
משפרים בתנועה

התחבורה הציבוריתשינויים ושיפורים במערךתתחדשוואפרתיישובי גוש עציון 

ג' באלול תשע"זהחל מ-25.8.17
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תושבי אפרת היקרים,
בשעה טובה אפרת עוברת למפעיל חדש של התחבורה הציבורית - "אגד תעבורה".

לאחר שני מפגשי תושבים, בהם הוצגה מצגת של תכנית אב לתחבורה עם עיקרי התוכנית, 
הגענו לשלב שבו "אגד תעבורה" מתחילה את שירותיה באזור.

זהו רגע מרגש, אך יחד עם זאת, כל שינוי מביא שאלות וחוסר וודאות. התקופה  הראשונה 
הוגדרה כניסיון ואנו נשמח לשמוע את הערותיכם בכדי להביא לשיפור השירות.

כולנו תקווה שאכן נראה שינוי לטובה במערך התחבורה באפרת ומענה לצרכים התחבורתיים 
של תושבנו, מבוגרים וצעירים כאחד.

ננצל הזדמנות זו לומר תודה לשר התחבורה מר ישראל כ"ץ ולקמ"ט התעבורה מר ישראל 
אפריאט, אשר עשו לילות כימים למעננו, תושבי אפרת.

 
מאחל לכולם חווית נסיעה נוחה ובטוחה ועמידה של המפעיל בלוחות הזמנים!

 
  בברכה,

  עודד רביבי - ראש המועצה

חברים יקרים,
אנחנו יוצאים לדרך חדשה בתחבורה הציבורית בגוש עציון.

כניסתה של חברת "אגד תעבורה" מהווה קפיצת מדרגה ברמת השירות לתושב וגם בזמינות 
האוטובוסים.

בשלושת החודשים האחרונים השקענו מאמץ מרוכז בהכנסת שינויים ושיפורים בתכנית 
המקורית. לאחר תקופת ההרצה נוכל להמשיך ולהשפיע על שיפור השירות.

בחוברת שלפניכם מוצגים כלל השינויים והשיפורים, הצפויים להיכנס לתוקפם בחודש הקרוב 
וביניהם הפעלת אוטובוסים חדשים, תגבור נסיעות בקו גוש עציון-בית שמש, הוספת קווים מהירים 

היישר לאזור התעשייה תלפיות ודרך חברון וכמובן שימור קווי הנסיעה היישר לבנייני האומה.
כניסת התכנית לפעולה תתקיים בשתי פעימות. בפעימה הראשונה באוגוסט במערב גוש עציון, 

ובפעימה השנייה בנובמבר במזרח ודרום מזרח גוש עציון.
קפיצת המדרגה בתחבורה הציבורית הינו צעד נוסף בקידום ופיתוח גוש עציון.

 
שלמה נאמן

ראש המועצה האזורית גוש - עציון

נוסעים יקרים,
אנו שמחים לבשר על כניסת ״אגד תעבורה" כמפעיל חדש של קווי התחבורה 

 הציבורית ביישובי גוש עציון ואפרת. 
 החל מ-25.8.17 תחל החברה בפעילותה, תפעיל קווים חדשים ותבצע שיפורים 

במסלולי הנסיעה ובתדירות הנסיעה. תכנון המערך החדש הנו פרי שיתוף פעולה בין 
משרד התחבורה, המנהל האזרחי, מועצות היישובים, נציגי התושבים וצוות תכנית אב 

לתחבורה ירושלים.

 "אגד תעבורה" נבחרה לאחר שעמדה בכל הדרישות המתקדמות
של משרד התחבורה:

 הצטיידות באוטובוסים חדישים וידידותיים לסביבה, בעלי תקן איכות יורו 6.
 מידע בזמן אמת בתחנות האוטובוס. 

תודה על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה. נסיעה טובה ונעימה!

    
תושבים יקרים

"אגד תעבורה" גאה להתחיל להפעיל את שירותי התחבורה הציבורית, ביישובי גוש עציון 
ואפרת. "אגד תעבורה" מהחברות המובילות בענף התחבורה הינה חברה בעלת ניסיון 

ומוניטין בתחום תחבורה ציבורית, הסעת נוסעים ושירותי הסעה מיוחדים.

 כחברת בת של שני גופים בולטים בענף התחבורה בישראל - קואופרטיב " אגד" 
 וקבוצת "תעבורה", "אגד תעבורה" חרטה על דגלה את ערכי השירות והבטיחות 

כערכים מובילים.

 אנו מזמינים אתכם התושבים להעביר אלינו כל הצעת ייעול / בקשה דרך צוות הסניף 
ו / או אתר האינטרנט וזאת כחלק מתפיסת השירות שלנו ורצוננו לשיפור תמיד.

אנו משקיעים מחשבה בלימוד צורכי התושבים, על מנת שנוכל להתאים את לוחות 
הזמנים ולשפר את מסלולי הנסיעה.

אנו מאחלים לכולנו שנים רבות של שיתוף פעולה פורה ויישום תחבורה ציבורית 
מתקדמת וחדשנית.

בברכה, גדעון מזרחי        
מנכ"ל "אגד תעבורה"       
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264364
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מגדל עוז

44361 362
364

264
369 371373

בת עין

44364 264
369 371373409 410

אלון שבות

44267
369

377 409409 410

אפרת

369 371373371 372376 377

ירושלים
דרך חברון ותלפיות

לירושלים

ירושלים
קניון מלחה והכניסה לעיר

361362 363
364

361 362
366 367369

264364 361
371 372373377 409

אלעזר

264364 361
371 372373377 409

נווה דניאל

361361 362
חטמ״ר עציון

44
264

373
377 409

409 410
361 362369 371 364

כפר עציון

264
364

361
371 372373

ראש צורים
44361

גבעות

הר גילה

ביתר עילית
409 410

אפרת

בית"ר
עילית

כפר עציון

אלון שבות
בת עין

ראש צורים

נוה דניאל
גבעות

מגדל עוז

צומת 
גוש עציון

362 363

361

366 367376 377

361

5 4

רכבת
הקלה 

קווי האוטובוס של יישובי הגוש והסביבה  ב-25.8.17 ישתנו חלק מקווי האוטובוס ביישובי אז מה חדש?
גוש עציון ואפרת. מה ישתנה בקו שלכם?

