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נוסעים יקרים,
אנו שמחים לבשר על בחירת "אגד תעבורה" כמפעיל חדש של קווי התחבורה 
 הציבורית במעלה אדומים. ביום שישי, ה-06.12.13  תחל החברה בפעילותה,

ותבצע שיפורים במסלולים ובתדירויות הנסיעה.
תכנון המערך החדש הנו פרי שיתוף פעולה בין משרד התחבורה, עיריית מעלה 

אדומים, 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.
 נגישות לאנשים בעלי מוגבלויות.

 מידע בזמן אמת — מערכת כריזה המיידעת את נוסעי האוטובוס על תחנת העצירה 
הקרובה ומודיעה לממתינים בתחנה את מספר קו השירות של האוטובוס.

לא יחולו שינויים בשיטת הכרטוס ובתעריפי הנסיעה.
תודה על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה. נסיעה טובה ונעימה!

       תושבי מעלה אדומים היקרים

בשעה טובה ומוצלחת תחל "אגד תעבורה" להפעיל את שירותי התחבורה הציבורית  
במעלה אדומים.

"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 מעלה אדומים, אמצעי תחבורה ציבורית 
מהבטוחים ומהמתקדמים שיש וכמובן תודעת שירות גבוהה.

מתוך תפיסת השירות שלנו ורצוננו לשיפור תמידי, אנו משקיעים מחשבה בלימוד הצרכים 
של 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"       

קווי האוטובוס במעלה אדומים



קווי האוטובוס במעלה אדומים

128 28
חדש

 קדר - קניון אדומים - 
גבעת התחמושת

)עמוד 8(

123
ללא שינוי
 נופי סלע -

 קניון אדומים -
א.ת. הר חוצבים

)עמוד 12(

127
שינוי בקו
 מחוז ש"י - 

 קניון אדומים -
בנייני האומה

)עמוד 16(

176
משופר

 צמח השדה -
 מגדים -

בנייני האומה
)עמוד 20(

122
שינוי בקו
 נופי סלע -

 קריית הממשלה -
א.ת. גבעת שאול

)עמוד 11(

126
חדש

 צמח השדה - 
 הר הצופים - 
רמת אשכול
)עמוד 15(

175
שינוי בקו

 אבני החושן - 
 כלי שיר -

בנייני האומה
)עמוד 19(

121
שינוי בקו
 צמח השדה -

 קריית הממשלה -
 א.ת. גבעת שאול

)עמוד 10(

125
חדש

 צמח השדה -
 מגדים - 

א.ת. תלפיות
)עמוד 14(

174
משופר

 אבני החושן - 
 מצפה נבו - 
בנייני האומה

)עמוד 18(

178
חדש

 קניון אדומים -
 נופי הסלע - 
בנייני האומה

)עמוד 22(

120
שינוי בקו
 נופי סלע -

 הר הצופים -
רמת אשכול

)עמוד 9(

124
שינוי בקו
 נופי סלע -

 קניון אדומים -
א.ת. תלפיות

)עמוד 13(

173
שינוי בקו

 א.ת. מישור אדומים - 
 קניון אדומים -
 בנייני האומה

)עמוד 17(

177
משופר

 נופי סלע - 
 קניון אדומים - 
 בנייני האומה

)עמוד 21(

2323
שינוי בקו

 קניון אדומים -
  מישור אדומים - 
גבעת המייסדים

)עמוד 6(

25
חדש

מצפה יריחו - אלון - 
כפר אדומים - נופי פרת - 

מעלה אדומים
)עמוד 7(

 251
מעלה אדומים - 

אריאל

470
מעלה אדומים - 

באר שבע

481
מעלה אדומים - 

תל אביב

101
קו לילה

שימו לב! הקווים הבאים נותרים ללא שינוי



 

נופי סלע

נופי סלע

מסוף אוטובוסים / אבני החושן

מחנה ישי

מישור אדומים

א.ת. מישור אדומים

גבעת המייסדים

לגבעת המייסדים / מעלה אדומים  23
לקניון אדומים 23א   

לכפר אדומים / מצפה יריחו / מעלה אדומים  25
לשכונות מעלה אדומים ולירושלים  173

לקניון אדומים  23
לקניון אדומים 23א   

לכפר אדומים / מצפה יריחו / מעלה אדומים  25

לגבעת המייסדים   23
לגבעת המייסדים דרך מחנה ישי 23א   

לכפר אדומים ומצפה יריחו  25
להר הצופים ורמת אשכול  120

לקריית הממשלה  122

להר חוצבים  123

לגבעת המייסדים   23
לגבעת המייסדים דרך מחנה ישי 23א  

לכפר אדומים ומצפה יריחו  25
להר הצופים ורמת אשכול  120

לקריית הממשלה  122

להר חוצבים  123
לא.ת. תלפיות  124

23א   לקניון אדומים / מישור אדומים
למחוז ש"י  127

)עובר בצומת מחנה ישי(  

לתחנה מרכזית ירושלים / לנופי סלע  178
)עובר בצומת מחנה ישי(  

צומת
מחנה ישי

עירייה / קניון אדומים
 כל קווי מעלה אדומים פרט לקווים

126 ,125 ,121

לא.ת. תלפיות  124
למחוז ש"י דרך צומת מחנה ישי  127

לשכונות מעלה אדומים ולירושלים  173
לתחנה מרכזית ירושלים ד' קניון אדומים  177

178  לתחנה מרכזית ירושלים ד' צומת מחנה ישי

למחוז ש"י דרך צומת מחנה ישי  127
לשכונות מעלה אדומים ולירושלים  173

174  לתחנה מרכזית ירושלים דרך מצפה נבו

לתחנה מרכזית ירושלים דרך כלי שיר  175
לתחנה מרכזית ירושלים דרך קניון אדומים  177

178  לתחנה מרכזית ירושלים דרך  צומת מחנה ישי

4

מעלה אדומים והסביבה - כל הקווים



נופי סלע

צמח השדה

קדר

צמח השדה / מגדים

קדר

מצפה נבו

כלי שיר

מחוז ש"י

מצפה נבו

מגדים

כלי שיר

אבני 
החושן

מסוף

כניסה 
לעיר

צומת
מחנה ישי

127  לתחנה מרכזית ירושלים דרך קניון אדומים

לקריית הממשלה  121
להר הצופים ורמת אשכול  126

לא.ת. תלפיות  125
לשכונות מעלה אדומים ולירושלים  173

לתחנה מרכזית ירושלים דרך קניון אדומים   176

לקניון אדומים  28
לתחנה רק"ל גבעת התחמושת דרך קניון אדומים  128

לתחנה מרכזית ירושלים  174

להר הצופים ורמת אשכול  120
לקריית הממשלה  122

להר חוצבים  123
לא.ת. תלפיות  124

לשכונות מעלה אדומים ולירושלים  173
לתחנה מרכזית ירושלים דרך מצפה נבו  174

לתחנה מרכזית ירושלים  175

5
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מסלולי קווים

מישור אדומים

מעלה אדומים

גבעת המייסדים

דרך הר הבית - משטרה

עירייה •

קניון אדומים •

דרך קדם •

שד' החברה הכלכלית •

פריאל •

אופירה •

שדות •

חרובית •

תלמי יוסף •

חרובית •

סופה •

פריגן •

אוגדה •

גבעת המייסדים

* קו 23א נוסע לגבעת המייסדים דרך שכונת  
   נופי סלע ומחנה ישי וחוזר דרך מישור אדומים   

