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

 הציבורית ביישובי בנימין והשומרון. ביום שישי, כ"א בחשוון תשע"ה, 
 ה-14.11.14  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 5.
 מידע בזמן אמת — מערכת כריזה באוטובוסים ובתחנות המיידעת בזמן אמת את 

הנוסעים על הגעת האוטובוס לתחנה.

תודה על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה. נסיעה טובה ונעימה!

       תושבים יקרים

בשעה טובה ומוצלחת תחל "אגד תעבורה" להפעיל את שירותי התחבורה הציבורית  
ביישובי בנימין והשומרון.

"אגד תעבורה", מהחברות המובילות בענף התחבורה בישראל — הנה חברת 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, תושבי מטה בנימין ויישובי השומרון, אמצעי תחבורה 
ציבורית מהבטוחים ומהמתקדמים שיש וכמובן תודעת שירות גבוהה.

 כחלק מתפיסת השירות שלנו ורצוננו לשיפור תמידי, אנו משקיעים מחשבה בלימוד 
צורכי 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.

בברכה, גדעון מזרחי         
מנכ"ל "אגד תעבורה"       



כיצד נוסעים במערך החדש?

לתשומת לבכם!
1. נסיעת המשך מפסגת זאב אפשרית רק באמצעות כרטיס רב קו אנונימי ייעודי.

 2. בעת העלייה לנסיעת ההמשך מפסגת זאב יש לתקף שנית את כרטיס הרב קו האנונימי,   
     ללא חיוב נוסף. נוסע שלא יתקף ייחשב כנוסע שלא שילם.

3. ניתן לטעון את נסיעות ההמשך מפסגת זאב אצל נהגי האוטובוס בקווי "אגד תעבורה" בלבד.

עדיין אין לכם רב קו? זה הזמן להצטייד בו!
זה הזמן להצטייד ברב קו אישי בתחנוֿת השירות ברחבי ירושלים או ברב קו אנונימי אצל נהגי 

האוטובוס בקווים השונים. 
 לרשימת העמדות גלשו:

superbus.co.il � citypass.co.il � egged-taavura.co.il � egged.co.il 

נסיעה בודדת
נסיעה באוטובוס אחד עד ליעד הסופי. בנסיעה בודדת ניתן להמשיך 

ולהשתמש בכרטיסי נייר או בכרטיס הרב קו כנהוג היום.

נסיעות המשך מפסגת זאב
נוסע המגיע לפסגת זאב או יוצא ממנה ומבקש להמשיך בנסיעה 

עירונית יכול לרכוש במחיר נסיעה רגילה כרטיס משולב לנסיעת המשך 
מפסגת זאב. הכרטיס מאפשר לעלות לאוטובוס עירוני או לרכבת 
הקלה לנסיעה נוספת. בנסיעת המשך מפסגת זאב יש להשתמש 

בחוזה נסיעה ייעודי המוטען בכרטיס הרב קו האנונימי שלכם. נסיעת 
ההמשך מפסגת זאב תקפה לנסיעה אחת בלבד עד תום השירות באותו 

יום ואינה כרוכה בתשלום נוסף.

חשוב לדעת!
נסיעות המשך מפסגת זאב הכוללות נסיעה ברכבת הקלה )בהלוך או בחזור( מצריכות שימוש 

בכרטיס רב קו אנונימי הטעון בחוזה נסיעות המשך בלבד וללא חוזים נוספים. חוזי נסיעה נוספים 
)כרטיסיות, חופשי חודשי ועוד( יוטענו על גבי כרטיס הרב קו האישי.

רב קו אישי טעון בחוזי  .
נסיעה שונים על פי 

צורכי הנוסע

רב קו אנונימי טעון 
בחוזה נסיעות 

המשך בלבד
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מסלולי קווים

קווים חדשים

 תחנת דלק כוכב 
יעקב - תל ציון - פסגות

 שירות פנימי מכוכב יעקב 
ותל ציון לפסגות
)עמוד 10(

 מעלה מכמש - ירושלים
 תחנת רק"ל 
פסגת זאב מרכז

לנוחיותכם, תגבור שירות 
ממעלה מכמש לירושלים

)עמוד 16(

 מעלה לבונה - ירושלים
 תחנת רק"ל 
פסגת זאב מרכז

שירות חדש  דרך היישובים עלי, 
נוה שוהם, שילה )כולל שילה 
העליונה( שבות רחל ועפרה

)עמוד 20(

 קדומים - ירושלים
 תחנת רק"ל 
פסגת זאב מרכז

מחליף את קו 477 לקדומים 
בלבד. שימו לב! הקו לא מגיע 

לתחנה המרכזית בירושלים
)עמוד 25(

 עלי - צומת תפוח - 
אריאל

שירות חדש בין היישובים עלי, 
 מעלה לבונה, כפר תפוח ואריאל

)עמוד 9(

 מסוף תל ציון -
 צומת רמות - 

ירושלים )ביטוח לאומי(
שירות ישיר לתושבי תל ציון דרך 

צומת רמות אל הכניסה לעיר
)עמוד 15(

אריאל -  צומת 
 גבעת התחמושת - 

 ירושלים )ביטוח לאומי(
 שירות ישיר בין אריאל לתחנה 

המרכזית בירושלים
)עמוד 23(

 יישובי מ.א. מגילות - 
 מישור אדומים - 

מעלה אדומים - משטרה
שירות חדש מיישובי ים המלח 

למעלה אדומים
)עמוד 8(

 תל ציון - 
 ירושלים 

)ביטוח לאומי(
ללא מעבר בכוכב יעקב

)עמוד 14(

 אריאל - ירושלים
 תחנת רק"ל 
 פסגת זאב מרכז

 שירות מאסף דרך כפר תפוח, 
עלי, שילה, שבות רחל, עפרה

)עמוד 22(

בית אל )פסגת יעקב( -   
צומת גבעת התחמושת - 

ירושלים ) ביטוח לאומי(
 שירות מהיר ללא כניסה

למנהל האזרחי
)עמוד 12(

 אריאל - ירושלים
 תחנת רק"ל 
פסגת זאב מרכז

 שירות מהיר דרך מעלה לבונה, 
עלי ועפרה

)עמוד 21(

 קדומים - ירושלים 
)ביטוח לאומי(

שירות מהיר דרך כביש 6
)עמוד 24(

 אלון מורה - ירושלים
 תחנת רק"ל 
פסגת זאב מרכז

מחליף את קו 477 לאלון מורה 
בלבד. שימו לב! הקו לא מגיע 

לתחנה המרכזית בירושלים
)עמוד 26(

ב- 14.11.14 ישתנו חלק מקווי האוטובוס ביישובי אז מה חדש?
בנימין והשומרון. מה ישתנה בקו שלכם?

141 48 46 26

 מחנה רבין - 
 מעלה מכמש - 

ירושלים )ביטוח לאומי(
מחליף את קו 949 המתבטל 
במחנה רבין ומעלה מכמש 

)עמוד 17(

147

146 145 144

462 461

469  467  466  464

 463

נסיעות ההמשך מפסגת זאב ליעדים בירושלים יתבצעו רק באמצעות כרטיס רב קו אנונימי
ללא תשלום נוסף )ראו עמוד 3(
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א ר ק  רחוב/יישובמ
בו עוצר הקו

 מעבר 
לקווים אחרים

אזור
השינוי

 תחנת
מוצא/יעד

קווים ללא שינויקווים מתוגברים

שינוי בקווים

שינוי מספר

 עפרה - ירושלים )בנייני האומה(

שער בנימין - גבע בנימין - 
ירושלים )ביטוח לאומי(

 הארכת מסלול הקו 
 לשער בנימין

מסוף תל ציון - כוכב יעקב - 
ירושלים )ביטוח לאומי(

ללא כניסה לשכונת הקרוונים בכוכב יעקב
)עמוד 13(

בית אל )פסגת יעקב( -  צומת גבעת 
 התחמושת - ירושלים )ביטוח לאומי(

 הקו ממשיך לשכונת פסגת יעקב
)עמוד 11(

 עלמון - מחנה ענתות -  ירושלים - 
 תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז

