עיד אל פיטר 22/5/1-4
נוסעים נכבדים בין התאריכים ה 22/5/1-יום ראשון לבין  22/5/4יום רביעי
יחול חג עיד אל פיטר חגם של בני העדה המוסלמית.
בעקבות כך ,יחולו שינויים מהותיים בלוחות הזמנים בקווי השרות בכל רחבי הארץ וחלק מהקווים לא יפעלו
כלל.
להלן הקווים שלא יפעלו כלל בין התאריכים :22/5/1-4
קו  - 1מסוף הרכבת אשדוד  -עיריית אשדוד
קו  - 5יבנה רכבת מערב  -בן זכאי
קו  - 22חוף ריביירה  -מסוף הרכבת אשדוד
קו  - 26מסוף בני ברית  -מסוף הרכבת אשדוד
קו - 35יבנה תחנה מרכזית  -קדרון
קו - 44יד-בנימין  -ת.רכבת קרית מלאכי-יואב
קו  - 49יבנה תחנה מרכזית  -רחובות מסוף הלר
קו  - 51יבנה תחנה מרכזית  -רחובות בי"ח קפלן
קו 51א'  -יבנה תחנה מרכזית  -רחובות בי"ח קפלן
קו  - 220אשדוד תחנה מרכזית  -רחובות תחנה מרכזית
קו  - 2תחנת רכבת קסם  -כפר קאסם
קו 2א'  -כפר קאסם  -כפר קאסם מתנ"ס
קו  - 3ר.העין פארק אפק  -ג'לג'וליה
קו 3א'  -ג'לג'וליה  -ר.העין פארק אפק
קו  - 4תחנת רכבת קסם  -כפר קאסם
קו  - 9ר.העין בי"ס טל/מ.בגין  -ר.העין גולדה מאיר/יגאל אלון
קו 9א'  -ר.העין א.ת המרץ  -ר.העין שבזי/שילה
קו  - 72ר.העין חבקוק/מרים הנביאה  -תחנת רכבת ר.העין צפון
קו  - 83פ"ת מסוף אבנת  -שדה חמד שיטה/שיקמה
קו 83א'  -פ"ת מסוף אבנת  -שדה חמד שיטה/שיקמה
קו  - 114כפר-קאסם  -באקה אל-גרביה
קו  - 253כפר קאסם  -ת"א ת.רכבת מרכז
קו - 283ר.העין א.הנביא/י.הנביא  -ת"א תחנה מרכזית
קו  - 287פ"ת מסוף משה ארנס  -ר"ג מסוף תל השומר
קו  -256כפר קאסם  -אריאל ,אוניברסיטה
קו  - 421בני-ברק חניון/א.ת  -ירושלים שכ' רמת שלמה
קו - 423בני-ברק חניון/א.ת -ירושלים שכ' רמות
קו - 427בני-ברק חניון/א.ת  -ירושלים תחנה מרכזית

קו  485נתב"ג – ירושלים ,לא יפעל בין השעות  06:00ועד ) 24:00בשעות אלו ניתן להשתמש בשירות
רכבת ישראל

למידע מפורט יש להתעדכן :במוקד אלקטרה אפיקים בטלפון *8787* ,6686

פעילות קווי השרות ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות
ה74-
נוסעים נכבדים
ביום רביעי  22/4/4יום הזיכרון וערב יום העצמאות חברת אלקטרה אפיקים תתגבר את השרות לבתי
העלמין בהם אנו פעילים בין השעות  08:00לבין 13:00
ביום העצמאות  22/5/5יום חמישי יפעלו קווי השרות במתכונת מצומצמת ועל כן מומלץ להתעדכן באתרי
המידע ובמוקדים הטלפוניים .
לתשומת ליבכם ,השרות בין תל אביב לאשדוד יתוגבר בשעות הבוקר המוקדמות לאפשר לחוגגים שרות
חזרה לאשדוד
למידע מפורט יש להתעדכן
באתר החברה , www.electra-afikim.co.il :בטלפון *6686
באתר כל קו ,www.bus.gov.il :בטלפון *8787

