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

 הציבורית ביישובי הבקעה.  
החל המתאריך 6.1.17 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 5.
 מערכת 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 הבקעה 
ובנימין. "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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קווים חדשים

מעלה אפרים - ת.מ. ירושלים
 שירות מהיר ממעלה אפריים 

לת.מ. ירושלים
)עמוד 5(

941
 כוכב השחר - רימונים - 

א.ת. שער בנימין
שירות פנימי בין הישובים כוכב השחר, 

רימונים וא.ת שער בנימין 
)עמוד 4(

49

חמדת - ישובי מרכז הבקעה - 
ת.מ. ירושלים

 שירות מישובי מרכז הבקעה 
לת.מ. ירושלים 

)עמוד 7(

946

 ב- 6.1.17 ישתנו חלק מקווי האוטובוס ביישובי אז מה חדש?
הבקעה. מה ישתנה בקו שלכם?

בית שאן - ישובי מרכז 
 הבקעה - ת.מ. ירושלים

שירות מבית שאן לירושלים דרך 
כביש 57

)עמוד 6(

943

קווים ללא שינוי

 קו 949 נותר ללא שינוי

 949

קווים מתבטלים באזור

948
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מסלולי קווים

 949

 49

 49

49
חדש

כוכב השחר - א.ת. שער בנימין 

ללא שינוי
מעלה אפרים - ת.מ. ירושלים

ירושלים

רח׳ בני אפריםמעלה אפרים

רח' משואה •

רח' גאון הירדן •

דרך הגלעד •

רח' בני אפריים •

מחנה אפיק •

כוכב השחר

רימונים •

ת. דלק כוכב יעקב •

א.ת. שער בנימין

מחסום חזמא •

סיירת דוכיפת •

פאגלין •

שד' אשכול - גבעת התחמושת  •

שד' אשכול •

רח' בר אילן •

רח' ירמיהו •

 ת.מ. ירושלים

 • דרך הגלעד

 • רח' גאון הירדן

 • רח' משואה

 • רח' בני אפרים

 • חיים בר לב

 • חטיבת הראל

שירות פנימי בין הישובים כוכב השחר, 
רימונים וא.ת שער בנימין

לוחות זמנים קו 949
שעות יציאה ממעלה אפרים

מוצ"ששישיא’-ה’
05:30
07:40
17:00

19:00
21:00
23:00

07:30
11:15
14:15

19:00
21:00

שעות יציאה מירושלים

מוצ"ששישיא’-ה’
06:00
07:30
15:00
16:00

17:00
19:00
21:00
23:30

06:00
09:45
12:45

19:00
21:00

לוחות זמנים קו 49
שעות יציאה מכוכב השחר

א’-ה’
07:00
10:45
12:45

14:30
15:30
16:30

שעות יציאה משער בנימין

א’-ה’
10:00
11:00
12:00

13:30
14:30
17:00

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

נוסעים ממעלה אפרים לירושלים? 
 מעתה ניתן לנסוע גם בקווים

 949   946   941  

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

 תחנת
מוצא/יעד

מסלול חלופי 
בשעות מסוימות

רכבת
קלה 

 941
חדש

מעלה אפרים - ת.מ. ירושלים

ירושלים

רח׳ בני אפריםמעלה אפרים
רח' משואה •
רח' גאון הירדן •
דרך הגלעד •
רח' בני אפריים •

מסעף פצאל •
מפגש הבקעה •
צומת פצאל •
צומת תומר •
צומת גילגל •
צומת נירן •
צומת ייטב •
צומת נעמה •
צומת גשר אלנבי •
צומת מחנה נבו •
צומת בית הערבה •
מסעף בית הערבה •
צומת אלמוג •
צומת נבי מוסא •
צומת מצפה יריחו •
צומת כפר אדומים •
צומת מישור אדומים •
צומת מחנה ישי •