   לקניון אדומים

28•25
124•122•120
173•128•127
176•175•174

178•177

שינוי בקו23
קניון אדומים - מישור אדומים - גבעת המייסדים

שירות פנימי למישור 
אדומים וגבעת המייסדים 

23 עובר במחנה ישי קו 

 השירות לקדר עבר
128 28 לקווים 

* נסיעות של קו 23א יוצאות מתחנת המשטרה דרך מחנה ישי וגבעת המייסדים למישור אדומים.
לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות, יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

לוחות זמנים קו 23
מוצ"ששישיימים א'-ה'כיוון

ממעלה אדומים 
)משטרה(

 ,15:00 ,13:00 ,10:30 ,10:00* ,08:30 ,07:45 ,07:15
21:00 ,20:00 ,19:00 ,18:00 ,17:00  ,16:00 ,15:30*10:0022:00 ,18:00

13:30, 14:30, 16:30, 17:30מגבעת המייסדים
22:00 ,19:3010:3022:30 ,18:30

 שימו לב! 

משטרת מעלה אדומים - מישור אדומים - גבעת המייסדים

משטרת מעלה אדומים - מחנה ישי - מישור אדומים א23

23
שינוי בקו

לפניכם מסלולים מפורטים ולוחות זמנים של קווי האוטובוס במעלה אדומים. 
התרשים מציג את הרחובות שבהם יש תחנות עצירה.
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א ר ק תחנתמ
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

כפר אדומים

אלון

כפר אדומים

נופי פרת

מישור אדומים

מעלה אדומים

דבירמצפה יריחו

מעלה אריאל •

צומת כפר אדומים •

אלון •

המייסדים •

דרך פרת •

נחל ערוגות •

דרך פרת •

עם אחד •

צומת כפר אדומים •

שד' החברה הכלכלית •

דרך קדם •

קניון אדומים •

עירייה •

דרך הר הבית - משטרה

23•23א•28
124•122•120
173•128•127
176•175•174

178•177

 • צומת
מצפה יריחו

חדש25
מצפה יריחו - כפר אדומים- מעלה אדומים

שירות חדש למעלה 
אדומים ממצפה יריחו, 

 אלון, כפר אדומים
ונופי פרת

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

לוחות זמנים קו 25
מוצ"ששישיימים א'-ה'כיוון

7:4007:4019:00, 14:10, 17:00ממצפה יריחו

ממעלה אדומים 
7:0007:0021:00, 13:30, 16:20, 19:00)משטרה(

מצפה יריחו - כפר אדומים - מעלה אדומים
25
חדש

לנוחיותכם! שימו לב! 



מסלולי קווים
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מסלולי קווים

קדר

מעלה אדומים

ירושלים

 • דרך מדבר יהודה

זריחה

הזית •

דרך הר הבית •

קניון אדומים

עירייה •

דרך הר הבית •

 יצחק הנדיב •

 אהרון קציר •

 קלרמון גאנו •

גבעת התחמושת

 • שד'
 האוניברסיטה
העברית

23•23א•25
124•122•120

173•127
176•175•174

178•177

128

28

128

28

חדש
קידר- קניון אדומים- גבעת התחמושת 

חדש
קידר- קניון אדומים

* נסיעות של קו 128 לגבעת התחמושת או מגבעת התחמושת 
לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות, יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

לוחות זמנים קו 128 / 28
מוצ"ששישיימים א'-ה'כיוון

*06:30, 07:00, *08:00, 09:00, 13:00, מקדר
21:00 ,19:30 ,17:30* ,16:0012:30 ,10:30 ,07:3022:30 ,20:30 ,18:30

מקניון אדומים / 
גבעת התחמושת

 ,16:00* ,15:00 ,14:00* ,12:00 ,10:00
22:00 ,19:00 ,18:00*,17:0013:00 ,10:00 ,0ֿ7:0022:00 ,20:00 ,18:00

128 ממשיך עד גבעת  קו 
התחמושת

קדר - קניון אדומים - גבעת התחמושת

קדר - קניון אדומים  28

 שימו לב! 

128
חדש



9

א ר ק תחנתמ
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

נופי סלע

אבני החושן
הנחלים

כלי שיר

הר הצופים

הגבעה
הצרפתית

רמת אשכול

מסוף אוטובוסים
דרך קדם •

החלמיש •
הרכס •
האלמוג •
הבדולח •
השחם •
הגזית •
הצור •
הרכס •
דרך קדם •
דרך הגיא •
דרך מדבר יהודה •
הגיתית •

החצוצרה •

הכינור •
החליל •
דרך מדבר יהודה •

ספריית בני ציון •

קניון אדומים •
עירייה  •
דרך הר הבית •

יצחק הנדיב •

שד' צ'רצ'יל  •
לוחמי הגטאות •
ההגנה •
ששת הימים •
פארן •

מרכז מסחרי רמת אשכול

 • הנבל

23•23א•25•28
124•122

173•128•127
176•175•174

178•177

 • נופי סלע

120
שינוי בקו

מסוף אוטובוסים- הר הצופים- 
רמת אשכול

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

לוחות זמנים קו  120
מוצ"ששישיימים א'-ה'כיוון

לא פעיל06:0007:00, 07:10, 08:30, 09:30, 10:30מנופי סלע

לא פעיללא פעיל16:15, 18:15מרמת אשכול

 שירות חדש 
לאוניברסיטה  ולבית 
החולים בהר הצופים

הקו עובר בשכונות נופי 
סלע, הנחלים, כלי שיר 

ובקניון אדומים

הקו לא עובר במצפה נבו

נופי סלע - הר הצופים - רמת אשכול
120

שינוי בקו

לנוחיותכם! שימו לב! 