הקו ממשיך לתחנת רק"ל פסגת זאב מרכז 
)עמוד 19(

270

פסגות -  צומת גבעת התחמושת - 
ירושלים )ביטוח לאומי(

 לנוחיותכם, שירות ישיר ללא כניסה 
 לכוכב יעקב / תל ציון

)עמוד 18(

מודיעין   )תחנת רכבת מרכז( - ירושלים 
 תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז

שימו לב! הקו לא מגיע לתחנה המרכזית בירושלים
)עמוד 27(

 468
לא יגיע למעלה מכמש 

ומחנה רבין 
)עמודים 17-16(

949

148 143 142

 מחנה ענתות -  פסגת זאב - 
ירושלים )בנייני האומה(

)עמוד 19(

ל 63249

ל ל170140 172149

 קדומים - ירושלים )ביטוח לאומי(
 תגבור נסיעות הקו. כל נסיעות הקו מגיעות לקדומים )עמוד 24(

 465

נחליאל - ירושלים )ביטוח לאומי(
 שימו לב! הקו לא מגיע לתחנה 

המרכזית בירושלים

181
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שוב
מטה בנימין - מפת קווים לכל יי

צ

קדומים
קדומים - ירושלים (ב. לאומי)

 465
קדומים - ירושלים (פ. זאב)

 466
קדומים - ירושלים (ב. לאומי)

 469
שי

מצפה י
קדומים - ירושלים 

 469
(ב. לאומי)

כפר תפוח
אריאל - עלי

 46
אריאל - ירושלים (פ.זאב)

 463

בית אל
בית אל - ירושלים (ב. לאומי)

 140
בית אל - ירושלים (ב. לאומי)

 141

שער בנימין
א.ת. 

145
 144143

142141
 140

463462
 461148

 147146
468

467466464

מעלה לבונה

מעלה לבונה - ירושלים (פ.זאב)
 461

אריאל - ירושלים (פ.זאב)
 462

אריאל - עלי
 46

אריאל

אריאל - ירושלים (פ.זאב)
 462

אריאל - ירושלים (פ.זאב)
 463

אריאל - ירושלים (ב. לאומי)
 464

אריאל - עלי
 46

עלי

מעלה לבונה - ירושלים (פ.זאב)
 461

אריאל - ירושלים (פ.זאב)
 462

אריאל - ירושלים (פ.זאב)
 463

אריאל - עלי
 46

צומת תפוח
אריאל - עלי

 46
אריאל - ירושלים (פ.זאב)

 463
קדומים - ירושלים (פ.זאב)

 466
אלון מורה - ירושלים (פ.זאב)

 467

עפרה
מעלה לבונה - ירושלים (פ.זאב)

 461
אריאל - ירושלים (פ.זאב)

 462
אריאל - ירושלים (פ.זאב)

 463
אריאל - ירושלים (ב. לאומי)

 464

אלון מורה - ירושלים (פ.זאב)
 467

קדומים - ירושלים (פ.זאב)
 466

מודיעין - ירושלים (פ.זאב)
 468

אלון מורה
אלון מורה - ירושלים (פ.זאב)

 467

רחלים
אלון מורה - ירושלים (פ.זאב)

 467

רמאללה

שכם

שלים
ירו

מודיעין

אריאל

עלמון
עלמון - ירושלים (פ. זאב)

 149
גבע בנימין )אדם(

א.ת. שער בנימין - ירושלים (ב. לאומי)
 142

איתמר
אלון מורה - ירושלים (פ.זאב)

 467

עטרת
מודיעין - ירושלים (פ. זאב)

 468
ש

חלמי
מודיעין - ירושלים (פ. זאב)

 468

נחליאל
181 נחליאל - ירושלים (ב. לאומי)

182 נחליאל - מודיעין

נעלה
181 נחליאל - ירושלים (ב. לאומי)

182 נחליאל - מודיעין

טלמון )א+ב(
181 נחליאל - ירושלים (ב. לאומי)

182 נחליאל - מודיעין
184 נחליאל - מודיעין

184 נחליאל - מודיעין

כוכב יעקב / תל ציון

תל ציון - ירושלים (ב. לאומי)
 143

תל ציון - ירושלים (ב. לאומי)
 144

תל ציון - ירושלים (ב. לאומי)
 145

תל ציון - פסגות
 48

פסגות
פסגות - תל ציון

 48
פסגות - ירושלים (ב. לאומי)

 148

דולב
181 נחליאל - ירושלים (ב. לאומי)

דולב - מודיעין
 183

נילי
181 נחליאל - ירושלים (ב. לאומי)

דולב - מודיעין
 183

שוהם
נוה 

מעלה לבונה - ירושלים (פ.זאב)
 461

שומרון
קרני 

קדומים - ירושלים (ב. לאומי)
 465

קדומים - ירושלים (ב. לאומי)
 469

עמנואל
קדומים - ירושלים        

 465
               (ב. לאומי)

שילה
מעלה לבונה - ירושלים (פ.זאב)

 461
אריאל - ירושלים (פ.זאב)

 463

קדומים - ירושלים        
 469

               (ב. לאומי)

184 נחליאל - מודיעין

184 נחליאל - מודיעין

184 נחליאל - מודיעין

מודיעין
181 נחליאל - ירושלים (ב. לאומי)

182 נחליאל - מודיעין
דולב - מודיעין

 183

מודיעין - ירושלים (פ. זאב)
 468

184 נחליאל - מודיעין

ש
מעלה מכמ

מעלה מכמש - ירושלים (פ.זאב)
 146

מ. רבין - ירושלים (ב. לאומי)
 147

שבות רחל
אריאל - ירושלים (פ.זאב)

 463
מעלה לבונה - ירושלים (פ.זאב)

 461

1
3

50

6

5

505

555

505

446

446
465

450

450

463

466

443

437

457

60

60

60

60

55

60

45

458

465

465

שוב
עבורה" לכל יי

ת
קווי "אגד 

ת 
מפ

מרון - 
שו

מין וה
שובי בני

יי
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קדומים
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אריאל - עלי
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 463
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 147146
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מעלה לבונה

מעלה לבונה - ירושלים (פ.זאב)
 461

אריאל - ירושלים (פ.זאב)
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אריאל - עלי
 46

אריאל

אריאל - ירושלים (פ.זאב)
 462

אריאל - ירושלים (פ.זאב)
 463

אריאל - ירושלים (ב. לאומי)
 464

אריאל - עלי
 46

עלי

מעלה לבונה - ירושלים (פ.זאב)
 461

אריאל - ירושלים (פ.זאב)
 462

אריאל - ירושלים (פ.זאב)
 463

אריאל - עלי
 46

צומת תפוח
אריאל - עלי

 46
אריאל - ירושלים (פ.זאב)

 463
קדומים - ירושלים (פ.זאב)

 466
אלון מורה - ירושלים (פ.זאב)

 467

עפרה
מעלה לבונה - ירושלים (פ.זאב)

 461
אריאל - ירושלים (פ.זאב)

 462
אריאל - ירושלים (פ.זאב)

 463
אריאל - ירושלים (ב. לאומי)

 464

אלון מורה - ירושלים (פ.זאב)
 467

קדומים - ירושלים (פ.זאב)
 466

מודיעין - ירושלים (פ.זאב)
 468

אלון מורה
אלון מורה - ירושלים (פ.זאב)

 467

רחלים
אלון מורה - ירושלים (פ.זאב)

 467

רמאללה

שכם

שלים
ירו

מודיעין

אריאל

עלמון
עלמון - ירושלים (פ. זאב)

 149
גבע בנימין )אדם(

א.ת. שער בנימין - ירושלים (ב. לאומי)
 142

איתמר
אלון מורה - ירושלים (פ.זאב)

 467

עטרת
מודיעין - ירושלים (פ. זאב)

 468
ש

חלמי
מודיעין - ירושלים (פ. זאב)