שד' האוניברסיטה העברית •
שד' אשכול •

רח' בר אילן •
רח' ירמיהו •

 ת.מ. ירושלים

 • דרך הגלעד
 • רח' גאון הירדן
 • רח' משואה
 • רח' בני אפריים

 • יצחק הנדיב

 • חטיבת הראל

שירות מהיר ממעלה אפריים לת. מ. ירושלים

לוחות זמנים קו 941
שעות יציאה ממעלה אפרים

א’-ה’
11:55

שעות יציאה מירושלים

א’-ה’
10:00

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

נוסעים ממעלה אפרים לירושלים? 
 מעתה ניתן לנסוע גם בקווים

 949   946   941  

 שימו לב! 
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מסלולי קווים

ת.מ. בית שאן
שד' מנחם בגין •
צומת טירת צבי •
ישוב רחוב •
צומת רוויה •
שדי תרומות •
צומת מירב מלכישוע •
מחסום מחולה •
צומת מחולה •
רותם •
משכיות •
חמדת •
רועי •
בקעות •
חמרה •
מועצה אזורית ערבות הירדן •
צומת יפית •
מפגש הבקעה •
צומת פצאל •
תומר •
גילגל •
נתיב הגדוד •
נירן •
ייטב •
צומת נעמה •
צומת גשר אלנבי •
צומת מחנה נבו •
צומת בית הערבה •
מסעף בית הערבה •
צומת אלמוג •
מחנה ורד יריחו •
צומת נבי מוסא •
צומת מצפה יריחו •
צומת כפר אדומים •
צומת מישור אדומים •
צומת מחנה ישי •

שד' האוניברסיטה העברית •
שד' אשכול •

רח' בר אילן •
רח' ירמיהו •

ת.מ. ירושלים

חדש
בית שאן - ת.מ. ירושלים

ירושלים

בית שאן 

 • יצחק הנדיב

 • חטיבת הראל

943
שירות מבית שאן לירושלים דרך כביש 57

לוחות זמנים קו 943
שעות יציאה מבית שאן

מוצ"ששישיא’-ה’
08:00
13:00
17:00

08:0022:00

שעות יציאה מירושלים

מוצ"ששישיא’-ה’
08:45
12:45
18:30

09:3018:30

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

 948  רגילים לנסוע בקו 
 מישובי הבקעה? 

 מעתה תוכלו לנסוע בקווים
 946 943  או     

הקו השתנה? יש תחליף!



7

א ר ק  רחוב/יישובמ
בו עוצר הקו

 תחנת
מוצא/יעד

מסלול חלופי 
בשעות מסוימות

 • יצחק הנדיב

 • חטיבת הראל

 • דרך הגלעד
 • רח' גאון הירדן
 • רח' משואה

מעלה אפרים

ירושלים

חמדת
רועי •
בקעות •
חמרה •
מכורה •
גיתית •
מחנה אפיק •
רח' בני אפריים •

רח' משואה •
רח' גאון הירדן •
דרך הגלעד •

רח' בני אפריים •
פצאל •
מפגש הבקעה •
צומת פצאל •
צומת תומר •
צומת גילגל •
צומת נירן •
צומת נעמה •
צומת גשר אלנבי •
צומת מחנה נבו •
צומת בית הערבה •
מסעף בית הערבה •
צומת אלמוג •
צומת נבי מוסא •
צומת מצפה יריחו •
צומת כפר אדומים •
צומת מישור אדומים •
צומת מחנה ישי •

שד' האוניברסיטה העברית •
שד' אשכול •

רח' בר אילן •
רח' ירמיהו •

 ת.מ. ירושלים 

חדש946
חמדת - ת.מ. ירושלים

שירות מישובי מרכז הבקעה לת.מ. ירושלים

לוחות זמנים קו 946
שעות יציאה מחמדת

שישיא’-ה’
05:30
12:30
16:00
20:30

05:45

שעות יציאה מירושלים

שישיא’-ה’
08:30
12:30
16:30
21:30

12:00

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

רגילים לנסוע ממכורה או גיתית בקו 
 946 948  מעתה תוכלו לנסוע בקו 

נוסעים ממעלה אפרים לירושלים? 
 מעתה ניתן לנסוע גם בקווים

 949   946   941  

 שימו לב! 

 948  רגילים לנסוע בקו 
 מישובי הבקעה? 

 מעתה תוכלו לנסוע בקווים 
 946 943  או    

הקו השתנה? יש תחליף!



 אפליקציית המסלולן זמינה
להורדה לטלפון החכם שלכם

נציגי הסברה בתחנות האוטובוס 

מוקד כל קו 8787*
מוקד אגד תעבורה 3133*

למידע נוסף
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