,42 ,50 ,68 ,71 ,72 ,74 ,75 ,
 א 83, 78, א  78, 77, א77

08:45 - 07:45 
12:00 - 11:00  

 ,שד' בן גוריוןלכיוון ירושלים, גינות סחרוב,  1כביש מס' 
 שד' יצחק רבין ,שד' וייצמן

1 ,3 ,6 ,7 ,9 ,14 ,15 ,16 ,18 ,25 ,31 ,
32 ,35 ,39 ,42 ,45 ,50 ,52 ,54 ,55 ,
57 ,59 ,64 ,65 ,66 , 
, 78א,  78, 75, 74, 69, 68, 67א, 66

163 

11:30 - 13:30 
זלמן , הרב הרצוג, טשרניחובסקי, עזה, חיים הזז' שד

, הזיכרון, שד' הרצל, שמואל בייט, בצלאל בזק ,שניאור
 יד ושם

 5 ,6 ,9 ,14 ,15 ,16 ,17 ,19 , 
, 42, 39, 35, 33, 32, 28, 22, 21א, 19
50 

16:00 - 17:30  
שד' בגין  –שמואל בייט  –שד' הרצל  –הזיכרון  -יד ושם 

 –חברון  הרוזמרין עד צ.דרך – דרום עד מחלף הרוזמרין
 .דרך חברון מעבר רחל

שד' חיים  –הרב הרצוג  –זלמן שניאור  –בצלאל בזק 
יצחק  –אגרון  – צרפתכיכר  – ן"רמב –דרך רופין  –זז ה

שער  –מעלה השלום  –חטיבת ירושלים  –קריב 
 .האשפות

1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,
, 32, 31, 30, 28, 22, 21א,  19, 19, 18
, 50, 49, 42, 39, 38, 35א,  34, 34, 33
, 78א,  77, 77, 75, 74, 72, 71, 51
, 232, 234, 204, 203, 163א,  83א, 78

231,286 

18:00 - 19:00   
יצחק , חטיבת ירושלים ,מעלה השלום ,האשפות שער

שד' בן , דרך רופין, ן"רמב , צרפתכיכר , אגרון, קריב
 , מחלף הרוזמרין בגין דרום עד, שד' יצחק רבין, צבי

 דרך חברון (,עד צומת דרך חברון)מהמחלף ורוזמרין 
, שגרירות וינר אשר (,צומת אשר וינר עד)מרוזמרין 

 ארה"ב

1 ,3 ,5 ,6 ,7 ,9 ,13 ,14 ,15 ,17 ,18 ,
, 35א,  34, 34, 32, 31, 30, 25, 22, 19
א, 66, 66, 51, 50, 49, 45, 42, 39, 38
, 78א,  77, 77, 75, 74, 72, 71, 68
 א, 78
 ,231, 232, 234, 204, 203, 163א, 83

286 
18:00 - 20:00  

בגין , הרוזמרין (,מעבר רחל עד הרוזמרין) חברון דרך
 ר, שד' גולדה מאי (, עד מחלף גולדה מאיר)רוזמרין צפון 

, מנהרת הארזים, לכל הכיוונים( צומת רמות )אין מעבר
 לכיוון נתב"ג 1כביש מס' 

6 ,30 ,31 ,32 ,36 ,37 ,39 ,42 ,56 ,57 ,
64 ,67 ,71 ,72 ,136 ,163 ,203 ,204 ,

234 ,232 ,231, 286 

20:00 - 21:00  
עד )רוזמרין בגין צפון , מריןהרוז ,דרך חברון, אשר וינר

 שד' הנשיא השישי, שד' יצחק רבין (,מחלף ק.משה

, 42, 39, 35א,  34, 31, 30, 14, 7, 6, 5
, 75, 74, 72, 71, 68א,  66, 66, 50
 163א, 78

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24.1.2020 שישייום 
 

מספר רחובות בעיר ירושלים ושל כביש ייתכנו חסימות זמניות של  לנתב"ג המשלחות חזרתעם 
נתב"ג. בזמן החסימות תיעצר זמנית תנועת התחבורה הציבורית באופן בין ירושלים ל 1מס' 

 שיבושים בלוחות הזמנים עד לשעות הצהריים.ייתכנו נקודתי ו
 

 :מחסימתלהלן פירוט קווי האוטובוס העירוניים אשר יושפעו 
 

 מושפעיםעירוניים קווים  ושעות צירים סגורים
07:30 – 06:30 

שד' בן , שד' וייצמן, שד' יצחק רבין, שד' הנשיא השישי
 לכיוון נתב"ג 1, כביש מס' גוריון

1 ,3 ,6 ,7 ,9 ,14 ,15 ,16 ,18 ,25 ,31 ,
32 ,35 ,39 ,42 ,45 ,50 ,52 ,54 ,55 ,
57 ,59 ,64 ,65 ,66 , 
, 78א,  78, 75, 74, 69, 68, 67א,  66

163 
 
 
 

 שימו לב!
 . ניתןוגורמי הביטחון בהתאם להחלטת המשטרהוחסימות נוספות שינויים  בימי האירוע ייתכנו

 .*8787 המידע להתעדכן במוקד 