 468

נחליאל
181 נחליאל - ירושלים (ב. לאומי)

182 נחליאל - מודיעין

נעלה
181 נחליאל - ירושלים (ב. לאומי)

182 נחליאל - מודיעין

טלמון )א+ב(
181 נחליאל - ירושלים (ב. לאומי)

182 נחליאל - מודיעין
184 נחליאל - מודיעין

184 נחליאל - מודיעין

כוכב יעקב / תל ציון

תל ציון - ירושלים (ב. לאומי)
 143

תל ציון - ירושלים (ב. לאומי)
 144

תל ציון - ירושלים (ב. לאומי)
 145

תל ציון - פסגות
 48

פסגות
פסגות - תל ציון

 48
פסגות - ירושלים (ב. לאומי)

 148

דולב
181 נחליאל - ירושלים (ב. לאומי)

דולב - מודיעין
 183

נילי
181 נחליאל - ירושלים (ב. לאומי)

דולב - מודיעין
 183

שוהם
נוה 

מעלה לבונה - ירושלים (פ.זאב)
 461

שומרון
קרני 

קדומים - ירושלים (ב. לאומי)
 465

קדומים - ירושלים (ב. לאומי)
 469

עמנואל
קדומים - ירושלים        

 465
               (ב. לאומי)

שילה
מעלה לבונה - ירושלים (פ.זאב)

 461
אריאל - ירושלים (פ.זאב)

 463

קדומים - ירושלים        
 469

               (ב. לאומי)

184 נחליאל - מודיעין

184 נחליאל - מודיעין

184 נחליאל - מודיעין

מודיעין
181 נחליאל - ירושלים (ב. לאומי)

182 נחליאל - מודיעין
דולב - מודיעין

 183

מודיעין - ירושלים (פ. זאב)
 468

184 נחליאל - מודיעין

ש
מעלה מכמ

מעלה מכמש - ירושלים (פ.זאב)
 146

מ. רבין - ירושלים (ב. לאומי)
 147

שבות רחל
אריאל - ירושלים (פ.זאב)

 463
מעלה לבונה - ירושלים (פ.זאב)

 461

1
3

50

6

5

505

555

505

446

446
465

450

450

463

466

443

437

457

60

60

60

60

55

60

45

458

465

465

7
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מסלולי קווים

עלי

מעלה לבונה •

צומת תפוח •

כפר תפוח •

צומת תפוח •

אוניברסיטת אריאל •

רח' רמת הגולן •

דרך הציונות •

דרך אורי בראון •

רח' הנחשונים •

    רח' העצמאות

אל
ארי

רח' גנים

 •  צומת
רחלים

קווי אפיקים:
102•101

קווי אפיקים: 78

חדש46
עלי - צומת תפוח - אריאל

לוחות זמנים קו 26
שעת יציאה ממעלה אדומים

שישיא’-ה’

15:00
17:00
19:00

12:00
13:00
14:00

שעת יציאה ממצפה שלם

שישיא’-ה’

05:50
07:00
15:00

06:00
07:00
14:00

 לתשומת לבכם: 
 לוחות הזמנים עשויים להשתנות, יש להתעדכן 

באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

מצפה שלם

צומת מצוקי דרגות •

צומת אבנת  •

עין פשחה •

קליה •

חוף לידו •

בית הערבה •

אלמוג •

ורד יריחו •

צומת נבי מוסא •

צומת מצפה יריחו •

צומת כפר אדומים •

מישור אדומים •

דרך קדם •

קניון מעלה אדומים •

עיריית מעלה אדומים •

משטרה

ים
ומ

אד
לה 

מע

חדש26
מצפה שלם - מעלה אדומים

לפניכם מסלולים מפורטים ולוחות זמנים של קווי האוטובוס. 
התרשים מציג את היישובים שבהם יש תחנות עצירה ואת מיקומי 

התחנות בירושלים.
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 תחנת
מוצא/יעד א ר ק  רחוב/יישובמ

בו עוצר הקו
 מעבר 

לקווים אחרים

עלי

מעלה לבונה •

צומת תפוח •

כפר תפוח •

צומת תפוח •

אוניברסיטת אריאל •

רח' רמת הגולן •

דרך הציונות •

דרך אורי בראון •

רח' הנחשונים •

    רח' העצמאות

אל
ארי

רח' גנים

 •  צומת
רחלים

קווי אפיקים:
102•101

קווי אפיקים: 78

חדש46
עלי - צומת תפוח - אריאל

לוחות זמנים קו 46
שעת יציאה מעלי

מוצ"ששישיא’-ה’

06:30
07:30
12:45
17:00
19:30

06:30
07:30

20:00

שעת יציאה מאריאל

מוצ"ששישיא’-ה’

09:30
11:45
15:30
21:15

10:00
12:30

21:30

 לתשומת לבכם: 
 לוחות הזמנים עשויים להשתנות, יש להתעדכן 

באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

שירות חדש בין היישובים עלי, מעלה לבונה, כפר תפוח ואריאל

 ,78 ,77 ,75 ,73 ,70 ,3 
 ,102 ,101 ,100 ,86

 ,186 ,161 ,121 ,103
 ,284 ,276 ,275 ,251
 ,291 ,290 ,286 ,285
 ,386 ,294 ,293 ,292
 ,961 ,960 ,486 ,444
965 ,964 ,963 ,962

קווי  "אפיקים" 
באריאל:
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מסלולי קווים

כוכב יעקב - תחנת דלק

תל ציון •

כוכב יעקב •

פסגות

חדש48
תחנת דלק כוכב יעקב - תל ציון - פסגות

בית אל - פסגת יעקב

בית אל •

המנהל האזרחי •

גבעת אסף •

כוכב יעקב - תחנת דלק •

א.ת. שער בנימין •

מחסום חיזמא •

פסגת זאב - מכבי אש •

צומת גבעת התחמושת •

שד' אשכול •

רח' בר אילן •

רח' ירמיהו •

גשר המיתרים •

ביטוח לאומי

ים
של

ירו

141•140
143•142
145•144
147•146
461•148
463•462
466•464
468•467

140

(שד' אשכול /  בר לב)

חדש
בית אל - ירושלים (ביטוח לאומי)

לוחות זמנים קו 48
שעת יציאה מפסגות

א’-ה’

15:30

שעת יציאה מתחנת הדלק

א’-ה’

07:45
 לתשומת לבכם: 

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

שירות פנימי מכוכב יעקב ותל ציון לפסגות

 179 רגילים לנסוע בקו 
מירושלים לפסגות? 

 148 מעתה ניתן לנסוע בקו 

 179 רגילים לנסוע בקו 
מכוכב יעקב / תל ציון 

 לפסגות? 
 48 מעתה ניתן לנסוע בקו 

 הקו השתנה? 
יש תחליף!
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א ר ק  רחוב/יישובמ
בו עוצר הקו

 מעבר 
לקווים אחרים

 תחנת
מוצא/יעד

אזור
השינוי

תחנת
רכבת

בית אל - פסגת יעקב

בית אל •

המנהל האזרחי •

גבעת אסף •

כוכב יעקב - תחנת דלק •

א.ת. שער בנימין •

מחסום חיזמא •

פסגת זאב - מכבי אש •

צומת גבעת התחמושת •

שד' אשכול •

רח' בר אילן •

רח' ירמיהו •

גשר המיתרים •

ביטוח לאומי

ים
של

ירו

141•140
143•142
145•144
147•146
461•148
463•462
466•464
468•467

140

(שד' אשכול /  בר לב)

חדש
בית אל - ירושלים (ביטוח לאומי)

לוחות זמנים קו 140
שעת יציאה מירושלים )ביטוח לאומי(

מוצ"ששישיא’-ה’

06:00, 06:30, 07:00 
07:30, 08:00, 08:30 
09:00, 09:30, 10:00 
10:30, 11:00, 11:30 
12:00, 12:30, 13:00 
13:20, 13:40, 14:00 
14:20, 14:40 15:00 
15:20, 15:40, 16:00 
16:20, 16:40, 17:20 
18:20, 19:20, 20:20 

