
 חוצבים-הרהסעות ל

 שאלות נפוצות

 

 ל הסעות?ללמה בכ
 זיהום אווירהפחתת מצוקת החניה, עומסי התנועה, חיסכון בכסף, 

 מטעם מי ההסעות?
 תודה!! ., הרשות לפיתוח ירושלים, עיריית ירושליםהמשרד להגנת הסביבה

 כמה עולה לנסוע בהסעות?
 ההסעות ללא תשלום

 מי מורשה לנסוע בהסעות?
 בחברות שאינן שותפות בִמנהלת.כולל עובדים . בלבד חוצבים-פארק היי טק הרעובדי 

 ?איך עולים על ההסעה
 .. שעות הקרובות 24 -פעם ניתן להירשם להסעות שיתקיימו בל כ(.חובה!!) מראש נרשמים -1
 .לנהג אותהלהציג  חובהבעת עלייה להסעה, . תקבלו "כרטיסיה צבעונית בסמס ובדוא"ל -2

 מה אם אין לי טלפון חכם?
לא תותר עליה לאוטובוס בלי הצגת . בדוא"לגם ית שנשלחת יה הצבעונלהדפיס את הכרטיסיאפשר 

 .בטלפון או מודפסת יהיהכרטיס
 אם נרשמתי ולא אסע?

 "ביטול הרשמהמקום למישהו אחר באמצעות קישור "חשוב מאד לפנות 
 ולים ותחנותמסל
 ?יםמסלולה ונבחראיך 

 ים אלה הביקוש הגבוה ביותר.במסלול .חוצבים-על פי סקר שערכנו בקרב עובדי הר
 ?יםמסלולרק שלושה למה 

 .פשראִ  קול קורא של המשרד להגנת הסביבהמה שהזה 
 מה עם אזורים אחרים?

 יותר. אנו פועלים לתת מענה גם לאזורים אחרים החל באזורים בהם הביקוש גדול
  תדירות טובה מאד.קו מהיר עם חוצבים. -, הרמודיעין חניון שפירים )ת"א(,: 102 מהיר קוקיים גם 

 ת להפעלת קווים נוספים.חוצבים פועל-ִמנהלת הר חוצבים.-, הר)חנה וסע( גבעת התחמושת: 40קו 
 יפעלו במשך תקופה מוגבלת?ההסעות 

 . אנו ננסה להמשיך ולהרחיב את הפרויקט כמו שעשינו עד כה.לשנהכן, 
 ?הפרויקטמה אחרי סיום 

בצורה של קווי אוטובוס שיעביר את הפעלתו לאגד תעזור לנו לפנות למשרד התחבורה  הפרויקטהצלחת 
  בתשלום כרטיס אגד רגיל. ייעודיים

 ?, לגבעת מרדכי או לאזורים אחריםגילהאזור המערבי של למה לא להיכנס ל
ללא והופכות את ההסעות ת משמעותית ומעכבות אלו כניסחיוני שהנסיעה תהיה מהירה כמה שיותר. 

 .תואטרקטיבי
 ייתכנו שינויים במסלולים?

 השירות. כן, מדי פעם אנו עורכים סקרים ובדיקות לשיפור
 כדי למנוע את הפקק באזור ת. דלק "פז"?חוצבים בערב -בהראולי לשנות מסלול 

 .לא אישרהביקשנו זאת אך מח' הסדרי תנועה 
 באיזה ימים יפעלו ההסעות?

 .וט' באב ערב יו"טה'. אין הסעות בחגים,  –א' 
 

 .לקבל משוב<< נשמח 
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