
משפרים בתנועה

 יישובי מזרח 
התחבורה הציבוריתשינויים ושיפורים במערךתתחדשוגוש עציון 

יג' בכסלו תשע"חהחל מ-1.12.17
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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 בירושלים 

לרוכשים נסיעות בקודים 54-58.

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(.

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

 הציבורית באזור מזרח גוש עציון. 
החל מתאריך 25.8.17 החלה החברה בפעילותה באזור גוש עציון ואפרת, הפעילה 
קווים חדשים וביצעה שיפורים במסלולי הנסיעה ובתדירות הנסיעה. כעת החברה 
ממשיכה בפעילותה ומפעילה קווים חדשים באזור מזרח גוש עציון. תכנון המערך 

החדש הינו פרי שיתוף פעולה בין משרד התחבורה, המינהל 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, באזור מזרח גוש 
עציון. "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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רכבת
הקלה  אאא קווי האוטובוס באזור מזרח גוש עציון  ב-1.12.17 ישתנו חלק מקווי האוטובוס במזרח אז מה חדש?

גוש עציון. מה ישתנה בקו שלכם?

ללא שינוי

קווים חדשים

מיצד — מועצת גוש עציון
שירות חדש ממיצד, פני קדם ומעלה עמוס 

אל מערב גוש עציון
)עמוד 6(

תקוע — תלפיות
שירות ישיר מתקוע לרחוב האומן 

בתלפיות
)עמוד 11(

 נוקדים — מועצת גוש עציון — 
כרמי צור

שירות מנוקדים דרך כפר אלדד ושדה בר אל 
מערב גוש עציון

)עמוד 7(

נוקדים — תלפיות
שירות ישיר מנוקדים, כפר אלדד, שדה 

בר לתלפיות. הקו יסיים את מסלולו 
ברחוב האומן 
)עמוד 11(

4243

375375 376

שינוי מספר

מיצד — בנייני האומה
מעתה כל נסיעות הקו ייכנסו  למעלה 

עמוס ופני קדם בנוסף הקו לא ישרת את 
נווה דניאל
)עמוד 8(

ל 165
תקוע — בנייני האומה

כל נסיעות הקו יסיימו ויחלו את מסלולן 
בתקוע 

)עמוד 9(

ל 266
נוקדים — תלפיות

במסלול קו 166 הישן , מעתה הקו יסיים 
את מסלולו ברחוב האומן בתלפיות בכל 

נסיעות הקו
)עמוד 10(

ל 166 365366 373 374

תקוע — בנייני האומה



7 6

אמסלולי קווים ר ק  רחוב/יישובמ
בו עוצר הקו

 מעבר 
לקווים אחרים

 תחנת
מוצא/יעד

אזור
השינוי אאא

אפרת

מיצד 

פני קדם• 

מעלה עמוס• 

שד' דוד המלך• 

סובת התאנה• 

שד' דוד המלך• 

צומת אפרת - דרום• 

צומת גוש עציון• 

מועצת גוש עציון

מעבר לקווי
אגד-תעבורה:  
 ,367 ,365 ,44 ,43

 ,409 ,377 ,369
440 ,410

מעבר לקווי 
אגד-תעבורה:
 ,361 ,44 ,43

 ,371 ,364 ,362
 ,380 ,373 ,372
 ,383 ,382 ,381
440 ,410 ,409

חדש
מיצד — מועצת גוש עציון 42

אפרת

מיצד 

פני קדם• 

מעלה עמוס• 

שד' דוד המלך• 

סובת התאנה• 

שד' דוד המלך• 

צומת אפרת - דרום• 

צומת גוש עציון• 

מועצת גוש עציון

מעבר לקווי
אגד-תעבורה:  
 ,367 ,365 ,44 ,43

 ,409 ,377 ,369
440 ,410

מעבר לקווי 
אגד-תעבורה:
 ,361 ,44 ,43

 ,371 ,364 ,362
 ,380 ,373 ,372
 ,383 ,382 ,381
440 ,410 ,409

חדש
מיצד — מועצת גוש עציון 42

רח' נחל דוד 

רח' נחל קדרון• 

כפר אלדד• 

שדה בר* • 

דרך ירושלים •

תקוע ב׳ •

רח׳ האישה החכמה •

רח' עמוס •

חלום יוסף* •

חלום יוסף*• 

רח' עמוס• 

רח' האישה החכמה• 

תקוע ב׳• 

דרך ירושלים• 

שד' דוד המלך• 

סובת התאנה• 

שד' דוד המלך• 

צומת אפרת דרום• 

צומת גוש עציון• 

מועצת גוש עציון• 

צומת גוש עציון• 

כרמי צור

מעבר לקווי
אגד-תעבורה:   
 ,362 ,361 ,44 ,42

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

440 ,410

מעבר לקווי
אגד-תעבורה: 