21:30, 22:25 
22:55, 23:50

06:15, 07:15
08:15, 09:15
10:15, 11:15
12:15, 12:45
13:15, 13:45
14:00, 14:20
14:40, 14:45

18:30
19:00
19:30
20:00
20:45
21:30
22:00
22:30
23:00
24:00

שעת יציאה מבית אל

מוצ"ששישיא’-ה’

06:00, 07:00, 08:00 
09:00 09:30, 10:00 
10:30,11:00 11:30 
12:00,12:30,13:00 
13:30,14:00,14:30 
15:00 15:30,16:00 
16:30,17:00,17:40 
18:00, 18:40,19:00
19:40, 20:00, 20:40 
21:00, 21:40, 22:00 

22:50, 23:20

06:00, 06:30
07:00, 08:00
09:00, 09:30
10:00, 11:00
12:00, 12:30
13:00, 13:30
14:00, 14:20

14:30

18:25
18:45
19:30
20:15
20:45
21:15
21:45
22:15
22:45
23:30
24:00

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

 הקו ממשיך לשכונת פסגת יעקב
לנוחיותכם ניתן לבצע מעבר לרכבת הקלה או לקווים 

? עירוניים בירושלים בתחנת גשר המיתרים 170  רגילים לנסוע בקו 
141 140 או  מעתה ניתן לנסוע בקווים 

הקו השתנה? יש תחליף!
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מסלולי קווים

בית אל - פסגת יעקב

בית אל •

גבעת אסף •

כוכב יעקב - תחנת דלק •

א.ת. שער בנימין •

מחסום חיזמא •

פסגת זאב - מכבי אש  •

צומת גבעת התחמושת (שד' אשכול /  בר לב) •

שד' אשכול •

רח' בר אילן •

רח' ירמיהו •

גשר המיתרים •

ביטוח לאומי

ים
של

ירו

143•142•141•140
147•146•145•144
463•462•461•148
468•467•466•464

חדש141
בית אל - ירושלים (ביטוח לאומי)

תל ציון

כוכב יעקב •

כוכב יעקב - תחנת דלק •

א.ת. שער בנימין •

פסגת זאב - מכבי אש •

צומת גבעת התחמושת •

שד' אשכול •

רח' בר אילן •

רח' ירמיהו •

גשר המיתרים •

ביטוח לאומי

ים
של

ירו

 (שד' אשכול /  בר לב)

143•142•141•140
147•146•145•144
463•462•461•148
468•467•466•464

שינוי בקו143
תל ציון - ירושלים (ביטוח לאומי)

ניתן לבצע מעבר שירות מהיר ללא כניסה למנהל האזרחי
לרכבת הקלה או לקווים 

עירוניים בירושלים 
בתחנת גשר המיתרים

לנוחיותכם

 ? 170 רגילים לנסוע בקו 
מעתה ניתן לנסוע בקווים 

141 140 או 

 הקו השתנה? 
יש תחליף!

לוחות זמנים קו 141
שעת יציאה מירושלים )ביטוח לאומי(

א’-ה’

17:00, 17:40, 18:00, 18:40 
19:00, 19:40, 20:00, 20:40 

21:00, 22:00, 23:25

שעת יציאה מבית אל

א’-ה’

06:20, 06:40, 07:20, 07:40 08:20 
08:40, 17:20, 18:20 19:20, 20:20 

21:20, 22:25, 23:45

 לתשומת לבכם: 
 לוחות הזמנים עשויים להשתנות, יש להתעדכן 

באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת
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א ר ק  רחוב/יישובמ
בו עוצר הקו

 מעבר 
לקווים אחרים

 תחנת
מוצא/יעד

אזור
השינוי

תחנת
רכבת

תל ציון

כוכב יעקב •

כוכב יעקב - תחנת דלק •

א.ת. שער בנימין •

פסגת זאב - מכבי אש •

צומת גבעת התחמושת •

שד' אשכול •

רח' בר אילן •

רח' ירמיהו •

גשר המיתרים •

ביטוח לאומי

ים
של

ירו
 (שד' אשכול /  בר לב)

143•142•141•140
147•146•145•144
463•462•461•148
468•467•466•464

שינוי בקו143
תל ציון - ירושלים (ביטוח לאומי)

 ללא כניסה לשכונת הקרוונים בכוכב יעקב

לוחות זמנים קו 143
שעת יציאה מתל ציון

מוצ"ש*שישי*א’-ה’שעות פעילות

05:45-24:00
06:00-
13:00

13:00-
17:00

17:00 - 
24:0010-30

 דק'
 15-30

דק'  12-30
דק'

 15-20
דק'

 20-60
דק'

* תחילת שירות ביום שישי - 05:30   סיום שירות במוצ"ש - 24:00

שעת יציאה מירושלים )ביטוח לאומי(

מוצ"ש*שישי*א’-ה’שעות פעילות

06:30-24:00
06:00-
13:00

13:00-
17:00

17:00 - 
24:0010-30

 דק'
 15-30

דק'  12-60
דק'

 15-20
דק'

 12-20
דק'

* תחילת שירות ביום שישי - 06:30   סיום שירות במוצ"ש - 24:30

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

תל ציון

כוכב יעקב - תחנת דלק •

א.ת. שער בנימין •

מחסום חיזמא •

פסגת זאב - מכבי אש •

צומת גבעת התחמושת •

שד' אשכול •

רח' בר אילן •

רח' ירמיהו •

גשר המיתרים  •

ביטוח לאומי

ים
של

ירו
 (שד' אשכול /  בר לב)

143•142•141•140
147•146•145•144
463•462•461•148
468•467•466•464

חדש144
תל ציון - ירושלים (ביטוח לאומי)

תל ציון

כוכב יעקב - תחנת דלק •

א.ת. שער בנימין •

מחסום חיזמא •

פסגת זאב - מכבי אש  •

צומת הגבעה הצרפתית •

צומת רמות •

גשר המיתרים  •

ביטוח לאומי

חד
 א

וון
כי

ק ב
ל ר

וע
 פ

קו
ה

ים
של

ירו

143•142•141•140
147•146•145•144
463•462•461•148
468•467•466•464

חדש145
תל ציון - ירושלים (ביטוח לאומי)

לוחות זמנים קו 144
שעת יציאה מירושלים )ביטוח לאומי(

מוצ"ששישיא’-ה’

06:00
09:00
12:00
16:00
18:00
19:00
22:00

09:00
14:00

21:00
22:00
23:00

שעת יציאה מתל ציון

מוצ"ששישיא’-ה’

05:45
07:08
07:40
10:00
17:00
20:00
20:40

05:50
08:00
09:00
10:00
12:00

22:00
23:25

 לתשומת לבכם: 
 לוחות הזמנים עשויים להשתנות, יש להתעדכן 

באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

 שירות משופר שירות מהיר ללא מעבר בכוכב יעקב
לתל ציון

לנוחיותכם
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 תחנת
מוצא/יעד א ר ק  רחוב/יישובמ

בו עוצר הקו
 מעבר 

לקווים אחרים
תחנת
רכבת

תל ציון

כוכב יעקב - תחנת דלק •

א.ת. שער בנימין •

מחסום חיזמא •

פסגת זאב - מכבי אש  •

צומת הגבעה הצרפתית •

צומת רמות •

גשר המיתרים  •

ביטוח לאומי

חד
 א

וון
כי

ק ב
ל ר

וע
 פ

קו
ה

ים
של

ירו

143•142•141•140
147•146•145•144
463•462•461•148
468•467•466•464

חדש145
תל ציון - ירושלים (ביטוח לאומי)

לוחות זמנים קו 145
שעת יציאה מתל ציון

א’-ה’

06:00
07:00
07:32
08:00
09:00
11:00

 לתשומת לבכם: 
 לוחות הזמנים עשויים להשתנות, יש להתעדכן 

באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

שירות ישיר ללא מעבר בכוכב יעקב
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מסלולי קווים