מסלול חלופי 
בשעות מסוימות



10

מסלולי קווים

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

לוחות זמנים קו  121
מוצ"ששישיימים א'-ה'כיוון

06:30, 07:30מצמח השדה
הקו אינו פעיל בשישי ובמוצ"ש

15:15, 16:15ממסוף הר נוף

צמח השדה

קריית הלאום

א.ת. גבעת שאול

העירית

דרך צמח השדה •

האשל •

פרי מגדים •

דרך הר הבית •

יצחק הנדיב •

שד' האוניברסיטה העברית •

לוי אשכול •

חטיבת הראל •

בר אילן •

ירמיהו •

שרי ישראל •

הנשיא השישי •

יואל זוסמן •

קפלן •

רופין - מוזיאון ישראל •

שד' וולפסון - משרד התחבורה •

יהושוע פרבשטיין •

כנפי נשרים •

מסוף הר נוף

 • דרך הר הבית

121
שינוי בקו

צמח השדה- קרית הממשלה- 
א.ת. גבעת שאול

 121  מסלול חדש לקו 
לא מגיע להר הצופים

רגילים לנסוע להר 
? 121 הצופים בקו 

מעתה סעו 
 126 120  או  בקווים 

צמח השדה - קריית הממשלה - א.ת גבעת שאול
121

שינוי בקו

 שימו לב! 
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א ר ק תחנתמ
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

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

לוחות זמנים קו  122
מוצ"ששישיימים א'-ה'כיוון

לא פעיל06:1006:45, 06:20, 06:40, 06:50, 07:15 מנופי סלע

לא פעיללא פעיל15:00, 15:45, 16:40, 17:15ממסוף הר נוף

נופי סלע

אבני החושן
הנחלים

כלי שיר

קריית הלאום

א.ת. גבעת שאול

מסוף אוטובוסים
דרך קדם •

החלמיש •
הרכס •
האלמוג •
הבדולח •
השחם •
הגזית •
הצור •
הרכס •
דרך קדם •
דרך הגיא •
דרך מדבר יהודה •
הגיתית •

החצוצרה •
הכינור •
החליל •
דרך מדבר יהודה •

ספריית בני ציון •
קניון אדומים •
עירייה    •
דרך הר הבית •

שד' האוניברסיטה העברית • לוי אשכול • חטיבת הראל • בר אילן • ירמיהו • שרי ישראל • הנשיא השישי • יואל זוסמן • קפלן • רופין - מוזיאון ישראל • שד' וולפסון - משרד התחבורה • יהושוע פרבשטיין • כנפי נשרים •
מסוף הר נוף

 • נופי סלע

יצחק הנדיב •

23•23א•25•28
124•120

173•128•127
176•175•174

178•177

122
תדירות משופרת

מסוף אוטובוסים- קרית הממשלה - 
א.ת. גבעת שאול

  הקו אינו עובר 
בבנייני האומה

רגילים לנסוע ממסוף 
הר נוף דרך גבעת שאול 
ובנייני האומה למעלה 

אדומים?

 129 מעתה סעו בקו 
 היוצא בשעה 7:15 

נופי סלע - קריית הממשלה - מסוף הר נוף
122

שינוי בקו

 שימו לב!  שימו לב! 



12

מסלולי קווים

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

לוחות זמנים קו  123
מוצ"ששישיימים א'-ה'כיוון

06:05, 06:48מנופי סלע
הקו אינו פעיל בשישי ובמוצ"ש

16:15, 17:15מהר חוצבים

נופי סלע

אבני החושן
הנחלים

כלי שיר

ירושלים

מסוף אוטובוסים
דרך קדם •

החלמיש •
הרכס •
האלמוג •
הבדולח •
השחם •
הגזית •
הצור •
הרכס •
דרך קדם •
דרך הגיא •
דרך מדבר יהודה •
הגיתית •

החצוצרה •
הכינור •
החליל •
דרך מדבר יהודה •

ספריית בני ציון •
קניון אדומים •
עירייה    •
דרך הר הבית •

שד' האוניברסיטה העברית •
שד' לוי אשכול •
חטיבת הראל •

שד' גולדה מאיר •
מסוף הר חוצבים

 • הנבל

יצחק הנדיב •

 • שמואל הנביא

23•23א•25•28
124•122•120
173•128•127
176•175•174

178•177

 • נופי סלע

123
ללא שינוי

מסוף אוטובוסים- קניון אדומים - 
נופי סלע - קניון אדומים - א.ת. הר חוצביםהר חוצבים

123
ללא שינוי



13

א ר ק תחנתמ
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

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

לוחות זמנים קו  124
מוצ"ששישיימים א'-ה'כיוון

05:50, 06:10, 06:25, 06:50, 07:05, 07:30, 09:10, 16:00, מנופי סלע
לא פעיל06:50, 17:0009:40

לא פעיל13:00, 13:1014:00, 14:30, 15:10, 15:30, 16:15, 17:20, 18:20, 19:20מא.ת. תלפיות

נופי סלע

אבני החושן
הנחלים

כלי שיר

א.ת. תלפיות

יצחק הנדיב •

מסוף אוטובוסים
דרך קדם •

החלמיש •
הרכס •
האלמוג •
הבדולח •
השחם •
הגזית •
הצור •
הרכס •
דרך קדם •
דרך הגיא •
דרך מדבר יהודה •
הגיתית •

החצוצרה •
הכינור •
החליל •
דרך מדבר יהודה •

ספריית בני ציון •
קניון אדומים •
עירייה  •
דרך הר הבית •

שד' האוניברסיטה העברית •
שד' חיים ברלב •
חיל ההנדסה •
הצנחנים •
חטיבת ירושלים •
דרך חברון •
התנופה •
הסדנא •
האומן •

חניון תלפיות

 • הנבל

23•23א•25•28
122•120

173•128•127
176•175•174

178•177

 • נופי סלע

124
שינוי בקו

מסוף אוטובוסים- קניון אדומים - 
א.ת. תלפיות

 הקו אינו עובר 
 במרכז העיר ירושלים

 ובתחנה המרכזית

נופי סלע - קניון אדומים - א.ת. תלפיות
124

שינוי בקו

 שימו לב! 
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מסלולי קווים

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

לוחות זמנים קו  125
מוצ"ששישיימים א'-ה'כיוון

06:15, 07:15מצמח השדה
הקו אינו פעיל בשישי ובמוצ"ש

15:50, 16:45מא.ת. תלפיות

צמח השדה

א.ת. תלפיות

העירית

דרך צמח השדה •

האשל •

פרי מגדים •

דרך הר הבית •

• 
יצחק הנדיב •

שד' האוניברסיטה העברית •

שד' חיים ברלב •

חיל ההנדסה •

הצנחנים •

חטיבת ירושלים •

דרך חברון •

התנופה •

הסדנא •

האומן •

חניון תלפיות

 • דרך הר הבית

125
חדש

צמח השדה- קניון אדומים - 
א.ת. תלפיות

שירות חדש וישיר 
משכונות צמח השדה 
ומגדים לא.ת. תלפיות

שירות חדש ברח' האשל

צמח השדה - מגדים - א.ת. תלפיות
125

חדש

לנוחיותכם!