 ,367 ,365 ,44 ,42  
 ,410 ,409 ,377 ,369

440

תקוע

נוקדים

אפרת

* עצירה בתחנות מותנת בהסדרת תחנות על ידי מועצת גוש עציון

חדש
נוקדים — מועצת גוש עציון — 

כרמי צור
43

רח' נחל דוד 

רח' נחל קדרון• 

כפר אלדד• 

שדה בר* • 

דרך ירושלים •

תקוע ב׳ •

רח׳ האישה החכמה •

רח' עמוס •

חלום יוסף* •

חלום יוסף*• 

רח' עמוס• 

רח' האישה החכמה• 

תקוע ב׳• 

דרך ירושלים• 

שד' דוד המלך• 

סובת התאנה• 

שד' דוד המלך• 

צומת אפרת דרום• 

צומת גוש עציון• 

מועצת גוש עציון• 

צומת גוש עציון• 

כרמי צור

מעבר לקווי
אגד-תעבורה:   
 ,362 ,361 ,44 ,42

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

440 ,410

מעבר לקווי
אגד-תעבורה: 

 ,367 ,365 ,44 ,42  
 ,410 ,409 ,377 ,369

440

תקוע

נוקדים

אפרת

* עצירה בתחנות מותנת בהסדרת תחנות על ידי מועצת גוש עציון

חדש
נוקדים — מועצת גוש עציון — 

כרמי צור
43

שירות חדש ממיצד, פני קדם ומעלה עמוס אל מערב גוש עציון
שירות מנוקדים דרך כפר אלדד ושדה

בר אל מערב גוש עציון

 הקו השתנה? 
יש תחליף!

רגילים לנסוע בקו 266 אל 
 מערב גוש עציון ואפרת?
מעתה ניתן לנסוע בקו 43

רגילים לנסוע בקו 266 
 ממזרח גוש עציון

לירושלים?
מעתה סעו בקו 366

לוחות זמנים קו 42
שעות יציאה מבי"ס אזורי גוש עציון

מוצ"ששישיא’-ה’
12:00
20:00

11:30
12:45

שעות יציאה ממיצד

מוצ"ששישיא’-ה’
07:00
13:30
15:00

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

לוחות זמנים קו 43
שעות יציאה מכרמי צור

מוצ"ששישיא’-ה’
08:45
13:30
16:25
18:15

06:30
13:30

21:00

שעות יציאה מנוקדים

מוצ"ששישיא’-ה’
07:15
11:55
14:50
17:00
18:55
00:00

13:00
14:15

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  אאא

ירושלים
ביטוח לאומי

שד' יצחק רבין• 

שד' הנשיא השישי• 

שד' שז"ר - בנייני האומה• 

שד' הרצל - גשר המיתרים• 

א.ס. בית"ר - קניון מלחה • 

מעלה עמוס• 

פני קדם• 

מיצד

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:

 ,369 ,367 ,44 ,43 ,42
440 ,410 ,409 ,377

 דב יוסף •

הרוזמרין •
 כביש המנהרות     

צומת נוה דניאל • 

צומת אלעזר • 

צומת אפרת דרום• 

שד' דוד המלך• 

סובת התאנה• 

שד' דוד המלך• 

אפרת

שינוי מספר365
מיצד — בנייני האומה

דרך דוד בנבנישתי• 

דב יוסף • 

כביש המנהרות \ הרוזמרין  • 

ירושלים
ביטוח לאומי

שד' יצחק רבין• 

שד' הנשיא השישי• 

שד' שז"ר - בנייני האומה• 

שד' הרצל - גשר המיתרים• 

א.ס. בית"ר - קניון מלחה • 

מעלה עמוס• 

פני קדם• 

מיצד

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:

