القدس تستحق
خدمة من القلب
تفخر وزارة النقل والهيئة الوطنية للمواصالت العامة بقرار

تغيير وتحسين خطوط الحافالت
الذي يبدأ من تاريخ 10.6.2022

كجزء من تطوير وسائل النقل العام في القدس ،ستقوم سوبرباص بتشغيل خطين جديدين  62و  , 92اللذان سيحالن
محل خط ( 32جيلو-راموت) الملغي في مسارات مختصرة وأكثر موثوقية وبتردد محسن .باإلضافة إلى ذلك ،سيتم
تشغيل خط  31من قبل سوبرباص ،مع عدم وجود تغيير في المسار ومع تحسين في الجداول الزمنية.

أهم التغيرات:

31
جيلو راموت (عن طريق بيجين)
سيتم تشغيل الخط من قبل
سوبرباص تغير المسار مع تحسين
الجدول الزمني.

32
تم إلغاء الخط ،بدال منه ستم تشغيل
خطين دائريين جديدين:

62

بوتيرة
أفضل

راموت -المحطة الرئيسة  -رام وت

جديد!

بديل الصباح من راموت لقرية الحكومة

سيستمر بالعمل في الخط 62א الجديد.
الحظ التغييرات في الجداول الزمنية.

•

•

•

جادة غولدا مائير

ريكانتي •

•

ريكانتي

جادة غولدا مائير

زونديك •
يغال ألون •
مفترق راموت •
بوابات القدس (لفتا) •
جادة شازار (أمام مباني األمة) •
قاعة المحكمة •

•

زونديك

يغال ألون

•
• بدالة جولدا
• وايزمان  /جفعات شاؤول
مفترق راموت

•

جديد!

يافا (المحطة المركزية)

دليل

تفاصيل أخرى على الموقعsuperbus.co.il :
الجداول الزمنية الدقيقة من خالل مركز كل-خط*8787 :

بدء  /إنهاء المسار

خط جيال الدائري-مركز البلد-
جيلو

•
يفي رام •
لشم •
أحالما •
هشيش •
أونترمان •
لبونا •
آري بن اليعازر •
أفرسمون •
همور •
شبتاي العبري •
دوف يوسف •
بات •
الحاخام هرتسوغ •
غزة •
الملك جورج •
علياش •
تزفيا وإسحاق

ميرسك

•

92

شارع شعاري تسيديك
(سوق محني يهودا)

 504و 531

عبر مسار دائري من األحياء إلى مباني
األمة والعودة.

•

ميش

92

62א

محطةميدسك

•
هرئي •
شبتاي حزكي ه •
ميش •
ميرسك

بوتيرة
أفضل

ال وجود بعد اليوم للبديل الصباحي
من جيلو إلى جفعات رام والبديل بعد
الظهر من جفعات رام إلى جيلو.لرواد
خط جيلو  92حتى جادة هرتسوغ
(مفترق بات) ،وهناك يمكن العبور الى
خطوط  42 , 9حتى جفعات رام.

32א

62

خط دائري

خط دائري

محطةجيلو

•
• يفي رام
• لشم
• أحالما
• هشيش
• روزمارين
• لبونا
• آري بن اليعازر
• أفرسمون
• همور
• شبتاي العبري
• دوف يوسف
• بات
• الحاخام هرتسوغ
• غزة
• الملك جورج
• األنبياء
تزفيا وإسحاق

كيا (سوق محني يهودا)

شارع في يتوقف الخط

رحلة جيدة وآمنة لنا جميعا

محطة القطار الخفيف

سوبرباص

معك في كل طريق

