
 החל מ-27.10.16 
שינויים בהסדרי התנועה ובמיקום תחנות האוטובוס 
בכניסה הראשית לקמפוס אדמונד י׳ ספרא )גבעת רם(

 העבודות יתבצעו בשטח שבין ג'וינט ישראל, תיכון ליד האוניברסיטה
והכניסה הראשית לקמפוס אדמונד י׳ ספרא )גבעת רם( 

 לשם מה?
לצורך המשך ביצוע עבודות התשתית להארכת קו הרכבת הקלה לגבעת רם, יחולו שינויים   «

בהסדרי התנועה ובמיקום תחנות האוטובוס באזור.

 היכן?
שטח העבודות באזור יתפרס על חלק מהחניון שבחזית האוניברסיטה ועל דרך בלפור.  «

 הסדרי התנועה החדשים באזור:
הגעת הולכי רגל לשער האוניברסיטה תתאפשר בכל עת.  «

האוטובוסים ישובו למסלולם המקורי ויסעו דרך הסובה בחזית השער הראשי לאוניברסיטה.   «

תחנות האיסוף של כל קווי האוטובוס ימוקמו בסככת הבטון הגדולה )ראו במפה בגב(.

רכבים פרטיים היוצאים מהאוניברסיטה יופנו דרך הסובה בסמוך לתחנות האוטובוס.  «

 מתי ולכמה זמן?
העבודות יתבצעו בשעות היום.  «

משך העבודות בשלב זה יימשך מספר חודשים. לאחר מכן יתבצע שלב עבודות נוסף שילווה   «

בהסדרי תנועה תואמים ובפרסום נוסף.
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שינויים זמניים בהסדרי התנועה ובמיקום תחנות האוטובוס 
בכניסה לקמפוס אדמונד י' ספרא )גבעת רם( 

Stop 1 תחנהStop 2 תחנה

בנייני האומה  דרך רחביה, מרכז העיר, רוממה
Binyaney HaUma, Rehavia, Center, Romema

רמת רחל  דרך רח’ בצלאל, מרכז העיר 7 Ramat Rachel  Via Betzalel St., City Center

Diplomat Hotel  Via Ramt Rachel 7א  מלון דיפלומט  דרך רמת רחל

התחנה המרכזית דרך מוזיאון ישראל, הכנסת
Central Bus Station Via Kaplan

 גילה  )16:00 בלבד(
 Gilo (16:00 only

קריית הממשלה
Government Complex

הר הצופים דרך בגין   
  Mount Scopus  Via Begin

66א   
 פסגת זאב מזרח דרך התחנה המרכזית, מרכז העיר 

Pisgat Ze’ev, Central Bus Station, City Center

הר הצופים דרך התחנה המרכזית  
Mount Scopus Via Central Bus Station

גבעת מרדכי,  דרך ניות     Givat Mordechay Via Nayot

Malha Mall   Via katamon    קניון מלחה  דרך קטמון

32Binyaney Hauma  (morning only)א  בנייני האומה  )בוקר בלבד(

Malha Mall  via Kiryat HaYovel  קניון מלחה , דרך קריית היובל, מלחה  

35Malha Train Station  via Kiryat HaYovelא  תחנת רכבת מלחה   דרך קריית היובל, מלחה  
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