קווים חדשים

שינוי מספר

אפרת )סובת התאנה( — תלפיות
שירות חדש מאפרת לרחוב האומן 

בתלפיות לאורך כל שעות היום
)עמוד 16(

שינוי בקו

בת עין — תלפיות 
שירות מהיר בשעות השיא מישובי מערב 

גוש עציון לרחוב האומן בתלפיות
)עמוד 13(

כפר עציון — בית"ר עילית
שירות חדש ממערב גוש עציון לבית"ר 

עילית
)עמוד 18(

ללא שינוי
קווי אגד  

165166265266
ימשיכו במסלולם הרגיל ללא שינוי 

אפרת — בת עין 
 הקו ישנה מסלולו
 באזור גוש עציון

)עמוד 6(

אלעזר — תחנת רכבת בית שמש
 הקו משנה מסלולו ביישובי גוש עציון. 

הקו יהנה מתדירות משופרת 
)עמוד 17(

הקו יחל לפעול 
מיום ראשון 
ה-27.8.17

369 371

376 377409 410

44377 409

גבעות — בנייני האומה
מעתה הקו ייכנס לחטמ"ר עציון בשני 

כיווני הנסיעה 
)עמוד 7(

ל 161361

בת עין — בנייני האומה
מעתה הקו ייכנס לחטמ"ר עציון בשני 

כיווני הנסיעה 
)עמוד 8(

ל 261361 362

הר גילה — בנייני האומה
)עמוד 9(

ל 62362 363
בת עין — בנייני האומה

מעתה הקו ייכנס  למגדל עוז בשני כיווני 
הנסיעה ללא כניסה לחטמ"ר עציון

)עמוד 10(

ל 164364

 אפרת )סובת התאנה( — 
בנייני האומה

הקו ישנה את מסלולו באפרת
)עמוד 11(

ל 167366 367
אפרת )הזית( — בנייני האומה

הקו ישנה את מסלולו באפרת
)עמוד 12(

ל 169369

ראש צורים — תלפיות
שירות מהיר בשעות השיא מיישובי 

מערב גוש עציון לרחוב האומן 
בתלפיות

)עמוד 14(

בת עין — תלפיות 
שירות חדש מיישובי מערב גוש עציון 

לרחוב האומן בתלפיות
)עמוד 15(

371 372373
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אמסלולי קווים ר ק  רחוב/יישובמ
בו עוצר הקו

 מעבר 
לקווים אחרים

אזור
השינוי

 תחנת
מוצא/יעד

רכבת
הקלה 

רח' מתתיהו הכהן• 

רח' פיתום הקטורת • 

רח' זית שמן• 

רח' מתתיהו הכהן •

 רח' פיתום הקטורת •

רח' זית שמן •

שכונת הדגןאפרת
שכונת התמר• 

שד' דוד המלך• 

שד' רחל אמנו• 

שד' רחל אמנו• 

שד' דוד המלך• 

רח' נצח ירושלים• 

רח' הגפן• 

סובת התאנה• 

רח' הרימון• 

שד' דוד המלך• 

צומת אפרת דרום• 

צומת גוש עציון• 

אלון שבות• 

מועצת גוש עציון• 

ראש צורים• 

כפר עציון• 
בת עין

מעבר לקווי
אגד-תעבורה:  

 ,364 ,362 ,361 ,44
 ,380 ,373 ,372 ,371
 ,409 ,383 ,382 ,381

440 ,410

מעבר לקווי
אגד-תעבורה:   

 ,377 ,369 ,367 ,44 
440 ,410 ,409

שינוי מסלול
אפרת — בת עין 44

רח' מתתיהו הכהן• 

רח' פיתום הקטורת • 

רח' זית שמן• 

רח' מתתיהו הכהן •

 רח' פיתום הקטורת •

רח' זית שמן •

שכונת הדגןאפרת
שכונת התמר• 

שד' דוד המלך• 

שד' רחל אמנו• 

שד' רחל אמנו• 

שד' דוד המלך• 

רח' נצח ירושלים• 

רח' הגפן• 

סובת התאנה• 

רח' הרימון• 

שד' דוד המלך• 

צומת אפרת דרום• 

צומת גוש עציון• 

אלון שבות• 

מועצת גוש עציון• 

ראש צורים• 

כפר עציון• 
בת עין

מעבר לקווי
אגד-תעבורה:  

 ,364 ,362 ,361 ,44
 ,380 ,373 ,372 ,371
 ,409 ,383 ,382 ,381

440 ,410

מעבר לקווי
אגד-תעבורה:   

 ,377 ,369 ,367 ,44 
440 ,410 ,409

שינוי מסלול
אפרת — בת עין 44

נוה דניאל

ביטוח לאומיירושלים
שד' יצחק רבין• 

שד' הנשיא השישי• 

אלעזר• 

צומת אפרת דרום• 

צומת גוש עציון• 

אלון שבות• 

חטמ"ר עציון• 

ראש צורים• 

כפר עציון• 
גבעות

דרך האבות •

רח' אלוני ממרא •

רח' נוף הרודיון •

רח' המוריה •

רח' המוריה• 

רח' נוף הרודיון• 

רח' אלוני ממרא• 

דרך האבות• 

מעבר לקווים עירוניים: 
 ,25 ,18 ,15 ,14 ,9 ,6 ,3 ,1
31, 32, 39, 39א, 41, 45, 
50, 54, 66, 66א, 67, 68, 

78, 78א

מעבר לקווים עירוניים: 
5, 18, 77, 77א

מעבר לקווי
אגד-תעבורה:
 ,362 ,361 ,44 

 ,372 ,371 ,364
 ,381 ,380 ,373
 ,409 ,383 ,382

440 ,410

שד' שז"ר - בנייני האומה• 
שד' הרצל - גשר המיתרים• 
א.ס. בית"ר - קניון מלחה• 

שינוי מספר
גבעות — בנייני האומה 

דרך דוד בנבנישתי• 

דב יוסף • 

כביש המנהרות \ הרוזמרין  • 
 דב יוסף •

הרוזמרין •
 כביש המנהרות     

361

נוה דניאל

ביטוח לאומיירושלים
שד' יצחק רבין• 

שד' הנשיא השישי• 

אלעזר• 

צומת אפרת דרום• 

צומת גוש עציון• 

אלון שבות• 

חטמ"ר עציון• 

ראש צורים• 

כפר עציון• 
גבעות

דרך האבות •

רח' אלוני ממרא •

רח' נוף הרודיון •

רח' המוריה •

רח' המוריה• 

רח' נוף הרודיון• 

רח' אלוני ממרא• 

דרך האבות• 

מעבר לקווים עירוניים: 
 ,25 ,18 ,15 ,14 ,9 ,6 ,3 ,1
31, 32, 39, 39א, 41, 45, 
50, 54, 66, 66א, 67, 68, 