מעלה מכמש

כוכב יעקב - תחנת דלק •

א.ת. שער בנימין •

מחסום חיזמא •

תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז 

ים
של

ירו

143•142•141•140
147•146•145•144
463•462•461•148
468•467•466•464

47•22
53•49

53א•65

חדש146
מעלה מכמש -  פסגת זאב ירושלים

מחנה רבין (מג"ב)

מעלה מכמש •

כוכב יעקב - תחנת דלק •

א.ת. שער בנימין •

מחסום חיזמא •

תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז  •

רח' יקותיאל אדם •

צומת גבעת התחמושת (שד' אשכול /  בר לב) •

שד' אשכול •

רח' בר אילן •

רח' ירמיהו •

גשר המיתרים •

ביטוח לאומי

ים
של

ירו

143•142•141•140
147•146•145•144
463•462•461•148
468•467•466•464

147
חדש

מחנה רבין (מג"ב) - מעלה מכמש -
ירושלים (ביטוח לאומי)

לוחות זמנים קו 146
 שעת יציאה מירושלים 

)תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז(

א’-ה’

06:20, 07:30, 09:30, 11:15, 13:00 
17:00, 19:00, 21:00, 23:00

שעת יציאה ממעלה מכמש

א’-ה’

06:15, 07:00, 08:20, 12:00, 13:15 
14:15, 18:15, 20:00, 22:00

 לתשומת לבכם: 
 לוחות הזמנים עשויים להשתנות, יש להתעדכן 

באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

לתחנה המרכזית 
בירושלים ניתן להגיע 

באמצעות מעבר לרכבת 
65 הקלה  או לקו 

 שימו לב! 

 949 רגילים לנסוע בקו 
ממעלה מכמש ליישובים 

רימונים, כוכב השחר 
 ומעלה אפרים? 

מעתה ניתן לנסוע בקווים 
147 אל תחנת הדלק   146

בכוכב יעקב ולבצע מעבר לקו 
949 המשתנה

 הקו השתנה? 
יש תחליף!
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 תחנת
מוצא/יעד א ר ק  רחוב/יישובמ

בו עוצר הקו
 מעבר 

לקווים אחרים
תחנת
רכבת

מחנה רבין (מג"ב)

מעלה מכמש •

כוכב יעקב - תחנת דלק •

א.ת. שער בנימין •

מחסום חיזמא •

תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז  •

רח' יקותיאל אדם •

צומת גבעת התחמושת (שד' אשכול /  בר לב) •

שד' אשכול •

רח' בר אילן •

רח' ירמיהו •

גשר המיתרים •

ביטוח לאומי

ים
של

ירו

143•142•141•140
147•146•145•144
463•462•461•148
468•467•466•464

147
חדש

מחנה רבין (מג"ב) - מעלה מכמש -
ירושלים (ביטוח לאומי)

מחליף את קו 949 המתבטל במחנה רבין ומעלה מכמש. 

לוחות זמנים קו 147
שעת יציאה מירושלים )ביטוח לאומי(

מוצ"ששישיא’-ה’

09:30
12:00
15:30

06:30
10:00
12:00

23:00

שעת יציאה ממחנה רבין

מוצ"ששישיא’-ה’

11:00
16:00
18:00

08:00
14:00

21:00

 לתשומת לבכם: 
 לוחות הזמנים עשויים להשתנות, יש להתעדכן 

באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

 ניתן לבצע מעבר 
לרכבת הקלה או לקווים 

עירוניים בירושלים 
בתחנת גשר המיתרים

לנוחיותכם

 949 רגילים לנסוע בקו 
ממעלה מכמש ליישובים 

רימונים, כוכב השחר 
 ומעלה אפרים? 

מעתה ניתן לנסוע בקווים 
147 אל תחנת הדלק   146

בכוכב יעקב ולבצע מעבר לקו 
949 המשתנה

 הקו השתנה? 
יש תחליף!
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מסלולי קווים

פסגות

כוכב יעקב - תחנת דלק •

א.ת. שער בנימין •

מחסום חיזמא •

תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז  •

רח' יקותיאל אדם •

צומת גבעת התחמושת (שד' אשכול  /  בר לב) •

שד' אשכול •

רח' בר אילן •

רח' ירמיהו •

גשר המיתרים •

ביטוח לאומי

ים
של

ירו

143•142•141•140
147•146•145•144
463•462•461•148
468•467•466•464

שינוי בקו148
פסגות - ירושלים (ביטוח לאומי)

עלמון

מחנה ענתות •

מחסום חיזמא •

שד' סיירת דוכיפת •

שד' הסיירת הירושלמית •

רח' השישה עשר •

תחנת רק"ל סיירת דוכיפת •

תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז 

ים
של

ירו

25•22
53•47

53א•65

22
53•47

53א•65

משנה מספר149
עלמון -  פסגת זאב ירושלים

 ללא מעבר בכוכב יעקב / תל ציון

לוחות זמנים קו 148
שעת יציאה מירושלים )ביטוח לאומי(

מוצ"ששישיא’-ה’
06:10, 07:15, 08:30 
10:50, 12:15, 13:15 
15:15, 17:15, 18:30 
19:15, 21:00, 23:00

06:15, 07:15
08:15, 10:30 
12:00, 13:00 

14:30

19:00
21:00
23:00

שעת יציאה מפסגות

מוצ"ששישיא’-ה’
06:10, 07:15, 08:20 
09:45, 11:55, 13:30 
14:30, 16:30, 17:15 
18:30, 20:30, 22:00 

06:15, 07:15
08:15, 09:30 
11:15, 13:00 

14:30

19:45
21:45

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

148 החדש אינו מגיע ליישובים   קו 
עפרה, שילה, שבות רחל, עלי, מעלה 
לבונה, כפר תפוח, אריאל ועמנואל. 

 ליישובים אלו ניתן לנסוע 
464  463  462  461 בקווים 

 שימו לב! 

179 מירושלים  רגילים לנסוע בקו 
 148 לפסגות? מעתה ניתן לנסוע בקו 

179 מכוכב יעקב /  רגילים לנסוע בקו 
 תל ציון לפסגות? 

 48 מעתה ניתן לנסוע בקו 

הקו השתנה? יש תחליף!
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 תחנת
מוצא/יעד א ר ק  רחוב/יישובמ

בו עוצר הקו
 מעבר 

לקווים אחרים
תחנת
רכבת

עלמון

מחנה ענתות •

מחסום חיזמא •

שד' סיירת דוכיפת •

שד' הסיירת הירושלמית •

רח' השישה עשר •

תחנת רק"ל סיירת דוכיפת •

תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז 

ים
של

ירו

25•22
53•47

53א•65

22
53•47

53א•65

משנה מספר149
עלמון -  פסגת זאב ירושלים

הקו ממשיך לתחנת רק"ל פסגת זאב מרכז  

לוחות זמנים קו 149
 שעת יציאה מירושלים 

)תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז(

מוצ"ששישיא’-ה’

07:00, 07:45
08:30, 10:00
12:00, 14:00
17:00, 19:15

22:30

06:45
08:00
10:00
12:00
14:30

19:00
23:00

שעת יציאה מעלמון

מוצ"ששישיא’-ה’

06:15, 07:00
08:30, 10:45
12:45, 14:45
17:45, 20:00

23:00

06:15
07:00
10:45
12:45
14:45

19:45
23:45

 לתשומת לבכם: 
 לוחות הזמנים עשויים להשתנות, יש להתעדכן 

באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

 172 רגילים לנסוע בקו 
מעלמון ומחנה ענתות? 

 149 מעתה ניתן לנסוע בקו 

 63 רגילים לנסוע בקו 
 ממחנה ענתות? 

