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כלי רכב שיחנו לאורך צירי מסלולי הריצה לא יורשו לצאת עד לסיום האירוע ולפתיחת 
הצירים. תיאסר החניה ברחוב יהודה משני צידיו מיום חמישי, כא' באדר תשע״ח 8.3.18 

החל מהשעה 20:00 עד למחרת, מועד סיום המרתון. חניוני הלאום, המוזיאונים וקריית 
הממשלה ישמשו את משתתפי המרוץ בלבד.

הרכבת הקלה תפעל בשני מסלולים:  
מסלול 1 – מחיל האוויר עד גבעת התחמושת. 

מסלול 2 – מתחנה מרכזית עד הר הרצל. 
לפרטים: מוקד כל קו 8787*

בין תחנות גבעת התחמושת לתחנה מרכזית יקשרו קווי התחבורה הציבורית:
66, 66א, 45, 25 שיעברו דרך מרכז העיר ושוק מחנה יהודה וקווים 65,69 

דרך ירמיהו. יחולו שינויים בחלק מהקווים בתחבורה הציבורית. 
לפרטים מודיעין אגד 2800* ומוקד כל קו 8787*.

הלימודים במערכת החינוך יתקיימו (ככל הניתן) כסדרם.
פרטים לגבי יום הלימודים בכל מוסד חינוך ימסרו להורים ולתלמידים ע"י הנהלות 

בתי הספר והגננות.
מומלץ להורים ותלמידים לעקוב אחר הפרסומים בדבר השינויים בהסדרי התנועה 

והכוונה לדרכים חלופיות.

שאטלים (ללא תשלום, הלוך ושוב) יצאו מרחבת הר הרצל, מחניוני ביה"ח שערי 
צדק ומרחבת  היציע המזרחי באצטדיון טדי לרחבת מוזיאון ישראל בין השעות 

 .06:00-13:30

צפון – שד' עוזי נרקיס, כביש 9, שד' גולדה מאיר, שד' אשכול.
מרכז – כניסה לעיר, שד' הרצל, שד' בגין דרום/צפון, ציר בר אילן/ירמיהו.

דרום – דרך דב יוסף, ציר גולומב, ציר עין כרם.
 www.jerusalem-marathon.co.il פרטים במוקד העירוני 106 ובאתר

ובאפליקציית ירושלמי.

מיום חמישי, כא' באדר תשע״ח 8.3.18 החל מהשעה 23:00 ועד לתום האירוע 
ביום שישי, כב' באדר תשע״ח 9.3.18, שד' בן צבי ייסגרו לתנועת כלי רכב.

ביום המרוץ ייסגרו לתנועת כלי רכב החל מהשעה 05:30: שדרות רופין, קמפוס 
האוניברסיטה העברית, נתנאל לורך, שד' רבין, שד' חיים הזז, טשרניחובסקי, הפלמ"ח, 
הנשיא, קרן היסוד, המלך ג'ורג', רח' יפו, כיכר צה"ל, הצנחנים, שד' חיים בר לב, ג'ורג' 

אדם סמיט, לח"י, מרטין בובר, בנימין מזר, צ'רצ'יל, קריב, שער יפו, הפטריארכיה 
הארמנית, שער ציון, חטיבת ירושלים, המלך דוד, ז'בוטינסקי, שופן, דובנוב, גרץ, עמק 

רפאים, דרך הרכבת, דרך בית לחם, דוד רמז, דרך חברון, ינובסקי, יהודה, פייר קניג, 
אלעזר המודעי, כובשי קטמון, יהושוע יבין, גן סאקר.

כמו כן צפויים שיבושי תנועה ברחובות המשיקים למסלולי המרוץ. 
האירוע צפוי להסתיים בשעה 14:00.

הסדרי תנועה וחניה

תערוכת ספורט ובריאות
בהיכל הפיס ארנה, ירושלים 

 6-8.3.18 , בין השעות 15.00-21.00
תחבורה ציבורית- קווי אוטובוס מהתחנה המרכזית: 6,14,18,31

כניסה וחניה חינם.