15

א ר ק תחנתמ
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

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

לוחות זמנים קו  126
מוצ"ששישיימים א'-ה'כיוון

לא פעיל06:3008:00, 08:00מצמח השדה

צמח השדה

הר הצופים

רמת אשכול

הגבעה
הצרפתית

העירית

דרך צמח השדה •

האשל •

דרך הר הבית •

פרי מגדים •

דרך הר הבית •

שד' צ'רצי'ל •

אהרון קציר •

שד' צ'רצ'יל  •

לוחמי הגטאות •

ההגנה •

ששת הימים •

פארן •

מרכז מסחרי רמת אשכול

חדש126
צמח  שדה - הר הצופים - רמת אשכול

שירות חדש וישיר 
משכונות צמח השדה 

ומגדים להר הצופים
שירות חדש ברח' האשל

צמח  השדה - הר הצופים - רמת אשכול
126
חדש

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

לוחות זמנים קו  127
מוצ"ששישיימים א'-ה'כיוון

17:05 ממחוז ש"י
הקו אינו פעיל בשישי ובמוצ"ש

06:45מבנייני האומה ירושלים

מעלה אדומים

ירושלים

 • דרך הר הבית

 • דרך מדבר יהודה

מחוז ש"י

דרך הר הבית •
נופי סלע •
האלמוג •
הבדולח •
השחם •
הגזית •
הצור •

קניון אדומים  •

עירייה   •

דרך הר הבית •

אהרון קציר •

קלרמון גאנו •

גבעת התחמושת •

שרגאי •

קרל נטר •

שד' לוי אשכול •

חטיבת הראל •

בר אילן •

ירמיהו •

שרי ישראל •

 שד' שז"ר - בנייני האומה

יצחק הנדיב •

23•23א•25•28
124•122•120

173•128
176•175•174

178•177

127
שינוי בקו

מחוז ש“י - קניון אדומים - 
בנייני האומה ירושלים

127 השתנה  מסלול קו 
ומעתה הוא קו שירות 

 עבור מחוז ש"י
רגילים לנסוע בקו 127 
דרך היציאה משכונת 

 נופי סלע? 
 178 מעתה סעו בקו  

בתדירות משופרת

מחוז ש”י - קניון אדומים - בנייני האומה ירושלים
127

שינוי בקו

 שימו לב! 



א ר ק תחנתמ
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

17

א ר ק תחנתמ
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

*סיום פעילות בשישי ותחילת פעילות במוצ“ש בהתאם לזמני כניסת ויציאת השבת.

לוחות זמנים קו  173
מוצ"ששישיימים א'-ה'כיוון
מא.ת

מישור אדומים
 ,14:45 ,13:45 ,12:45 ,11:45 ,10:45 ,09:45 ,08:30 ,07:00 ,06:00

לא פעיל12:00, 15:4513:00, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45, 20:45, 21:45, 22:45, 23:15, 24:00

מבנייני האומה 
ירושלים

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

 ,06:30 ,06:00
לא פעיל07:10

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

הקו עובר בשכונות: 
מגדים, צמח השדה, 

כלי שיר, הנחלים, אבני 
החושן, נופי סלע

 הקו השתנה? 
יש תחליף!

173 המשתנה: במקום קו 
 � למחוז ש"י ניתן לנסוע 

 127 בקו  

� למחנה ישי ניתן לנסוע 
בקווים

 216  215  178  127  23  

� למצפה נבו ניתן לנסוע 
 174  בקו 

בתדירות משופרת

צמח השדה

מגדים

ירושלים

נופי הסלע

כלי שיר

אבני החושן
הנחלים

 • שד'
 האוניברסיטה
העברית

 • דרך מדבר יהודה

פריאל דרך קדם • נופי סלע • החלמיש • הרכס • האלמוג • הבדולח • השחם • הגזית • הצור • הרכס • דרך קדם • דרך הגיא •
ספריית בני ציון •
הגיתית •

החצוצרה •
הכינור • החליל • דרך מדבר יהודה • קניון אדומים • עירייה •
•   
דרך צמח השדה • העירית • דרך צמח השדה • האשל •

פרי מגדים •
דרך הר הבית •

אהרון קציר •
קלרמון גאנו •
גבעת התחמושת • שרגאי • קרל נטר • לוי אשכול • חטיבת הראל • בר אילן • ירמיהו • שרי ישראל •

שד' שז"ר - בנייני האומה

יצחק הנדיב •

 • הנבל

 • דרך הר הבית

 • דרך הר הבית

מישור אדומים

23•23א•25•28
124•122•120

127•128
176•175•174

178•177

173
שינוי בקו

א.ת. מישור אדומים- קניון אדומים- 
א.ת. מישור אדומים - קניון אדומים - בנייני האומה ירושליםבנייני האומה ירושלים

173
שינוי בקו

 שימו לב! 

 שימו לב! 
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*הנסיעות מבנייני האומה ירושלים עד 7:30 תתבצענה בשעות 06:10, 07:10 ו- 07:30 בלבד 
** סיום פעילות בשישי ותחילת פעילות במוצ“ש בהתאם לזמני כניסת ויציאת השבת

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

תדירויות קו  174
מוצ"ש**שישי**ימים א'-ה'שעות פעילותכיוון

9:00-17:0017:00-20:4020:40-24:00עד 9:00
15-20 דק'10-20 דק'30 דק'20 דק'12-15 דק'5-15 דק'5:30-24:00מאבני החושן

15-30 דק'10-20 דק'15-30 דק'8-15 דק'7-20  דק'20-40 דק' *6:00-24:00מבנייני האומה ירושלים

אבני החושן

הנחלים
כלי שיר

מצפה נבו

כלי שיר

ירושלים
 • שד'

 האוניברסיטה
העברית

מסוף אוטובוסים 
דרך הגיא •
דרך מדבר יהודה •
הגיתית •
מצפה נבו •
הגיתית •

החצוצרה •
הכינור •
החליל •
דרך מדבר יהודה •

ספריית בני ציון •
קניון אדומים •
עירייה   •
דרך הר הבית •

יצחק הנדיב •
אהרון קציר •
קלרמון גאנו •
גבעת התחמושת  •
שרגאי •
קרל נטר •
לוי אשכול •
חטיבת הראל •
בר אילן •
ירמיהו •
שרי ישראל •

 שד' שז"ר - בנייני האומה

 • הנבל

23•23א•25•28
124•122•120
173•128•127

176•175
178•177

174
תדירות משופרת

מסוף אוטובוסים- מצפה נבו - 
בנייני האומה ירושלים

קו ישיר העובר דרך 
 שכונות הנחלים, כלי שיר

ומצפה נבו

  174 רגילים לנסוע בקו  
 בשעות הערב 

 לצמח השדה ומגדים? 
 173 מעתה סעו בקו  

אבני חושן - מצפה נבו - בנייני האומה ירושלים
174
משופר

 שימו לב! 