 249 מעתה ניתן לנסוע בקו 

 הקו השתנה? 
יש תחליף!
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מסלולי קווים

מעלה לבונה

עלי •

עלי - נווה שוהם •

שילה העליונה •

שילה •

שבות רחל •

עפרה - כניסה •

גבעת אסף •

כוכב יעקב - תחנת דלק  •

א.ת. שער בנימין •

מחסום חיזמא •

תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז 

ים
של

ירו

143•142•141•140
147•146•145•144
463•462•461•148
468•467•466•464

47•22
53•49

53א•65

קווי אפיקים: 78

קווי אפיקים: 251

חדש461
מעלה לבונה -  פסגת זאב ירושלים

שירות מאסף 

לוחות זמנים קו 461
 שעת יציאה מירושלים 

)תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז(

מוצ"ששישיא’-ה’

12:15, 13:15 
14:15, 15:15 
16:15, 17:15 
18:15, 20:00 
21:30, 22:15

06:40
09:00
12:00
13:15
14:10

20:00
22:00
23:00

שעת יציאה ממעלה לבונה

מוצ"ששישיא’-ה’

06:15, 07:15 
08:00, 09:00 
10:45, 13:15 
14:00, 17:30 

21:15

05:45
06:30
07:30

21:00

 לתשומת לבכם: 
 לוחות הזמנים עשויים להשתנות, יש להתעדכן 

באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

     רח' גנים

רח' הנחשונים •

דרך אורי בראון •

דרך הציונות •

רח' רמת הגולן •

אוניברסיטת אריאל •

צומת רחלים •

מעלה לבונה •

עלי •

עפרה - כניסה •

גבעת אסף •

כוכב יעקב - תחנת דלק  •

א.ת. שער בנימין •

מחסום חיזמא •

תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז 

אל
ארי

ים
של

ירו

רח' 
העצמאות

143•142•141•140
147•146•145•144
463•462•461•148
468•467•466•464

47•22
53•49

53א•65

קווי אפיקים: 78

קווי אפיקים: 251

חדש462
אריאל -  פסגת זאב ירושלים לתחנה המרכזית 

בירושלים ניתן להגיע 
באמצעות מעבר לרכבת 

65 הקלה  או לקו 

 שימו לב! 

 148  רגילים לנסוע בקווים 
477 לירושלים?   או 

 מעתה ניתן לנסוע  בקווים
467  466  464  463  462  461  

 הקו השתנה? 
יש תחליף!
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א ר ק  רחוב/יישובמ
בו עוצר הקו

 מעבר 
לקווים אחרים

 תחנת
מוצא/יעד

תחנת
רכבת

רכבת
ישראל 

שירות מהיר דרך מעלה לבונה, עלי ועפרה

     רח' גנים

רח' הנחשונים •

דרך אורי בראון •

דרך הציונות •

רח' רמת הגולן •

אוניברסיטת אריאל •

צומת רחלים •

מעלה לבונה •

עלי •

עפרה - כניסה •

גבעת אסף •

כוכב יעקב - תחנת דלק  •

א.ת. שער בנימין •

מחסום חיזמא •

תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז 

אל
ארי

ים
של

ירו

רח' 
העצמאות

143•142•141•140
147•146•145•144
463•462•461•148
468•467•466•464

47•22
53•49

53א•65

קווי אפיקים: 78

קווי אפיקים: 251

חדש462
אריאל -  פסגת זאב ירושלים

לוחות זמנים קו 462
שעת יציאה מירושלים 

)תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז(

א’-ה’

15:45
17:45
23:30

שעת יציאה מאריאל

א’-ה’

05:30
06:10
16:45

 לתשומת לבכם: 
 לוחות הזמנים עשויים להשתנות, יש להתעדכן 

באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

לתחנה המרכזית 
בירושלים ניתן להגיע 

באמצעות מעבר לרכבת 
65 הקלה  או לקו 

 שימו לב! 

 148  רגילים לנסוע בקווים 
477 לירושלים?   או 

 מעתה ניתן לנסוע  בקווים
467  466  464  463  462  461  

 הקו השתנה? 
יש תחליף!
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מסלולי קווים

שירות מאסף 

לוחות זמנים קו 461
 שעת יציאה מירושלים 

)תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז(
מוצ"ששישיא’-ה’

06:00, 08:15, 
09:00, 10:00, 
11:15, 12:30, 
14:30, 15:30, 
16:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 
21:00, 23:45

06:10, 08:00
09:45, 10:30
11:15,12:30

14:00

19:00
22:30
23:30

שעת יציאה מאריאל
מוצ"ששישיא’-ה’

05:15, 07:30, 
09:30, 10:30, 
11:30, 12:30, 
14:30, 15:00, 
16:15, 18:30, 
19:00, 20:00

21:30

05:30, 07:15
09:00, 11:00
12:00,14:00

19:00
22:00
23:00

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

רח' 
     רח' גניםהעצמאות

רח' הנחשונים •

דרך אורי בראון •

דרך הציונות •

רח' רמת הגולן •

אוניברסיטת אריאל •

צומת רחלים •

עפרה - כניסה •

גבעת אסף •

כוכב יעקב - תחנת דלק  •

א.ת. שער בנימין •

מחסום חיזמא •

פסגת זאב - מכבי אש  •

צומת גבעת התחמושת (שד' אשכול / בר לב) •

שד' אשכול •

רח' בר אילן •

רח' ירמיהו •

גשר המיתרים  •

 ביטוח לאומי  •

ים
של

ירו
אל

ארי

143•142•141•140
147•146•145•144
463•462•461•148
468•467•466•464

קווי אפיקים: 251

חדש464 
אריאל - ירושלים (ביטוח לאומי)

רח' 
      רח' גניםהעצמאות

רח' הנחשונים •

דרך אורי בראון •

דרך הציונות •

רח' רמת הגולן •

אוניברסיטת אריאל •

צומת רחלים •

צומת תפוח •

כפר תפוח •

צומת תפוח •

עלי •

שבות רחל •

שילה •

עפרה - כניסה •

גבעת אסף •

כוכב יעקב - תחנת דלק  •

א.ת. שער בנימין •

מחסום חיזמא •

תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז 

אל
ארי

ים
של

ירו

143•142•141•140
147•146•145•144
463•462•461•148
468•467•466•464

קווי אפיקים:
102•101

קווי אפיקים: 78

קווי אפיקים: 251

47•22
53•49

53א•65

חדש463 
לתחנה המרכזית בירושלים אריאל -  פסגת זאב ירושלים

ניתן להגיע באמצעות מעבר 
65 לרכבת הקלה  או לקו 

 שימו לב! 

148 או  רגילים לנסוע בקווים 
477 לירושלים? 

 מעתה ניתן לנסוע  בקווים
467  466 464  463  462  461  

 הקו השתנה? 
יש תחליף!
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 תחנת
מוצא/יעד א ר ק  רחוב/יישובמ

בו עוצר הקו
 מעבר 

לקווים אחרים
תחנת
רכבת

שירות ישיר בין אריאל לתחנה המרכזית בירושלים

רח' 
     רח' גניםהעצמאות

רח' הנחשונים •

דרך אורי בראון •

דרך הציונות •

רח' רמת הגולן •

אוניברסיטת אריאל •

צומת רחלים •

עפרה - כניסה •

גבעת אסף •

כוכב יעקב - תחנת דלק  •

א.ת. שער בנימין •

מחסום חיזמא •

פסגת זאב - מכבי אש  •

צומת גבעת התחמושת (שד' אשכול / בר לב) •

שד' אשכול •

רח' בר אילן •

רח' ירמיהו •

גשר המיתרים  •

 ביטוח לאומי  •

ים
של

ירו
אל

ארי
143•142•141•140
147•146•145•144
463•462•461•148
468•467•466•464

קווי אפיקים: 251

חדש464 
אריאל - ירושלים (ביטוח לאומי)

לוחות זמנים קו 464
שעת יציאה מירושלים )ביטוח לאומי(

מוצ"ששישיא’-ה’

07:20, 07:30, 
08:20, 15:00, 
17:00, 18:00, 
20:00, 22:50

08:30
14:20

21:00

שעת יציאה מאריאל

מוצ"ששישיא’-ה’