78, 78א

מעבר לקווים עירוניים: 
5, 18, 77, 77א

מעבר לקווי
אגד-תעבורה:
 ,362 ,361 ,44 

 ,372 ,371 ,364
 ,381 ,380 ,373
 ,409 ,383 ,382

440 ,410

שד' שז"ר - בנייני האומה• 
שד' הרצל - גשר המיתרים• 
א.ס. בית"ר - קניון מלחה• 

שינוי מספר
גבעות — בנייני האומה 

דרך דוד בנבנישתי• 

דב יוסף • 

כביש המנהרות \ הרוזמרין  • 
 דב יוסף •

הרוזמרין •
 כביש המנהרות     

361  הקו השתנה? 
יש תחליף!

 44  רגילים לנסוע בקו 
 מנווה דניאל ואלעזר 

 אל אפרת?
  377 409 מעתה ניתן לנסוע בקו 

רגילים לנסוע בקו 44 מנווה 
 דניאל ואלעזר לישובי 

מערב גוש עציון?
מעתה ניתן לנסוע בקווים

373  371 372  364  361   

לוחות זמנים קו 44
שעות יציאה מאפרת שכונת הדגן

מוצ"ששישיא’-ה’
06:00
07:00
08:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00

07:15
10:15
12:15

21:30
22:30

שעות יציאה מבת עין

מוצ"ששישיא’-ה’
06:00
07:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00

08:00
11:00
13:00

21:00
22:00

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות, 
יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

מעתה הקו ייכנס לחטמ"ר עציון בשני 
כיווני הנסיעה 

שעות יציאה מירושלים ביטוח לאומי

שישיא’-ה’
06:30
09:30
10:30
11:30
13:40
15:20
17:30
21:30
22:30
23:30

09:30
10:30
11:30
12:30
14:00
15:00
15:30
15:40
16:00

שעות יציאה מגבעות

שישיא’-ה’
07:40
08:15
11:00
12:00
12:45
15:30
17:00
22:45

11:15
12:15
13:15
14:15

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות, 
יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

תחנת האיסוף לכיוון יישובי 
גוש עציון ואפרת עוברת לדופן 

הדרומית של שדרות שז"ר 
)בצד של בנייני האומה(

לוחות זמנים קו 361
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אמסלולי קווים ר ק  רחוב/יישובמ
בו עוצר הקו

 מעבר 
לקווים אחרים

אזור
השינוי

 תחנת
מוצא/יעד

רכבת
הקלה 

מעבר לקווי 
אגד-תעבורה: 

 ,371 ,364 ,362 ,361 ,44
 ,381 ,380 ,373 ,372

440 ,410 ,409 ,383 ,382

התחנה המרכזית
• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

ביטוח לאומי
שד' יצחק רבין• 

שד' הנשיא השישי• 

שד' שז"ר - בנייני האומה• 

שד' הרצל - גשר המיתרים• 

א.ס. בית"ר - קניון מלחה• 

צומת אפרת דרום• 

צומת גוש עציון• 

חטמ"ר עציון• 

צומת אלון שבות• 

כפר עציון• 

בת עין

בוקסת מעבר לקווים 
עירוניים:

 ,18 ,15 ,14 ,9 ,6 ,3 ,1
25, 31, 32, 39, 39א, 

 ,66 ,54 ,50 ,45 ,41
66א, 67, 68, 78, 78א

מעבר לקווים עירוניים: 
5, 18, 77, 77א

 דב יוסף •

הרוזמרין •
 כביש המנהרות     

ירושלים

361 שינוי מספר362
 בת עין — בנייני האומה 

דרך דוד בנבנישתי• 

דב יוסף • 

כביש המנהרות \ הרוזמרין  • 

מעבר לקווי 
אגד-תעבורה: 

 ,371 ,364 ,362 ,361 ,44
 ,381 ,380 ,373 ,372

440 ,410 ,409 ,383 ,382

התחנה המרכזית
• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

ביטוח לאומי
שד' יצחק רבין• 

שד' הנשיא השישי• 

שד' שז"ר - בנייני האומה• 

שד' הרצל - גשר המיתרים• 

א.ס. בית"ר - קניון מלחה• 

צומת אפרת דרום• 

צומת גוש עציון• 

חטמ"ר עציון• 

צומת אלון שבות• 

כפר עציון• 

בת עין

בוקסת מעבר לקווים 
עירוניים:

 ,18 ,15 ,14 ,9 ,6 ,3 ,1
25, 31, 32, 39, 39א, 

 ,66 ,54 ,50 ,45 ,41
66א, 67, 68, 78, 78א

מעבר לקווים עירוניים: 
5, 18, 77, 77א

 דב יוסף •

הרוזמרין •
 כביש המנהרות     

ירושלים

361 שינוי מספר362
 בת עין — בנייני האומה 

דרך דוד בנבנישתי• 

דב יוסף • 

כביש המנהרות \ הרוזמרין  • 

התחנה המרכזית
• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

ירושלים

הר גילה

ביטוח לאומי
שד' יצחק רבין• 

שד' הנשיא השישי• 

שד' שז"ר - בנייני האומה• 

שד' הרצל - גשר המיתרים• 

דרך נחל רפאים • 

עין יעל • 

רח' בן מאיר • 

רח׳ הקטלב • 

רח' האלה • 

רח' האלון• 

דרך ההר

א.ס. בית"ר• 
     קניון מלחה

 
א.ס.מכבי• 

     קניון מלחה 

מעבר לקווים 
עירוניים: 