א ר ק תחנתמ
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

19

א ר ק תחנתמ
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תחנת
מוצא/יעד א ר ק רחוב בו מ

עוצר הקו
תחנת 
רכבת

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

מעבר
לקווים אחרים

אזור 
השינוי

בקו נגיש פועלים בכל שעות היום אוטובוסים
נמוכי רצפה המותאמים לכיסאות גלגלים 

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

תדירות קו  175
מוצ"ששישיימים א'-ה'כיוון

05:30, 05:45, 06:00, 06:12, 06:48, 07:09, 07:36מאבני חושן
הקו אינו פעיל בשישי ובמוצ"ש

13:20, 14:12, 15:09, 16:12, 17:09, 18:20, 19:28מבנייני האומה ירושלים

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

אבני החושן

הנחלים

כלי שיר

ירושלים

מסוף אוטובוסים 
דרך הגיא •

דרך מדבר יהודה •

הגיתית •

החצוצרה •

הכינור •

החליל •

דרך מדבר יהודה •

ספריית בני ציון •

קניון אדומים •

עירייה  •

דרך הר הבית •

יצחק הנדיב •

אהרון קציר •

קלרמון גאנו •

גבעת התחמושת  •

שרגאי •

קרל נטר •

לוי אשכול •

חטיבת הראל •

בר אילן •

ירמיהו •

שרי ישראל •
שד' שז"ר - בנייני האומה

 • הנבל

 • שד'
 האוניברסיטה
העברית

23•23א•25•28
124•122•120
173•128•127

176•174
178•177

175
שינוי בקו

מסוף אוטובוסים- כלי שיר -  
בנייני האומה ירושלים

 קו ישיר 
דרך שכונת כלי שיר

 הקו לא עובר 
בשכונת מגדים

אבני חושן - כלי שיר - בנייני האומה ירושלים
175

שינוי בקו

 שימו לב! 
 שימו לב! 
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* הנסיעות מבנייני האומה ירושלים תתבצענה בבוקר בשעות  06:40 ו- 07:40 בלבד     
** סיום פעילות בשישי ותחילת פעילות במוצ“ש בהתאם לזמני כניסת ויציאת השבת.

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

תדירות קו  176
מוצ"ש**שישי**ימים א'-השעות כיוון

מ- 9:00-14:0014:00עד- 9:00
20-30 דק'15-30 דק'20-30 דק'30 דק'7-15 דק'5:30-23:00מצמח השדה

15-30 דק'15-40 דק'15-20 דק'20-40 דק'60 דק'*6:30-24:20מבנייני האומה ירושלים

צמח השדה

ירושלים

העירית

דרך צמח השדה •

דרך הר הבית •

ספריית בני ציון •

קניון אדומים •

עירייה •

דרך הר הבית •

פרי מגדים   •
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שרי ישראל •

שד' שז"ר - בנייני האומה

 • שד'
 האוניברסיטה
העברית

 • דרך
23•23א•25•28מדבר יהודה

124•122•120
173•128•127

174•175
178•177

176
תדירות משופרת

צמח השדה- מגדים - 
צמח השדה - מגדים - בנייני האומה ירושליםבנייני האומה ירושלים

176
משופר
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עוצר הקו
תחנת 
רכבת
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    * בין השעות 7:00 ל-10:00 חלק מהקווים היוצאים מירושלים יעברו גם בשכונות צמח השדה ומגדים  
 ** בימי שישי נסיעה ראשונה ממעלה אדומים לבנייני האומה תצא בשעה 05:30 ומבנייני האומה למעלה אדומים בשעה 06:45. 

*** במוצאי שבת יעברו חלק מהקווים לירושלים וממנה גם בשכונות צמח השדה ומגדים
          סיום פעילות בשישי ותחילת פעילות במוצ“ש בהתאם לזמני כניסת ויציאת השבת. לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות, יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת

תדירות קו  177
מוצ"ש***שישי**ימים א'-ה'שעות פעילותכיוון

מ- 10:45-14:0514:05-20:0020:00עד- 10:45
20-30 דק'10-30 דק'30 דק' 20-30 דק'15-20 דק'5-20 דק' 5:25-23:00מנופי סלע

20-30 דק'20-30 דק'20-30 דק'10-15 דק'20-30 דק'25-40 דק'7:15-24:00מבנייני האומה ירושלים

נופי סלע

ירושלים

מסוף אוטובוסים
דרך קדם •
נופי סלע •
החלמיש •
הרכס •
האלמוג •
הבדולח •
השחם •
הגזית •
הצור •
הרכס •

דרך קדם •
קניון אדומים •
עירייה   •
דרך הר הבית •

יצחק הנדיב •
אהרון קציר •
קלרמון גאנו •
גבעת התחמושת •
שרגאי •
קרל נטר •
לוי אשכול •
חטיבת הראל •
בר אילן •
ירמיהו •
שרי ישראל •

שד' שז"ר - בנייני האומה

 • שד'
 האוניברסיטה
העברית

23•23א•25•28
124•122•120
173•128•127

174•175
178•176

177
תדירות משופרת

מסוף אוטובוסים- נופי הסלע- 
נופי סלע - קניון אדומים - בנייני האומהבנייני האומה ירושלים