 ,369 ,367 ,44 ,43 ,42
440 ,410 ,409 ,377

 דב יוסף •

הרוזמרין •
 כביש המנהרות     

צומת נוה דניאל • 

צומת אלעזר • 

צומת אפרת דרום• 

שד' דוד המלך• 

סובת התאנה• 

שד' דוד המלך• 

אפרת

שינוי מספר365
מיצד — בנייני האומה

דרך דוד בנבנישתי• 

דב יוסף • 

כביש המנהרות \ הרוזמרין  • 

מעתה כל נסיעות הקו ייכנסו למעלה עמוס 
ופני קדם. הקו לא ישרת את נווה דניאל

לוחות זמנים קו 365
שעות יציאה מירושלים ביטוח לאומי

מוצ"ששישיא’-ה’
07:30
14:25
16:30
18:40
20:30
23:30

07:30
11:45
13:30

20:10
23:20

שעות יציאה ממיצד

מוצ"ששישיא’-ה’
06:30
09:15
16:00
18:00
20:10

06:30
09:00
13:15

19:00
21:30

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

366
ירושלים

ביטוח לאומי
שד' יצחק רבין• 

שד' הנשיא השישי• 

כביש 398 \ שד' שמואל מאיר• 

שד' שז"ר - בנייני האומה • 

שד' הרצל - גשר המיתרים • 

א.ס. בית"ר - קניון מלחה • 

דרך בנבנישתי • 

רח' דב יוסף • 

רח' פת • 

רח' ברעם • 

דרך חברון • 

שד' שמואל מאיר• 

שדה בר*• 

כפר אלדד• 

רח' נחל קידרון• 

רח' נחל דוד• 

רח' נחל קידרון• 

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 לקווים עירוניים: 
5, 30, 30א, 71, 72, 

75, 74

תקוע

נוקדים

דרך ירושלים •
רח' עמוס •
חלום יוסף* •
רח' האישה החכמה •

תקוע ב'

חלום יוסף* • 

רח' עמוס • 

רח' האישה החכמה • 

* עצירה בתחנות מותנת בהסדרת תחנות על ידי מועצת גוש עציון

שינוי מספר
תקוע — נוקדים — בנייני האומה

366
ירושלים

ביטוח לאומי
שד' יצחק רבין• 

שד' הנשיא השישי• 

כביש 398 \ שד' שמואל מאיר• 

שד' שז"ר - בנייני האומה • 

שד' הרצל - גשר המיתרים • 

א.ס. בית"ר - קניון מלחה • 

דרך בנבנישתי • 

רח' דב יוסף • 

רח' פת • 

רח' ברעם • 

דרך חברון • 

שד' שמואל מאיר• 

שדה בר*• 

כפר אלדד• 

רח' נחל קידרון• 

רח' נחל דוד• 

רח' נחל קידרון• 

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 לקווים עירוניים: 
5, 30, 30א, 71, 72, 

75, 74

תקוע

נוקדים

דרך ירושלים •
רח' עמוס •
חלום יוסף* •
רח' האישה החכמה •

תקוע ב'

חלום יוסף* • 

רח' עמוס • 

רח' האישה החכמה • 

* עצירה בתחנות מותנת בהסדרת תחנות על ידי מועצת גוש עציון

שינוי מספר
תקוע — נוקדים — בנייני האומה

כל נסיעות הקו יסיימו ויחלו את מסלולן בתקוע 

 הקו השתנה? 
יש תחליף!

רגילים לנסוע בקו 266 בין 
מזרח אל מערב גוש עציון 

 וכרמי צור?
מעתה ניתן לנסוע בקו 43

רגילים לנסוע בקו 266 
 מכרמי צור לירושלים?

מעתה סעו בקו 382

רגילים לנסוע מכרמי צור 
 למועצה?

מעתה סעו בקו 382 לצומת 
 גוש עציון והחליפו לקווים

44 ,43 ,42

לוחות זמנים קו 366
שעות יציאה מירושלים ביטוח לאומי

מוצ"ששישיא’-ה’
06:40
11:20
14:15
16:00
18:00
23:30

12:15
13:30

19:30
23:10

שעות יציאה מתקוע

מוצ"ששישיא’-ה’
06:15
07:40
09:15
14:00
17:00
18:45

07:15
14:15

20:45
21:45

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



11 10

אמסלולי קווים ר ק  רחוב/יישובמ
בו עוצר הקו

 מעבר 
לקווים אחרים

 תחנת
מוצא/יעד

אזור
השינוי אאא

נוקדים

רח' האומן 

דרך חברון • 

שד' שמואל מאיר• 

תקוע ב'