 ,15 ,14 ,9 ,6 ,3 ,1
 ,39 ,32 ,31 ,25 ,18

39א, 41, 45, 50, 54, 
66, 66א, 67, 68, 

78, 78א

א.ס. הפועל  •
 קניון מלחה      

 א.ס. הפועל  •
 הגן הטכנולוגי     

שינוי מספר
362הר גילה — בנייני האומה 363 התחנה המרכזית

• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

ירושלים

הר גילה

ביטוח לאומי
שד' יצחק רבין• 

שד' הנשיא השישי• 

שד' שז"ר - בנייני האומה• 

שד' הרצל - גשר המיתרים• 

דרך נחל רפאים • 

עין יעל • 

רח' בן מאיר • 

רח׳ הקטלב • 

רח' האלה • 

רח' האלון• 

דרך ההר

א.ס. בית"ר• 
     קניון מלחה

 
א.ס.מכבי• 

     קניון מלחה 

מעבר לקווים 
עירוניים: 

 ,15 ,14 ,9 ,6 ,3 ,1
 ,39 ,32 ,31 ,25 ,18

39א, 41, 45, 50, 54, 
66, 66א, 67, 68, 

78, 78א

א.ס. הפועל  •
 קניון מלחה      

 א.ס. הפועל  •
 הגן הטכנולוגי     

שינוי מספר
362הר גילה — בנייני האומה 363

מעתה הקו ייכנס לחטמ"ר עציון בשני 
כיווני הנסיעה 

שעות יציאה מירושלים ביטוח לאומי

א’-ה’
06:00
07:00
07:30
09:00
10:00
13:00

13:20
15:40
16:45
18:00
20:15
22:00

שעות יציאה מבת עין

א’-ה’
05:45
06:45
07:15
09:00
11:30
14:15

16:00
18:00
19:45
21:35
23:15

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות, 
יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

לוחות זמנים קו 362

לוחות זמנים קו 363
שעות יציאה מירושלים ביטוח לאומי

מוצ"ששישיא’-ה’
05:50
06:50
09:15
11:15
13:15
15:15
16:15
17:15
18:15
19:15
21:15
22:30
23:55

07:00
09:00
11:00
13:00
14:00
15:00

21:00
22:30
23:30

שעות יציאה מהר גילה

מוצ"ששישיא’-ה’
06:20
07:00
07:30
10:00
12:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
23:00

06:00
08:00
10:00
13:50
14:50
15:50

20:45
21:45
23:15

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות, 
יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת
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אמסלולי קווים ר ק  רחוב/יישובמ
בו עוצר הקו

 מעבר 
לקווים אחרים

אזור
השינוי

 תחנת
מוצא/יעד

רכבת
הקלה  מסלולי קווים

רח' מתתיהו הכהן• 

רח' פיתום הקטורת • 

רח' זית שמן• 

רח' מתתיהו הכהן •

 רח' פיתום הקטורת •

רח' זית שמן •

התחנה המרכזית
• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

ביטוח לאומיירושלים
שד' יצחק רבין• 

שד' הנשיא השישי• 

שד' שז"ר - בנייני האומה • 

שד' הרצל - גשר המיתרים • 

א.ס. בית"ר - קניון מלחה• 

שכונת הדגן• 
שכונת התמר• 
שד' דוד המלך• 
שד' רחל אמנו• 

מעבר לקווים עירוניים: 
 ,25 ,18 ,15 ,14 ,9 ,6 ,3 ,1
31, 32, 39, 39א, 41, 45, 
50, 54, 66, 66א, 67, 68, 

78, 78א

מעבר לקווים עירוניים: 
5, 18, 77, 77א

מעבר לקווי אגד-תעבורה:  
 ,409 ,377 ,369 ,367  ,44

440 ,410

אפרת

 דב יוסף •

 כביש המנהרות • הרוזמרין/      

שד' רחל אמנו• 
שד' דוד המלך• 
רח' נצח ירושלים• 
רח' הגפן• 
רח' הרימון• 

סובת התאנה

366 שינוי מספר367
אפרת (סובת התאנה) — בנייני האומה

דרך דוד בנבנישתי• 

דב יוסף • 

כביש המנהרות \ הרוזמרין  • 

רח' מתתיהו הכהן• 

רח' פיתום הקטורת • 

רח' זית שמן• 

רח' מתתיהו הכהן •

 רח' פיתום הקטורת •

רח' זית שמן •

התחנה המרכזית
• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

ביטוח לאומיירושלים
שד' יצחק רבין• 

שד' הנשיא השישי• 

שד' שז"ר - בנייני האומה • 

שד' הרצל - גשר המיתרים • 

א.ס. בית"ר - קניון מלחה• 

שכונת הדגן• 
שכונת התמר• 
שד' דוד המלך• 
שד' רחל אמנו• 

מעבר לקווים עירוניים: 
 ,25 ,18 ,15 ,14 ,9 ,6 ,3 ,1
31, 32, 39, 39א, 41, 45, 
50, 54, 66, 66א, 67, 68, 

78, 78א

מעבר לקווים עירוניים: 
5, 18, 77, 77א

מעבר לקווי אגד-תעבורה:  
 ,409 ,377 ,369 ,367  ,44

440 ,410

אפרת

 דב יוסף •

 כביש המנהרות • הרוזמרין/      

שד' רחל אמנו• 
שד' דוד המלך• 
רח' נצח ירושלים• 
רח' הגפן• 
רח' הרימון• 

סובת התאנה

366 שינוי מספר367
אפרת (סובת התאנה) — בנייני האומה

דרך דוד בנבנישתי• 

דב יוסף • 

כביש המנהרות \ הרוזמרין  • 

מעתה הקו ייכנס לשכונות התמר והדגן. 
הקו ישנה את מסלולו בשכונת הזית ומעתה יעבור ברחוב מתתיהו הכהן.

מעתה הקו לא ישרת את מגדל עוז. שימו לב!

הקו ישנה את מסלולו באפרת

 הקו השתנה? 
יש תחליף!

