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ת"א
ת"א חניון חנה וסע י-ם
חניון שפירים מצפה מודיעין קרית הממשלה חניון שפירים
גבעת רם

י-ם

אזור תעשייה
גבעת שאול

ת"א חניון חנה וסע י-ם
חניון שפירים מצפה מודיעין תחנת רכב קלה -
גבעת התחמושת,
דרך הר חוצבים
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נוסעים יקרים,
בשעה טובה ומוצלחת החלה “אגד תעבורה” להפעיל את שירותי התחבורה הציבורית
משפירים וממצפה מודיעין לירושלים.
“אגד תעבורה” ,מהחברות המובילות בענף התחבורה בישראל  -הינה חברה בעלת ניסיון
ומוניטין בתחום הסעת נוסעים ,שירותי הסעה מיוחדים ותחבורה ציבורית.
כחברת -בת של שני גופים בולטים בענף התחבורה בישראל ,קואופרטיב “אגד” וקבוצת
“תעבורה” ,הציבה “אגד תעבורה” את השירות והבטיחות כערכים מובילים וחשובים.
באמצעות ערכים אלה נעניק לכם ,ציבור הנוסעים ,אמצעי תחבורה ציבורית מהבטוחים
ומהמתקדמים שיש וכמובן תודעת שירות גבוהה.
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כחלק מתפיסת השירות שלנו ורצוננו לשיפור תמידי ,אנו משקיעים מחשבה בלימוד צרכי
התושבים ,על מנת שנוכל להתאים את לוחות הזמנים ולשפר את מסלולי הנסיעה.
אני מזמין אתכם להצטרף אל הלקוחות המרוצים של “אגד תעבורה” וליהנות מנסיעה טובה
ובטוחה באוטובוסים החדשים והמתקדמים שלנו.

דרך כביש 443
תחילת שרות מוקדמת יותר
סיום שרות מאוחר יותר
מתוגבר בשעות השיא

∞≤±∫∞∞≠∂∫±
∞∞∂∫≥∞ ≠ ∞∂∫±
∞≤
∞≥∫∂≠∞∞∫∏
±µ
∞∞∫∏≠∞∞∫π
∞≤
∞∞∫±¥∫∞∞≠π
∞≥

באוטובוסים מותקנים אמצעים טכנולוגיים מתקדמים כגון WIFI :חופשי ,כניסת  USBבכל
מושב ומערכת מידע לנוסע הכוללת תצוגה במסכים מתקדמים וכריזה קולית של מסלול
הקו.
הקווים יוצאים מחניונים ייעודיים בשפירים ובמצפה מודיעין ועוברים במשרדי הממשלה
בירושלים ,במשכן הכנסת ,בגבעת רם ,באזורי תעשיה ותעסוקה ,ובנקודות מרכזיות בעיר
ומתממשקים עם מערך התחבורה הציבורית ,כולל הרכבת הקלה.

±∞±

קו

101

∞≤∫∂≠≤∞∫¥µ
∞≤∫∂≠∏∫±µ
∞≤≠±µ
π∫¥µ≠∏∫±µ
∞≥

דרך כביש מספר 1
תדירות משופרת
פעיל בשני הכיוונים
פעיל כל היום
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שירות חדש
לרכבת קלה-
גבעת התחמושת,
דרך הר חוצבים
להר חוצבים
ולמשרד המשפטים**
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מהיר יותר :הקווים מגיעים בתדירות גבוהה ונוסעים בחלק מהדרך בנתיב ייעודי לתחבורה
ציבורית ,דבר המבטיח הגעה מהירה יותר אל היעד מנסיעה ברכב פרטי.
נוח יותר :במקום להמר על זמן ההגעה ולהיתקע בעומסי תנועה ,פשוט מחנים את הרכב
בחניון “חנה וסע” בשפירים או במצפה מודיעין ועולים על הקו שמוביל ליעד שלכם.
משתלם יותר :החנייה בחניונים ונסיעת ההמשך משפירים לת”א היא בחינם.
מחירי הנסיעה לירושלים הם 13.10 :ש”ח ממצפה מודיעין ,ו 16.80 -ש”ח משפירים.
המחירים מתעדכנים באתר החברה.
נגיש יותר :האוטובוסים הבינעירוניים מונגשים חושית לכבדי ראייה וכבדי שמיעה ע”י
שילוט אלקטרוני.
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בברכת נסיעה טובה,
גדעון מזרחי,
מנכ”ל אגד תעבורה
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