177
משופר



מסלולי קווים
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מסלולי קווים

תדירות קו  178
מוצ"ששישיימים א-הכיוון

06:40, 07:20, 07:40, 08:00ממסוף מעלה אדומים
הקו אינו פעיל בשישי ובמוצ"ש

06:30, 13:55, 14:30, 15:33, 16:36, 17:30, 18:33, 19:33מבנייני האומה ירושלים

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

קניון אדומים / עירייה
דרך קדם •

נופי סלע •

החלמיש •

הרכס •

האלמוג •

הבדולח •

השחם •

הגזית •

הצור •
צומת מחנה ישי •

יצחק הנדיב •

אהרון קציר •

קלרמון גאנו •

גבעת התחמושת •

שרגאי •

קרל נטר •

שד' לוי אשכול •

חטיבת הראל •

בר אילן •

ירמיהו •

שרי ישראל •
שד' שז"ר - בנייני האומה

נופי סלע

ירושלים

 • שד'
 האוניברסיטה
העברית

23•23א•25•28
124•122•120
173•128•127

175•174
177•176

חדש
קניון אדומים- נופי הסלע- 

בנייני האומה ירושלים 178

178 נוסע במסלול קו  קו 
127 הישן

שירות  ישיר לירושלים 
 דרך היציאה משכונת 

נופי סלע

קניון אדומים - נופי סלע - בנייני האומה ירושלים
178

חדש

 שימו לב! 
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חובה ְלַתֵּקף* בכל נסיעה
* ְלַתֵּקף - להעביר את כרטיס הרב קו או 

את כרטיס הנייר שרכשתם בתחנה 
 במכשיר התיקוף.

שימו לב! יש לתקף את כרטיס 
הרב קו גם במעברים בין אמצעי 

 התחבורה השונים.
מרכז שירות לקוחות אגד תעבורה 3133*

 שימו לב! 

לנוחיותכם עמדת שירות בקניון מעלה אדומים:
 החל מ 20.11.13 תעמוד לרשותכם עמדת שירות שתהיה פעילה 

בימים א'-ה' בין השעות 19:00-17:00 ובימי ו' בין השעות 13:00-09:30
על מנת להנפיק כרטיס חדש עליכם להצטייד ב:

 טופס בקשה 
 תמונת פספורט

 צילום תעודת זהות
 לזכאים להנחות מיוחדות - בצילום אסמכתא לזכאות

       

כדי לחסוך זמן תוכלו להשתמש במעטפת השירות 
ולשלשלה בתיבת השירות בעיריית מעלה אדומים 

נסיעה טובה!

עוד אין לכם רב קו? זה הזמן להצטייד בו!



רח‘ שרגאי
שלה

קריית הממ

שכול
שד‘ א

שד‘ בר-לב לפסגת זאב

להר הרצל

≥

±¥

∑

≤ µ
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Eshkol Blvd.

Bar Lev Blvd.

To Pisgat Ze’ev

To Mt. Herzl

חניון חנה וסע
שת

גבעת התחמו
Park and Ride
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m

unition Hill

לתחנה המרכזית
To Central Bus Station

למרכז העיר

To City Center

כניסה לחניון
 Parking

Entrance
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 אזור המעבר
שת

בגבעת התחמו
לפניכם מפה המתארת את תחנות הקווים מגבעת התחמושת ואליה. המפה תסייע לכם 

לתכנן את המשך הנסיעה שלכם מגבעת התחמושת אל היעדים השונים ברחבי העיר.



Stop  ≤
חנה 

ת

הר חוצבים  (בוקר בלבד)  
  

 Har Hotzvim
 (Morning Only) 

הר נוף  דרך מעלות דפנה,
  

סנהדריה, עזרת תורה, רח' סורוצקין  
 Har Nof Via Malot Dafna,

Sanhedria, Ezrat Torah, Sorozkin 

  גבעת רם  דרך תחנה מרכזית  
Givat Ram

   Via  Central Bus Station

Stop  ≥
חנה 

ת

127
174

173
175

176
177

Maaleh Adum
im מעלה אדומים

Stop  ¥
חנה 

ת

הר הצופים
  

Mount Scopus 

Stop  µ
חנה 

ת

תלפיות מזרח דרך תחנה מרכזית  
  

Talpiyot East Via Central Bus Station  

חניון תלפיות דרך גאולה,  מרכז העיר, רחביה, פת 
  

  Chords Bridge  Via Geula, City Center,
Rehavia, Pat 

תחנה מרכזית  דרך גאולה,
  

שוק מחנה יהודה
 Central Bus Station

 Via Geula, Mahane Yehuda Market

  גשר המיתרים דרך גאולה,  רוממה 
(סורוצקין) 

 Chords Bridge  Via Geula,
Romema (Sorozkin) 

Stop  ∂
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 Pisgat Zeev פסגת זאב
  

  נווה יעקב
 Neve Ya’akov

  נווה יעקב (קמיניץ) 
Neve Ya’akov (Kaminitz) 

Stop  ∑
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 Pisgat Zeev פסגת זאב
  

פסגת זאב מזרח
  

6א
 Pisgat Zeev East 

  נווה יעקב  (צהריים בלבד)
 Neve Ya’akov (Mid-day Only)

  נווה יעקב
 Neve Ya’akov

  נווה יעקב (קמיניץ) 
Neve Ya’akov (Kaminitz) 

שלים
 קווי מזרח ירו

East Jerusalem
 Lines 

Stop  ±
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ת

Alighting only ! הורדה בלבד
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Ja�
a יפו

שז“ר
שד‘ 

Shazar Ave.

 שד‘ נורדאו

Nordau Ave. 

להר הרצל
אוויר

לחיל ה
ם

פניי
או

הולכי רגל ו
שביל ל

Ped\Bike Path

שביל להולכי רגל
Pedestrian Path

ת 
מרכזי

תחנה 
קווים בינעירוניים ופרבריים

Central Bus Station 
Intercity and Suburbian Lines

בנייני האומה
Binyaney HaUma

למרכז העיר
To City Center

למרכז העיר
To the City Center

למאה שערים

To Mea Shearim

מה
בינייני האו

Binyaney H
aU

m
a

ת
תר עבודו

שראל א
ת י

 רכב
Israel Railw

ays Construction Site

שז“ר
שד‘ 

Shazar A
ve.

ליציאה מירושלים
Out of the City

שד‘ הנשיא השישי

Hanasi 

Hashishi Ave.