 רגילים לנסוע למגדל עוז 
? מעתה סעו בקו   167 בקו 

364 מבנייני האומה או 
373 מתלפיות  371 372 בקווים 

לוחות זמנים קו 367
שעות יציאה מירושלים ביטוח לאומי

מוצ"ששישיא’-ה’
06:30
10:30
13:00
15:00
16:30
17:30

18:30
19:30
20:50
21:50
22:50
23:50

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:10
15:50
16:10
16:30

21:00
21:40
22:00
23:00
00:00

שעות יציאה מאפרת סובת התאנה

מוצ"ששישיא’-ה’
05:30
06:30
07:30
08:30
09:30
10:30
12:30
14:30

16:30
18:00
19:10
20:30
21:30
22:30
23:30

07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30

20:30
20:50
21:20
22:00
22:40
23:30

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות, 
יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

 דב יוסף •

הרוזמרין •
 כביש המנהרות     

 דרך האבות •

 רח' אלוני ממרא •

 רח' נוף הרודיון •

רח' המוריה •

התחנה המרכזית
• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

ירושלים

נוה דניאל

ביטוח לאומי
שד' יצחק רבין• 

שד' הנשיא השישי• 

שד' שז"ר - בנייני האומה• 

שד' הרצל - גשר המיתרים• 

א.ס. בית"ר - קניון מלחה • 

אלעזר• 

צומת אפרת דרום• 
מגדל עוז• 

צומת גוש עציון• 

אלון שבות• 

ראש צורים• 

כפר עציון• 
בת עין

מעבר לקווים 
עירוניים:

 ,18 ,15 ,14 ,9 ,6 ,3 ,1
25, 31, 32, 39, 39א, 
 ,66 ,54 ,50 ,45 ,41

66א, 67, 68, 78, 78א

מעבר לקווי אגד-
תעבורה: 

 ,364 ,362 ,361 ,44
 ,380 ,373 ,372 ,371
 ,409 ,383 ,382 ,381

440 ,410

רח' המוריה  • 

רח' נוף הרודיון  • 

רח' אלוני ממרא  • 
דרך האבות• 

שינוי מספר364
בת עין — בנייני האומה

דרך דוד בנבנישתי• 

דב יוסף • 

כביש המנהרות \ הרוזמרין  • 

 דב יוסף •

הרוזמרין •
 כביש המנהרות     

 דרך האבות •

 רח' אלוני ממרא •

 רח' נוף הרודיון •

רח' המוריה •

התחנה המרכזית
• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

ירושלים

נוה דניאל

ביטוח לאומי
שד' יצחק רבין• 

שד' הנשיא השישי• 

שד' שז"ר - בנייני האומה• 

שד' הרצל - גשר המיתרים• 

א.ס. בית"ר - קניון מלחה • 

אלעזר• 

צומת אפרת דרום• 
מגדל עוז• 

צומת גוש עציון• 

אלון שבות• 

ראש צורים• 

כפר עציון• 
בת עין

מעבר לקווים 
עירוניים:

 ,18 ,15 ,14 ,9 ,6 ,3 ,1
25, 31, 32, 39, 39א, 
 ,66 ,54 ,50 ,45 ,41

66א, 67, 68, 78, 78א

מעבר לקווי אגד-
תעבורה: 

 ,364 ,362 ,361 ,44
 ,380 ,373 ,372 ,371
 ,409 ,383 ,382 ,381

440 ,410

רח' המוריה  • 

רח' נוף הרודיון  • 

רח' אלוני ממרא  • 
דרך האבות• 

שינוי מספר364
בת עין — בנייני האומה

דרך דוד בנבנישתי• 

דב יוסף • 

כביש המנהרות \ הרוזמרין  • 

מעתה הקו ייכנס  למגדל עוז בשני כיווני 
הנסיעה ללא כניסה לחטמ"ר עציון

לוחות זמנים קו 364
שעות יציאה מירושלים ביטוח לאומי

מוצ"ששישיא’-ה’
08:30
11:00
12:30
14:15
15:00
16:00
16:30
17:00
18:30
19:00
19:30
21:00
22:45
23:45

08:30
10:00
13:30
14:30
15:15
15:50
16:10

20:30
21:15
22:15
23:15
00:00

שעות יציאה מבת עין

מוצ"ששישיא’-ה’
06:20
10:00
12:30
14:00
16:30
17:30
19:00
20:45
21:45
00:00

06:30
07:30
10:30
15:15

20:20
21:30
22:30
23:30
00:00

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות, 
יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת
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אמסלולי קווים ר ק  רחוב/יישובמ
בו עוצר הקו

 מעבר 
לקווים אחרים

אזור
השינוי

 תחנת
מוצא/יעד

רכבת
הקלה 

התחנה המרכזית
• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

ירושלים
ביטוח לאומי

שד' יצחק רבין• 

שד' הנשיא השישי• 

שד' שז"ר - בנייני האומה • 

שד' הרצל - גשר המיתרים • 

א.ס. בית"ר - קניון מלחה• 

רח' זית שמן 

מעבר לקווים עירוניים: 
 ,25 ,18 ,15 ,14 ,9 ,6 ,3 ,1
31, 32, 39, 39א, 41, 45, 
50, 54, 66, 66א, 67, 68, 

78, 78א

מעבר לקווים עירוניים: 
5, 18, 77, 77א

מעבר לקווי 
אגד-תעבורה:

 ,377 ,369 ,367 ,44  
440 ,410 ,409

אפרת

 דב יוסף •

הרוזמרין / •
כביש המנהרות

רח' מתתיהו הכהן• 
רח' פיתום הקטורת • 

רח' מתתיהו הכהן •

 רח' פיתום הקטורת •

צומת נוה דניאל • 
צומת אלעזר • 
צומת אפרת דרום • 
שד' דוד המלך • 
רח' הרימון • 
סובת התאנה • 
רח' הגפן • 
רח' נצח ירושלים • 
שד' דוד המלך • 
שד' רחל אמנו • 

שינוי מספר369
אפרת (הזית) — בנייני האומה 

דרך דוד בנבנישתי• 

דב יוסף • 

כביש המנהרות \ הרוזמרין  • 

התחנה המרכזית
• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

ירושלים
ביטוח לאומי

שד' יצחק רבין• 

שד' הנשיא השישי• 

שד' שז"ר - בנייני האומה • 

שד' הרצל - גשר המיתרים • 

א.ס. בית"ר - קניון מלחה• 

רח' זית שמן 

מעבר לקווים עירוניים: 
 ,25 ,18 ,15 ,14 ,9 ,6 ,3 ,1
31, 32, 39, 39א, 41, 45, 
50, 54, 66, 66א, 67, 68, 

78, 78א

מעבר לקווים עירוניים: 
5, 18, 77, 77א

מעבר לקווי 
אגד-תעבורה:

 ,377 ,369 ,367 ,44  
440 ,410 ,409

אפרת

 דב יוסף •

הרוזמרין / •
כביש המנהרות

רח' מתתיהו הכהן• 
רח' פיתום הקטורת • 

רח' מתתיהו הכהן •

 רח' פיתום הקטורת •

צומת נוה דניאל • 
צומת אלעזר • 
צומת אפרת דרום • 
שד' דוד המלך • 
רח' הרימון • 
סובת התאנה • 
רח' הגפן • 
רח' נצח ירושלים • 
שד' דוד המלך • 
שד' רחל אמנו • 

שינוי מספר369
אפרת (הזית) — בנייני האומה 

דרך דוד בנבנישתי• 

דב יוסף • 

כביש המנהרות \ הרוזמרין  • 

הקו יתחיל ויסיים את מסלולו 
ברחוב רחל אמנו ומעתה יעבור 

ברחוב מתיתהו הכהן. 

 שימו לב! 
קו 169 משנה מספרו ל-369. הקו ישנה את 

מסלולו באפרת.

לוחות זמנים קו 369
שעות יציאה מירושלים ביטוח לאומי

מוצ"ששישיא’-ה’
07:00
09:00
12:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

09:30
11:30
13:30
14:30
15:30
16:20
16:40

20:40
21:20
22:30
23:30

שעות יציאה מאפרת שכונת הזית

מוצ"ששישיא’-ה’
06:10
07:10
08:10
10:10
11:30
13:30
15:30
17:30
18:40
19:40

06:30
07:30
08:30
10:30
12:30
14:30
15:30
16:30

20:40
21:00
21:40
22:20
23:00
00:00

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות, 
יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

התחנה המרכזית
• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

צומת נוה דניאל• 

צומת אלעזר• 

צומת אפרת דרום• 

צומת גוש עציון• 

אלון שבות• 

כפר עציון• 

בת עין

מעבר לקווים עירוניים:
 10, 12, 13, 15, 30, 30א, 

49 ,34

מעבר לקווים עירוניים:
5, 30, 30א, 71, 72, 74 ,75

מעבר לקווי 
אגד-תעבורה: 

 ,371 ,364 ,362 ,361 ,44  
 ,382 ,381 ,380 ,373 ,372

440 ,410 ,409 ,383

רח' האומן

דרך חברון• 

כביש המנהרות \ הרוזמרין •  הרוזמרין\ •
כביש המנהרות 

ירושלים

369 חדש371
בת עין — תלפיות התחנה המרכזית

• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

צומת נוה דניאל• 

צומת אלעזר• 

צומת אפרת דרום• 

צומת גוש עציון• 

אלון שבות• 

כפר עציון• 

בת עין

מעבר לקווים עירוניים:
 10, 12, 13, 15, 30, 30א, 

49 ,34

מעבר לקווים עירוניים:
5, 30, 30א, 71, 72, 74 ,75

מעבר לקווי 
אגד-תעבורה: 

 ,371 ,364 ,362 ,361 ,44  
 ,382 ,381 ,380 ,373 ,372

440 ,410 ,409 ,383

רח' האומן

דרך חברון• 

כביש המנהרות \ הרוזמרין •  הרוזמרין\ •
כביש המנהרות 

ירושלים

369 חדש371
בת עין — תלפיות

שירות מהיר בשעות השיא מישובי מערב גוש עציון לרחוב האומן בתלפיות  

שעות יציאה מירושלים תלפיות

א’-ה’
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

שעות יציאה מבת עין

א’-ה’
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
15:15
16:15
17:15

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות, 
יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

לוחות זמנים קו 371
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אמסלולי קווים ר ק  רחוב/יישובמ
בו עוצר הקו

 מעבר 
לקווים אחרים

 תחנת
מוצא/יעד

371 372
התחנה המרכזית

• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

אלעזר• 

צומת אפרת דרום• 

מגדל עוז• 

צומת גוש עציון• 

ראש צורים

מעבר לקווים עירוניים:
10, 12, 13, 15, 30, 30א, 

49 ,34

מעבר לקווים עירוניים:
5, 30, 30א, 71, 72, 74 ,75

רח' האומן

דרך חברון• 

ירושלים

הרוזמרין/ •
 כביש המנהרות     

 דרך האבות •

 רח' אלוני ממרא •

 רח' נוף הרודיון •

 רח' המוריה •

מעבר לקווי 
אגד-תעבורה:

 ,371 ,364 ,362 ,361 ,44 
 ,382 ,381 ,380 ,373 ,372

440 ,410 ,409 ,383

כביש המנהרות \ הרוזמרין • 

רח' המוריה • 

רח' נוף הרודיון • 

רח' אלוני ממרא • 

דרך האבות• 

חדש
ראש צורים — תלפיות 

נוה דניאל

371 372
התחנה המרכזית

• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

אלעזר• 

צומת אפרת דרום• 

מגדל עוז• 

צומת גוש עציון• 

ראש צורים

מעבר לקווים עירוניים:
10, 12, 13, 15, 30, 30א, 

49 ,34

מעבר לקווים עירוניים:
5, 30, 30א, 71, 72, 74 ,75

רח' האומן

דרך חברון• 

ירושלים

הרוזמרין/ •
 כביש המנהרות     

 דרך האבות •

 רח' אלוני ממרא •

 רח' נוף הרודיון •

 רח' המוריה •

מעבר לקווי 
אגד-תעבורה:

 ,371 ,364 ,362 ,361 ,44 
 ,382 ,381 ,380 ,373 ,372

440 ,410 ,409 ,383

כביש המנהרות \ הרוזמרין • 

רח' המוריה • 

רח' נוף הרודיון • 

רח' אלוני ממרא • 

דרך האבות• 

חדש
ראש צורים — תלפיות 

נוה דניאל

שירות מהיר בשעות השיא מיישובי מערב גוש עציון לרחוב האומן בתלפיות

שעות יציאה מירושלים תלפיות

א’-ה’
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45

שעות יציאה מראש צורים 

א’-ה’
06:15
06:45
07:15
07:45
08:15
15:45
16:45
17:45

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות, 
יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