ירושלים

דרך ירושלים •

רח' עמוס •

חלום יוסף* •

רח' האישה •
החכמה     

חלום יוסף*• 

רח' עמוס • 

רח' האישה• 
     החכמה

שדה בר*• 

כפר אלדד• 

רח' נחל קידרון• 

רח' נחל דוד• 

קו  375קו  376

תקוע

כביש 398 \ שד' שמואל מאיר  • 

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

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

49 ,34

375
375 376

חדש
נוקדים — כפר אלדד — שדה בר — 

תלפיות
חדש

תקוע — תלפיות

* עצירה בתחנות מותנת בהסדרת תחנות על ידי מועצת גוש עציון

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

שדה בר*• 

כפר אלדד• 

רח' נחל קידרון• 

רח' נחל דוד

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

49 ,34

רח' האומן 

דרך חברון • 

שד' שמואל מאיר• 

ירושלים

נוקדים

כביש 398 \ שד' שמואל מאיר • 

חלום יוסף* • 

רח' עמוס • 

רח' האישה החכמה • 

תקוע ב' • 

דרך ירושלים• 

 דרך ירושלים •

 תקוע ב׳ •

 רח' האישה החכמה •

 רח' עמוס •

חלום יוסף* •

תקוע

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

373 374

* עצירה בתחנות מותנת בהסדרת תחנות על ידי מועצת גוש עציון

חדש
נוקדים — תקוע — 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

שדה בר*• 

כפר אלדד• 

רח' נחל קידרון• 

רח' נחל דוד

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

49 ,34

רח' האומן 

דרך חברון • 

שד' שמואל מאיר• 

ירושלים

נוקדים

כביש 398 \ שד' שמואל מאיר • 

חלום יוסף* • 

רח' עמוס • 

רח' האישה החכמה • 

תקוע ב' • 

דרך ירושלים• 

 דרך ירושלים •

 תקוע ב׳ •

 רח' האישה החכמה •

 רח' עמוס •

חלום יוסף* •

תקוע

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

373 374

* עצירה בתחנות מותנת בהסדרת תחנות על ידי מועצת גוש עציון

חדש
נוקדים — תקוע — תלפיות

נוקדים

רח' האומן 

דרך חברון • 

שד' שמואל מאיר• 

תקוע ב'

ירושלים

דרך ירושלים •

רח' עמוס •

חלום יוסף* •

רח' האישה •
החכמה     

חלום יוסף*• 

רח' עמוס • 

רח' האישה• 
     החכמה

שדה בר*• 

כפר אלדד• 

רח' נחל קידרון• 

רח' נחל דוד• 

קו  375קו  376

תקוע

כביש 398 \ שד' שמואל מאיר  • 

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

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

49 ,34

375
375 376

חדש
נוקדים — כפר אלדד — שדה בר — 

תלפיות
חדש

תקוע — תלפיות

* עצירה בתחנות מותנת בהסדרת תחנות על ידי מועצת גוש עציון

במסלול קו 166 הישן

לנוחות הנוסעים קווים 
375/376 יסיימו את מסלולם 

ברחוב האומן בתלפיות

 שימו לב! 

 הקו השתנה? 
יש תחליף!

 רגילים לנסוע בקו 166 
 או 266 לירושלים?

 מעתה ניתן לנסוע בקווים
376 ,375 ,374 ,366 

 הקו השתנה? 
יש תחליף!

רגילים לנסוע בקו 266 בין מזרח 
 אל מערב גוש עציון וכרמי צור?

מעתה ניתן לנסוע בקו 43

רגילים לנסוע בקו 266 מכרמי 
 צור לירושלים?

מעתה סעו בקו 382

רגילים לנסוע מכרמי צור 
 למועצה?

מעתה סעו בקו 382 לצומת גוש 
 עציון והחליפו לקווים

44 ,43 ,42

שעות יציאה מירושלים תלפיות
א’-ה’

18:10, 17:30, 16:00, 15:20
שעות יציאה מנוקדים

א’-ה’
 ,16:20 ,15:00 ,08:10 ,06:50 ,06:20

18:00 ,17:00

שעות יציאה מירושלים תלפיות
א’-ה’

18:10 ,17:30 ,17:00 ,15:20 ,07:30

שעות יציאה מתקוע
א’-ה’

,15:30 ,08:30 ,07:30 ,06:30
17:00 ,16:30 

לוחות זמנים קו 375

לוחות זמנים קו 376

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

לוחות זמנים קו 374
שעות יציאה מירושלים תלפיות

מוצ"ששישיא’-ה’
08:00
08:45
10:00
11:50
13:00
19:30
20:00
21:45
22:00

06:50
09:00
11:00
13:10
14:15

20:30
21:20
23:10

שעות יציאה מנוקדים

מוצ"ששישיא’-ה’
09:00
10:00
10:50
12:50
14:00
19:10
20:40
22:00
23:00

07:00
08:00
10:00
12:00
14:00

19:30
21:30
22:50

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

לנוחות הנוסעים קו 374 יסיים את 
מסלולו ברחוב האומן בתלפיות    שימו לב! 
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