לדרום העיר
To the

South of
the City

1
5

6

4
3

9
2

811
10

12

7

15
מעבר

14תת קרקעי
ש

מעבר נגי
תת קרקעי

ש
מעבר נגי

תת קרקעי
מעבר

תת קרקעי

13

To Mt. Herzl
To Heil Ha’Avir

Stop  ≤
חנה 

ת

  קניון מלחה  
דרך קריית הממשלה, גבעת רם, קטמון

 Malha Mall
 Via Government Complex, Givat Ram, Katamon

  קניון מלחה 
דרך קריית היובל, שטרן, שכונת מלחה  

  Malha Mall 
Via Kiryat Kiryat HaYovel, Stern, Manahat

תחנת רכבת מלחה
35א  

דרך קריית היובל, שטרן, קניון מלחה  
Malha Train Station 

Via Kiryat HaYovel, Stern, Malha Mall 

  כפר היי-טק  (מעונות האלף)
 High Tech Village 

Stop  ≥
חנה 

ת

  הכותל המערבי 
 דרך רח' סורוצקין, שמואל הנביא 

 W
estern W

all
Via Sorozkin St., Shmuel Hanavi

  קניון מלחה  דרך גבעת מרדכי, צומת פת
 Malha Mall  Via Givat Mordehai,

 Pat juanction

Ram
at Sharet  רמת שרת  

Stop  ±
חנה 

ת

הורדה לכל הקווים
Alighting For All Lines

Stop תחנה ¥ 
continue שך 

מ
ה

 Pisgat Zeev   פסגת זאב  

Ram
ot רמות  

31
  הר המנוחות  דרך גבעת שאול 

 Har Ham
enuchot Via Givat Shaul

 Har Nof  הר נוף  

Stop  µ
חנה 

ת

  הכותל המערבי  
דרך גאולה(צפניה), שמואל הנביא 

 W
estern W

all
  Via Geula(Zfanya), Shmuel HaNavi

  גבעת מרדכי   דרך רוממה, קרית בעלז, גאולה, 
שוק מחנה יהודה, רחביה וגבעת רם 

 Givat Mordechai Via Romema, Kiryat
 Belz, Geula, Mahane Yehuda Market, Rehavia,

Givat Ram

 Rachels Tom
b   163  קבר רחל

Stop  ∑
חנה 

ת

  פסגת זאב מזרח
6א

 Pisgat Zeev East
31  גילה  דרך שד' מנחם בגין, קניון מלחה

  Gilo   Via Menachem
 Begin, Malha Mall

  גילה  מרכז העיר ,דרך רחביה
   Gilo   Via City Center, Rehavia

102  קו לילה גילה דרך מרכז העיר ,עמק רפאים
  Night Line - Gilo Via City Center, Emek

Refaim
   

106  קו לילה גבעת משואה
דרך מרכז העיר

 Night Line Givat Mesua
Via City Center  

107  קו לילה חומת שמואל
דרך מרכז העיר

 Night Line Hom
at Shm

uel
Via City Center  

Stop  ∏
חנה 

ת

  רמת שלמה  דרך רח' בר אילן
 Ram

at Shlom
o  Via Bar Ilan St.

  הר הצופים  דרך רח' בר אילן, גבעת המבתר, 
הגבעה הצרפתית 

  Mount Scopus Via Bar Ilan St., Givat
Hamivtar, French Hill

  הר הצופים  דרך בר אילן, גבעת התחמושת 
  Mount Scopus Via Bar Ilan St., Givat

Ammunition Hill

שלים
99-קו תיירותי סובב ירו

99  - Jerusalem
 City Tour

Stop  ∂
חנה 

ת

קניון מלחה (א.ס בית"ר)  
  

דרך רח' המלך ג'ורג', עמק רפאים, גוננים 
Malha Mall (a.s beitar) 

Via King George St., Emek Refaim,Gonenim
 

תחנת רכבת מלחה
  

18א
דרך רח' המלך ג'ורג', עמק רפאים, גוננים 

Malha Train Station 
Via King George St., Emek Refaim,Gonenim

 

  חומת שמואל 
דרך מרכז העיר, א.ת תלפיות (דרך חברון)
 Hom

at Shm
uel

  Via City Center, Talpiyot Ind.Zone (Hebron Rd.)

Stop  π
חנה 

ת

45א  נווה יעקב 
 Neve Yaakov    Atarot   עטרות  

K�r 70  מחנה כפיר

Stop  ±∞
חנה 

ת

183
185

186
188

189
Mate Yehuda מטה יהודה 

115  קו לילה בית שמש
Night Line Beit Shem

esh

Stop  ±±
חנה 

ת

158
154

155
156

157
Mevaseret Zion מבשרת ציון 

480  קו לילה תל אביב מסוף 
 Night Line Tel Aviv ארלוזורוב

Arlozorov Term
inal

104  קו לילה מבשרת ציון
Night Line Mevaseret Zion

105  קו לילה גבעת זאב
Night Line Givat Zeev

InterCity  Lines קווים בינעירוניים

Stop  ±≤
חנה 

ת

Bayit VaGan בית וגן  

Stop  ±¥
חנה 

ת

 Talpiyot East  מזרח
   תלפיות  

מזרח
  תלפיות  

8א
חלופת צהריים דרך רח' בצלאל

 Talpiyot East
  Via Bezalel, Mid-day alternative

  קניון מלחה  
דרך קריית הממשלה, גבעת רם, קטמון

 Malha Mall
Via Government Complex, Givat Ram, Katamon

  קניון מלחה 
דרך קריית היובל, שטרן, שכונת מלחה  

  Malha Mall 
Via Kiryat HaYovel, Stern, Manahat

תחנת רכבת מלחה
35א  

דרך קריית היובל, שטרן, קניון מלחה  
Malha Train Station 

Via Kiryat HaYovel, Stern, Malha Mall 

105  קו לילה תלפיות  דרך מרכז העיר
 Night Line Talpiyot  Via City Center

290  מרכז אוניברסיטאי אריאל
Ariel University Center

Stop  ±µ
חנה 

ת

א.ת. תלפיות  מרכז העיר  
  

Talpiyot Ind.zone   City Center 
  הר חוצבים  דרך גאולה (צפניה)  

  Har Hotzvim
 Via Geula (Zfanya) 

39א  הר חוצבים  דרך רח' הרב לוי  
  Har Hotzvim

 Via HaRav Bloy St. 

104  קו לילה ממילא
Night Line Mam

ila

Stop  ¥
חנה 

ת

  מסוף הר נוף  
8א

דרך א.ת גבעת שאול 
 Har Nof Term

inal
Via Givat Shaul Ind. Zone

  מסוף הר נוף  דרך גבעת שאול
 Har Nof  Teram

inal  Via Givat Shaul

Stop  ±≥
חנה 

ת

175
176

177
178

129
173

174
127

     
Maale Adum

im מעלה אדומים

135
134

133
132

131
130

Givat Zeev גבעת זאב 

Stop תחנה ≤± 
continue שך 

מ
ה

215  כפר אדומים  דרך נופי פרת ואלון
Kfar Adum

im
 Via Nofei Prat , Alon

Mitzpe Yeriho   216  מצפה יריחו

Ja�
a יפו

שז“ר
שד‘ 

Shazar Ave.

 שד‘ נורדאו

Nordau Ave. 