לוחות זמנים קו 372

התחנה המרכזית
• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

אלעזר• 

צומת אפרת דרום• 

מגדל עוז• 

צומת גוש עציון• 

אלון שבות• 

ראש צורים• 

כפר עציון• 

בת עין

מעבר לקווי 
אגד-תעבורה:

 ,371 ,364 ,362 ,361 ,44 
 ,382 ,381 ,380 ,373 ,372

440 ,410 ,409 ,383

רח' האומן

דרך חברון• 

ירושלים

\ הרוזמרין •
 כביש המנהרות      

 דרך האבות •

 רח' אלוני ממרא •

 רח' נוף הרודיון •

רח' המוריה •

כביש המנהרות \ הרוזמרין • 

רח' המוריה • 

רח' נוף הרודיון • 

רח' אלוני ממרא • 

דרך האבות• 

נוה דניאל

373
מעבר לקווים עירוניים:
10, 12, 13, 15, 30, 30א, 

49 ,34

מעבר לקווים עירוניים:
 5, 30, 30א, 71, 72, 74 ,75

חדש
בת עין — תלפיות התחנה המרכזית

• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

אלעזר• 

צומת אפרת דרום• 

מגדל עוז• 

צומת גוש עציון• 

אלון שבות• 

ראש צורים• 

כפר עציון• 

בת עין

מעבר לקווי 
אגד-תעבורה:

 ,371 ,364 ,362 ,361 ,44 
 ,382 ,381 ,380 ,373 ,372

440 ,410 ,409 ,383

רח' האומן

דרך חברון• 

ירושלים

\ הרוזמרין •
 כביש המנהרות      

 דרך האבות •

 רח' אלוני ממרא •

 רח' נוף הרודיון •

רח' המוריה •

כביש המנהרות \ הרוזמרין • 

רח' המוריה • 

רח' נוף הרודיון • 

רח' אלוני ממרא • 

דרך האבות• 

נוה דניאל

373
מעבר לקווים עירוניים:
10, 12, 13, 15, 30, 30א, 

49 ,34

מעבר לקווים עירוניים:
 5, 30, 30א, 71, 72, 74 ,75

חדש
בת עין — תלפיות

שירות חדש מיישובי מערב גוש עציון לרחוב האומן בתלפיות

לוחות זמנים קו 373
שעות יציאה מירושלים תלפיות

מוצ"ששישיא’-ה’
11:00
12:00
13:00
14:00
18:00
19:00
20:00
21:30
22:30

10:45
11:45
12:45
13:45
14:45
15:45

21:00
22:00

שעות יציאה מבת עין

מוצ"ששישיא’-ה’
09:30
10:30
11:20
12:20
13:00
14:15
18:30
19:45
20:45
21:50

06:00
07:00
08:00
10:00
12:00
13:00

20:45
22:45

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות, 
יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת
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אמסלולי קווים ר ק  רחוב/יישובמ
בו עוצר הקו

 מעבר 
לקווים אחרים

אזור
השינוי

 תחנת
מוצא/יעד

רכבת
ישראל 

מעבר לקווים 
אגד-תעבורה:

 ,409 ,377 ,369 ,367  ,44 
440 ,410

התחנה המרכזית
• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

מעבר לקווים עירוניים:
 10, 12, 13, 15, 30, 30א, 

49 ,34

מעבר לקווים עירוניים:
5, 30, 30א, 71, 72, 74 ,75

רח' האומן

דרך חברון• 
ירושלים

אפרת
שד' רחל אמנו• 

שד' דוד המלך• 

רח' נצח ירושלים• 

רח' הגפן• 

רח' הרימון• 

סובת התאנה

רח' מתתיהו הכהן• 

רח' פיתום הקטורת • 

רח' זית שמן• 

רח' מתתיהו הכהן •

 רח' פיתום הקטורת •

רח' זית שמן •

שכונת הדגן• 

שכונת התמר• 

שד' דוד המלך• 

שד' רחל אמנו• 

376 חדש377
אפרת — תלפיות

כביש המנהרות / הרוזמרין•  כביש המנהרות •
רח' הרוזמרין / 

מעבר לקווים 
אגד-תעבורה:

 ,409 ,377 ,369 ,367  ,44 
440 ,410

התחנה המרכזית
• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

מעבר לקווים עירוניים:
 10, 12, 13, 15, 30, 30א, 

49 ,34

מעבר לקווים עירוניים:
5, 30, 30א, 71, 72, 74 ,75

רח' האומן

דרך חברון• 
ירושלים

אפרת
שד' רחל אמנו• 

שד' דוד המלך• 

רח' נצח ירושלים• 

רח' הגפן• 

רח' הרימון• 

סובת התאנה

רח' מתתיהו הכהן• 

רח' פיתום הקטורת • 

רח' זית שמן• 

רח' מתתיהו הכהן •

 רח' פיתום הקטורת •

רח' זית שמן •

שכונת הדגן• 

שכונת התמר• 

שד' דוד המלך• 

שד' רחל אמנו• 

376 חדש377
אפרת — תלפיות

כביש המנהרות / הרוזמרין•  כביש המנהרות •
רח' הרוזמרין / 

שירות חדש מאפרת לרחוב האומן 
בתלפיות לאורך כל שעות היום

לוחות זמנים קו 377
שעות יציאה מירושלים תלפיות

מוצ"ששישיא’-ה’
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00

10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:15

21:00
22:00
23:00

שעות יציאה מאפרת סובת התאנה

מוצ"ששישיא’-ה’
06:00
07:00
07:30
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

06:15
07:15
08:15
09:15
10:15
11:15
12:15
13:15

21:00
22:00

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות, 
יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

התחנה המרכזית
• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

שד' דוד המלך• 

שד' רחל אימנו• 

שד' דוד המלך• 

סובת התאנה• 

צומת אפרת דרום• 

צומת גוש עציון• 

צומת אלון שבות• 

כפר עציון• 

צומת 375 / 3855• 

כביש 3855 / שד' נהר הירקון• 

כביש 3855 / שד' הרב הרצוג• 

כביש 3855 / רח' יוסף קארו• 

שד' יגאל אלון• 

תחנת רכבת בית שמש

אלעזר• 
נוה דניאל

מעבר לקווי אפרת
אגד-תעבורה:  

 ,409 ,377 ,369 ,367 ,44 
440 ,410

מעבר לקווי 
אגד-תעבורה:  