06:00, 07:00 
08:30, 14:00 
16:00, 17:00 

18:00

13:00
14:20

20:00

 לתשומת לבכם: 
 לוחות הזמנים עשויים להשתנות, יש להתעדכן 

באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

ניתן לבצע מעבר 
לרכבת הקלה או לקווים 

עירוניים בירושלים 
בתחנת גשר המיתרים

לנוחיותכם

 148  רגילים לנסוע בקווים 
477 לירושלים?   או 

 מעתה ניתן לנסוע  בקווים
467  466  464  463  462  461  

 הקו השתנה? 
יש תחליף!
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מסלולי קווים

לוחות זמנים קו 465
שעת יציאה מירושלים )ביטוח לאומי(

מוצ"ששישיא’-ה’
08:30, 13:00 
16:30, 18:00 
19:00, 20:30 

23:00

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

20:00
21:15
23:15

שעת יציאה מקדומים

מוצ"ששישיא’-ה’
05:30, 06:30 
11:00, 13 :00
14:00, 15:00
15:30, 17:30

20:30

09:50
11:30
11:45
13:40
14:00

19:45
20:15
20:45
21:30
22:30
23:00
23:45

  469 *נסיעות קו  

 לתשומת לבכם: 
 לוחות הזמנים עשויים להשתנות, יש להתעדכן 

באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

קדומים

מחנה חורון •

צומת תפוח •

עפרה - כניסה •

גבעת אסף •

כוכב יעקב- תחנת דלק  •

א.ת. שער בנימין •

מחסום חיזמא •

תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז 

ים
של

ירו

143•142•141•140
147•146•145•144
463•462•461•148
468•467•466•464

47•22
53•49

53א•65

קווי אפיקים:
 81•80•73•70

481•188•181•89

קווי אפיקים: 251

חדש466 
קדומים -  פסגת זאב ירושלים

קדומים

עמנואל •

קרני שומרון •

צומת אלפי מנשה •

צומת ראש העין •

צומת אלעד •

צומת גמזו •

צומת מתקן אדם •

צומת מבוא - מודיעים •

צומת שילת / מודיעין מזרח •

מחלף בית חורון •

צומת גבעת זאב •

שד' גולדה מאיר •

רח' בר אילן •

רח' ירמיהו •

גשר המיתרים •

ביטוח לאומי

ים
של

ירו

 •  דרך
כביש 6

*  קו 469 מקדומים לירושלים )ביטוח   
     לאומי( נוסע דרך כביש 6

קווי אפיקים:
 81•80•73•70

481•188•181•89

קווי אפיקים:
 89•81•80•73•70
481•189•188•181

קווי אפיקים: 
 389•189•101•89•73•70 

 469
 465

 469

מתוגבר
קדומים -   ירושלים (ביטוח לאומי)

 כל נסיעות הקווים 
מגיעות  לקדומים. 
ניתן לבצע מעבר 

לרכבת הקלה או לקווים 
עירוניים בירושלים 

בתחנת גשר המיתרים

הקו אינו  מגיע לתחנה 
המרכזית

לנוחיותכם

שימו לב!
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א ר ק  רחוב/יישובמ
בו עוצר הקו

מבלול חלופי 
בשעות מסוימות

 מעבר 
לקווים אחרים

 תחנת
מוצא/יעד

אזור
השינוי

תחנת
רכבת

לוחות זמנים קו 466
 שעת יציאה מירושלים 

)תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז(

מוצ"ששישיא’-ה’

13:00
15:00

-20:30

שעת יציאה מקדומים

מוצ"ששישיא’-ה’

07:00
15:00

--

 לתשומת לבכם: 
 לוחות הזמנים עשויים להשתנות, יש להתעדכן 

באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

קדומים

מחנה חורון •

צומת תפוח •

עפרה - כניסה •

גבעת אסף •

כוכב יעקב- תחנת דלק  •

א.ת. שער בנימין •

מחסום חיזמא •

תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז 

ים
של

ירו

143•142•141•140
147•146•145•144
463•462•461•148
468•467•466•464

47•22
53•49

53א•65

קווי אפיקים:
 81•80•73•70

481•188•181•89

קווי אפיקים: 251

חדש466 
קדומים -  פסגת זאב ירושלים

שימו לב! הקו לא מגיע לתחנה המרכזית בירושלים

  477 רגילים לנסוע בקו 
 לירושלים? 

מעתה ניתן לנסוע בקווים  
 467 466 או 

 הקו השתנה? 
יש תחליף!
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מסלולי קווים

לוחות זמנים קו 467
 שעת יציאה מירושלים 

)תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז(

מוצ"ששישיא’-ה’

07:15
14:00
16:30
20:15
22:00

10:00
13:45

22:00
23:00

שעת יציאה מאלון מורה

מוצ"ששישיא’-ה’

06:00
09:00
12:00
18:15

06:20
12:00

21:00

 לתשומת לבכם: 
 לוחות הזמנים עשויים להשתנות, יש להתעדכן 

באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

אלון מורה

איתמר •

מחנה חורון •

צומת תפוח •

רחלים •

עפרה - כניסה •

גבעת אסף •

כוכב יעקב - תחנת דלק  •

א.ת. שער בנימין •

מחסום חיזמא •

תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז  

ים
של

ירו

143•142•141•140
147•146•145•144
463•462•461•148
468•467•466•464

47•22
53•49

53א•65

קווי אפיקים: 101

קווי אפיקים: 101

קווי אפיקים: 251

חדש467 
אלון מורה -  פסגת זאב ירושלים

שימו לב! הקו לא מגיע לתחנה המרכזית בירושלים

  477 רגילים לנסוע בקו 
 לירושלים? 

מעתה ניתן לנסוע בקווים  
 467 466 או 

 הקו השתנה? 
יש תחליף!
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א ר ק  רחוב/יישובמ
בו עוצר הקו

 מעבר 
לקווים אחרים

 תחנת
מוצא/יעד

אזור
השינוי

תחנת
רכבת

רכבת
ישראל 

לוחות זמנים קו 468
 שעת יציאה מירושלים 

)תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז(

מוצ"ששישיא’-ה’

05:50, 07:15, 
09:15, 10:30, 
12:30, 14:15, 
16:00, 17:30, 
18:20, 19:10, 
20:00, 22:30 

07:20
13:00

20:15

שעת יציאה ממודיעין

מוצ"ששישיא’-ה’

05:30, 06:15 
07:00, 09:45 
11:00, 13:00 
15:00, 16:00 
18:00, 19:00 
20:00, 21:00 

22:00

07:00
14:00

22:30

 לתשומת לבכם: 
 לוחות הזמנים עשויים להשתנות, יש להתעדכן 

באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

תחנת רכבת מודיעין מרכז 

העירייה •

שד' החשמונאים •

צומת שילת •

צומת כפר רות •

צומת לפיד •

צומת חשמונאים •

קרית ספר - כניסה •

חלמיש •

עטרת •

עפרה - הצבי •

גבעת אסף •

כוכב יעקב - תחנת דלק  •

א.ת. שער בנימין •

מחסום חיזמא •

תחנת רק"ל פסגת זאב מרכז 

עין
ודי

מ
ים

של
ירו

143•142•141•140
147•146•145•144
463•462•461•148
468•467•466•464

47•22
53•49

53א•65

קווי אפיקים: 251

שינוי בקו468 
 מודיעין - חלמיש -  פסגת זאב ירושלים

שימו לב! הקו לא מגיע לתחנה המרכזית בירושלים

לתחנה המרכזית 
בירושלים ניתן להגיע 

באמצעות מעבר לרכבת 
65 הקלה  או לקו 

 שימו לב! 



לעולים בתחנה המרכזית:
כדי להגיע לתחנות 1, 2 יש לצאת 

מהיציאה האחורית אל רחוב 
הצבי ובסופו לפנות ימינה לרח' 

ירמיהו.
 