 ,371 ,364 ,362 ,361 ,44 
 ,382 ,381 ,380 ,373 ,372

440 ,410 ,409 ,383

דרך האבות •

רח' אלוני ממרא •

רח' נוף הרודיון •

רח' המוריה •

רח' המוריה• 

רח' נוף הרודיון• 

רח' אלוני ממרא• 

דרך האבות• 

שינוי מסלול
377אלעזר — תחנת רכבת בית שמש 409 התחנה המרכזית

• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

שד' דוד המלך• 

שד' רחל אימנו• 

שד' דוד המלך• 

סובת התאנה• 

צומת אפרת דרום• 

צומת גוש עציון• 

צומת אלון שבות• 

כפר עציון• 

צומת 375 / 3855• 

כביש 3855 / שד' נהר הירקון• 

כביש 3855 / שד' הרב הרצוג• 

כביש 3855 / רח' יוסף קארו• 

שד' יגאל אלון• 

תחנת רכבת בית שמש

אלעזר• 
נוה דניאל

מעבר לקווי אפרת
אגד-תעבורה:  

 ,409 ,377 ,369 ,367 ,44 
440 ,410

מעבר לקווי 
אגד-תעבורה:  

 ,371 ,364 ,362 ,361 ,44 
 ,382 ,381 ,380 ,373 ,372

440 ,410 ,409 ,383

דרך האבות •

רח' אלוני ממרא •

רח' נוף הרודיון •

רח' המוריה •

רח' המוריה• 

רח' נוף הרודיון• 

רח' אלוני ממרא• 

דרך האבות• 

שינוי מסלול
377אלעזר — תחנת רכבת בית שמש 409

הקו משנה מסלולו ביישובי גוש עציון. 
הקו יהנה מתדירות משופרת

לוחות זמנים קו 409
שעות יציאה מאלעזר

מוצ"ששישיא’-ה’
05:50
06:50
07:50
12:50
15:50
16:50
18:50
20:50

07:00
13:00

21:00

שעות יציאה מרכבת בית שמש

מוצ"ששישיא’-ה’
07:40
08:40
09:40
14:40
17:40
18:40
20:40
22:40

08:15
14:15

23:10

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות, 
יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת



שינויים ושיפורים במערך הכרטוס
לרשות הנוסעים יעמדו האפשרויות הבאות:

1 רכישת חוזה חופשי יומי
מעתה ניתן לבצע שימוש בכרטיס בכל שעות היום עד 04:30 למחרת.  

2 רכישת חוזה חופשי שבועי
החוזה תקף לשבעה ימים מיום הטעינה. 

3 רכישת חוזה חופשי חודשי עבור אוטובוסים
החוזה ניתן לרכישה החל מה-22 בכל חודש.

4 רכישת חוזה חופשי חודשי עבור רכבת ישראל
החוזה תקף ל-30 יום מיום הטעינה. 

הנוסעים בקווי אגד תעבורה יוכלו ליהנות מנסיעות 
המשך בקווי אגד בעיר )לרוכשים נסיעות בקודים 

54-58, כרטיסיות ההמשך תקפות רק בקווים  
 ,372 ,371 ,369 ,367 ,364 ,362 ,361 ,267 ,264

373, 377 המגיעים לירושלים בלבד(.

שימו לב!
נסיעת ההמשך אינה חלה על נסיעה 

 ברכבת הקלה ותקפה רק לנסיעות המשך 
של קווי אגד בלבד עד סוף יום הפעילות 

)04:30 למחרת(.
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אמסלולי קווים ר ק  רחוב/יישובמ
בו עוצר הקו

 מעבר 
לקווים אחרים

 תחנת
מוצא/יעד

אפרת

בית״ר

409 410
התחנה המרכזית

• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

כפר עציון

אלון שבות• 

צומת גוש עציון• 

צומת אפרת דרום• 

סובת התאנה• 

שד' דוד המלך• 

רח' המגיד ממעזריטש• 

רח' הר"ן• 

רח' קדושת לוי

מעבר לקווי
אגד-תעבורה:

 ,371 ,364 ,362 ,361 ,44 
 ,382 ,381 ,380 ,373 ,372

440 ,410 ,409 ,383

 מעבר לקווי 
אגד תעבורה: 

 ,409 ,377 ,369 ,367 ,44
440 ,410

חדש
כפר עציון — בית"ר עילית

אפרת

בית״ר

409 410
התחנה המרכזית

• 
הנשיא השישי •
זוסמן - בית המשפט העליון •
קפלן - הכנסת •
ויז - מוזיאון ישראל •
שד' המוזיאונים •
קמפוס גבעת רם - שער ראשי •
הג'וינט •
לורך •
קריית משה •
פרבשטיין •
איש שלום •
רח' יפה נוף •
תחנת יפה נוף •
שד' הרצל - בית הקברות הצבאי •
הפסגה/ הר הרצל •
הפסגה •
תורה ועבודה •
זנגוויל •
הנטקה •
טהון - המפלצת •
מרכז מסחרי קריית היובל •
אורוגוואי •

בוליביה •
 מסוף שטרן - היכל הספורט מלחה •
קוליץ •
השועל •
הדישון •
האייל •
קניון מלחה •

תחנת רכבת מלחה

כפר עציון

אלון שבות• 

צומת גוש עציון• 

צומת אפרת דרום• 

סובת התאנה• 

שד' דוד המלך• 

רח' המגיד ממעזריטש• 

רח' הר"ן• 

רח' קדושת לוי

מעבר לקווי
אגד-תעבורה:

 ,371 ,364 ,362 ,361 ,44 
 ,382 ,381 ,380 ,373 ,372

440 ,410 ,409 ,383

 מעבר לקווי 
אגד תעבורה: 

 ,409 ,377 ,369 ,367 ,44
440 ,410

חדש
כפר עציון — בית"ר עילית

שירות חדש ממערב גוש עציון לבית"ר עילית

שעות יציאה מכפר עציון

א’-ה’
07:00
15:00
16:00

שעות יציאה מבית"ר עילית

א’-ה’
06:00
07:00
17:00

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות, 
יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

לוחות זמנים קו 410
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 אפליקציית המסלולן זמינה
להורדה לטלפון החכם שלכם

נציגי הסברה בתחנות האוטובוס

מוקד כל קו 8787*

למידע נוסף
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