לחלופין, אפשר לעלות מתחנות 
3, 4 בשדרות הרצל או בתחנות 

5,6 מאחורי הביטוח הלאומי

הטלויזיה 
שראלית

הי

בנייני 
האומה

מלון 
קראון פלאזה

הארכיון 
המוסד הציוני

לביטוח לאומי

מוסד 
הרב קוק

שר 
ג

המיתרים

רוממה

עץ 
חיים

קריית 
שה

מ

תחנה 
מרכזית

סנטר 1

טר“ם

בית 
החייל

יד 
לבנים

חניון 
אגד

1
2

3
4

5
6

תחנת רק“ל 
שה

קרית מ

תחנת רק“ל 
תחנה מרכזית

הרב ריינס

מיהו
יר

אריאל

רוממה

שרי ישראל

נורדאו

הנשיא השישי

יוסף בורג

הנשיא השישי

לורךשד‘ רבין

שד‘ הרצל

שד‘ הרצל

העליה

ירמיהו

הצבי

הצבי

יפו

שד‘ ויצמן

בן ציון

דגל ראובן

סירקיס

הרב מיימון

שה
קריית מ

שז“ר
שד‘ 

שד‘ שז“ר

שפט
מ

היכל ה

יפו

מציון
תורה 

מוריה

המאסף

האור

אהליאב

המ“ג

ערי ירושלים
ש

שד‘ בגין

שד‘ בגין

הרב צבי יהודה

גת

תחנות סיום והתחלה בירושלים
שר המיתרים

רח' ירמיהו + ג

Stop 1 תחנה
 140

תחנת עלייה לקווים: 

 147 144 143 142 141
469

 465 464
 181

 148

Stop 2 תחנה
 140

תחנת עלייה לקווים: 

 147 144 143 142 141
469

 465 464
 181

 148

Stop 3 תחנה
 141 140

תחנת הורדה לקווים: 

 147
145 144 143 142 

469
 465 464

 181
    148

Stop 4 תחנה
 140

תחנת עלייה לקווים: 

 147 144 143 142 141
469

 465 464
 181

 148

Stop 5 תחנה
 140

תחנת עלייה לקווים: 

 147 144 143 142 141
469

 465 464
 181

 148

Stop 6 תחנה
 141 140

תחנת הורדה לקווים: 

 147
145 144 143 142 

469
 465 464

 181
    148

143

28

אזור המעבר ברחוב 
 

שר המיתרים
ירמיהו וג

לפניכם מפה המתארת את תחנות הקווים ברחוב ירמיהו וגשר המיתרים. המפה תסייע לכם לתכנן 
את המשך הנסיעה שלכם מרח' ירמיהו וגשר המיתרים אל היעדים השונים ברחבי העיר



לעולים בתחנה המרכזית:
כדי להגיע לתחנות 1, 2 יש לצאת 

מהיציאה האחורית אל רחוב 
הצבי ובסופו לפנות ימינה לרח' 

ירמיהו.
 

לחלופין, אפשר לעלות מתחנות 
3, 4 בשדרות הרצל או בתחנות 

5,6 מאחורי הביטוח הלאומי

הטלויזיה 
שראלית

הי

בנייני 
האומה

מלון 
קראון פלאזה

הארכיון 
המוסד הציוני

לביטוח לאומי

מוסד 
הרב קוק

שר 
ג

המיתרים

רוממה

עץ 
חיים

קריית 
שה

מ

תחנה 
מרכזית

סנטר 1

טר“ם

בית 
החייל

יד 
לבנים

חניון 
אגד

1
2

3
4

5
6

תחנת רק“ל 
שה

קרית מ

תחנת רק“ל 
תחנה מרכזית

הרב ריינס

מיהו
יר

אריאל

רוממה

שרי ישראל

נורדאו

הנשיא השישי

יוסף בורג

הנשיא השישי
לורךשד‘ רבין

שד‘ הרצל

שד‘ הרצל

העליה

ירמיהו

הצבי

הצבי

יפו

שד‘ ויצמן

בן ציון

דגל ראובן

סירקיס

הרב מיימון

שה
קריית מ

שז“ר
שד‘ 

שד‘ שז“ר

שפט
מ

היכל ה

יפו

מציון
תורה 

מוריה

המאסף

האור

אהליאב

המ“ג

ערי ירושלים
ש

שד‘ בגין

שד‘ בגין

הרב צבי יהודה

גת

תחנות סיום והתחלה בירושלים
שר המיתרים

רח' ירמיהו + ג

Stop 1 תחנה
 140

תחנת עלייה לקווים: 

 147 144 143 142 141
469

 465 464
 181

 148

Stop 2 תחנה
 140

תחנת עלייה לקווים: 

 147 144 143 142 141
469

 465 464
 181

 148

Stop 3 תחנה
 141 140

תחנת הורדה לקווים: 

 147
145 144 143 142 

469
 465 464

 181
    148

Stop 4 תחנה
 140

תחנת עלייה לקווים: 

 147 144 143 142 141
469

 465 464
 181

 148

Stop 5 תחנה
 140

תחנת עלייה לקווים: 

 147 144 143 142 141
469

 465 464
 181

 148

Stop 6 תחנה
 141 140

תחנת הורדה לקווים: 

 147
145 144 143 142 

469
 465 464

 181
    148

143
לעולים בתחנה המרכזית:

כדי להגיע לתחנות 1, 2 יש לצאת 
מהיציאה האחורית אל רחוב 

הצבי ובסופו לפנות ימינה לרח' 
ירמיהו.
 

לחלופין, אפשר לעלות מתחנות 
3, 4 בשדרות הרצל או בתחנות 

5,6 מאחורי הביטוח הלאומי

הטלויזיה 
שראלית

הי

בנייני 
האומה

מלון 
קראון פלאזה

הארכיון 
המוסד הציוני

לביטוח לאומי

מוסד 
הרב קוק

שר 
ג

המיתרים

רוממה

עץ 
חיים

קריית 
שה

מ

תחנה 
מרכזית

סנטר 1

טר“ם

בית 
החייל

יד 
לבנים

חניון 
אגד

1
2

3
4

5
6

תחנת רק“ל 
שה

קרית מ

תחנת רק“ל 
תחנה מרכזית

הרב ריינס

מיהו
יר

אריאל

רוממה

שרי ישראל

נורדאו

הנשיא השישי

יוסף בורג

הנשיא השישי
לורךשד‘ רבין

שד‘ הרצל

שד‘ הרצל

העליה

ירמיהו

הצבי

הצבי

יפו

שד‘ ויצמן

בן ציון

דגל ראובן

סירקיס

הרב מיימון

שה
קריית מ

שז“ר
שד‘ 

שד‘ שז“ר

שפט
מ

היכל ה

יפו

מציון
תורה 

מוריה

המאסף

האור

אהליאב

המ“ג

ערי ירושלים
ש

שד‘ בגין

שד‘ בגין

הרב צבי יהודה

גת

תחנות סיום והתחלה בירושלים
שר המיתרים

רח' ירמיהו + ג

Stop 1 תחנה
 140

תחנת עלייה לקווים: 

 147 144 143 142 141
469

 465 464
 181

 148

Stop 2 תחנה
 140

תחנת עלייה לקווים: 

 147 144 143 142 141
469

 465 464
 181

 148

Stop 3 תחנה
 141 140

תחנת הורדה לקווים: 

 147
145 144 143 142 

469
 465 464

 181
    148

Stop 4 תחנה
 140

תחנת עלייה לקווים: 

 147 144 143 142 141
469

 465 464
 181

 148

Stop 5 תחנה
 140

תחנת עלייה לקווים: 

 147 144 143 142 141
469

 465 464
 181

 148

Stop 6 תחנה
 141 140
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אזור המעבר
בפסגת זאב 

לפניכם מפה המתארת את תחנות הקווים בפסגת זאב. המפה תסייע לכם לתכנן את 
המשך הנסיעה שלכם מפסגת זאב אל היעדים השונים ברחבי העיר
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