להר הרצל
אוויר

לחיל ה
ם

פניי
או

הולכי רגל ו
שביל ל

Ped\Bike Path

שביל להולכי רגל
Pedestrian Path

ת 
מרכזי

תחנה 
קווים בינעירוניים ופרבריים

Central Bus Station 
Intercity and Suburbian Lines

בנייני האומה
Binyaney HaUma

למרכז העיר
To City Center

למרכז העיר
To the City Center

למאה שערים

To Mea Shearim
מה

בינייני האו
Binyaney H

aU
m

a

ת
תר עבודו

שראל א
ת י

 רכב
Israel Railw

ays Construction Site

שז“ר
שד‘ 

Shazar A
ve.

ליציאה מירושלים
Out of the City

שד‘ הנשיא השישי

Hanasi 

Hashishi Ave.

לדרום העיר
To the

South of
the City

1
5

6

4
3

9
2

811
10

12

7

15
מעבר

14תת קרקעי
ש

מעבר נגי
תת קרקעי

ש
מעבר נגי

תת קרקעי
מעבר

תת קרקעי

13

To Mt. Herzl
To Heil Ha’Avir

ה
ע

תנו
שפרים ב

מ

 Central Bus Station תחנה מרכזית

26

 אזור המעבר
בתחנה המרכזית

לפניכם מפה המתארת את תחנות הקווים מהתחנה המרכזית ואליה. המפה תסייע לכם 
לתכנן את המשך הנסיעה שלכם מהתחנה המרכזית אל היעדים השונים ברחבי העיר.
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Shazar Ave.
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ם
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או

הולכי רגל ו
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To City Center
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To Mt. Herzl
To Heil Ha’Avir

Stop  ≤
חנה 

ת

  קניון מלחה  
דרך קריית הממשלה, גבעת רם, קטמון

 Malha Mall
 Via Government Complex, Givat Ram, Katamon

  קניון מלחה 
דרך קריית היובל, שטרן, שכונת מלחה  

  Malha Mall 
Via Kiryat Kiryat HaYovel, Stern, Manahat

תחנת רכבת מלחה
35א  

דרך קריית היובל, שטרן, קניון מלחה  
Malha Train Station 

Via Kiryat HaYovel, Stern, Malha Mall 

  כפר היי-טק  (מעונות האלף)
 High Tech Village 

Stop  ≥
חנה 

ת

  הכותל המערבי 
 דרך רח' סורוצקין, שמואל הנביא 

 W
estern W

all
Via Sorozkin St., Shmuel Hanavi

  קניון מלחה  דרך גבעת מרדכי, צומת פת
 Malha Mall  Via Givat Mordehai,

 Pat juanction

Ram
at Sharet  רמת שרת  

Stop  ±
חנה 

ת

הורדה לכל הקווים
Alighting For All Lines

Stop תחנה ¥ 
continue שך 

מ
ה

 Pisgat Zeev   פסגת זאב  

Ram
ot רמות  

31
  הר המנוחות  דרך גבעת שאול 

 Har Ham
enuchot Via Givat Shaul

 Har Nof  הר נוף  

Stop  µ
חנה 

ת

  הכותל המערבי  
דרך גאולה(צפניה), שמואל הנביא 

 W
estern W

all
  Via Geula(Zfanya), Shmuel HaNavi

  גבעת מרדכי   דרך רוממה, קרית בעלז, גאולה, 
שוק מחנה יהודה, רחביה וגבעת רם 

 Givat Mordechai Via Romema, Kiryat
 Belz, Geula, Mahane Yehuda Market, Rehavia,

Givat Ram

 Rachels Tom
b   163  קבר רחל

Stop  ∑
חנה 

ת

  פסגת זאב מזרח
6א

 Pisgat Zeev East
31  גילה  דרך שד' מנחם בגין, קניון מלחה

  Gilo   Via Menachem
 Begin, Malha Mall

  גילה  מרכז העיר ,דרך רחביה
   Gilo   Via City Center, Rehavia

102  קו לילה גילה דרך מרכז העיר ,עמק רפאים
  Night Line - Gilo Via City Center, Emek

Refaim
   

106  קו לילה גבעת משואה
דרך מרכז העיר

 Night Line Givat Mesua
Via City Center  

107  קו לילה חומת שמואל
דרך מרכז העיר

 Night Line Hom
at Shm

uel
Via City Center  

Stop  ∏
חנה 

ת

  רמת שלמה  דרך רח' בר אילן
 Ram

at Shlom
o  Via Bar Ilan St.

  הר הצופים  דרך רח' בר אילן, גבעת המבתר, 
הגבעה הצרפתית 

  Mount Scopus Via Bar Ilan St., Givat
Hamivtar, French Hill

  הר הצופים  דרך בר אילן, גבעת התחמושת 
  Mount Scopus Via Bar Ilan St., Givat

Ammunition Hill

שלים
99-קו תיירותי סובב ירו

99  - Jerusalem
 City Tour

Stop  ∂
חנה 

ת

קניון מלחה (א.ס בית"ר)  
  

דרך רח' המלך ג'ורג', עמק רפאים, גוננים 
Malha Mall (a.s beitar) 

Via King George St., Emek Refaim,Gonenim
 

תחנת רכבת מלחה
  

18א
דרך רח' המלך ג'ורג', עמק רפאים, גוננים 

Malha Train Station 
Via King George St., Emek Refaim,Gonenim

 

  חומת שמואל 
דרך מרכז העיר, א.ת תלפיות (דרך חברון)
 Hom

at Shm
uel

  Via City Center, Talpiyot Ind.Zone (Hebron Rd.)

Stop  π
חנה 

ת

45א  נווה יעקב 
 Neve Yaakov    Atarot   עטרות  

K�r 70  מחנה כפיר

Stop  ±∞
חנה 

ת

183
185

186
188

189
Mate Yehuda מטה יהודה 

115  קו לילה בית שמש
Night Line Beit Shem

esh

Stop  ±±
חנה 

ת

158
154

155
156

157
Mevaseret Zion מבשרת ציון 

480  קו לילה תל אביב מסוף 
 Night Line Tel Aviv ארלוזורוב

Arlozorov Term
inal

104  קו לילה מבשרת ציון
Night Line Mevaseret Zion

105  קו לילה גבעת זאב
Night Line Givat Zeev

InterCity  Lines קווים בינעירוניים

Stop  ±≤
חנה 

ת

Bayit VaGan בית וגן  

Stop  ±¥
חנה 

ת

 Talpiyot East  מזרח
   תלפיות  

מזרח
  תלפיות  

8א
חלופת צהריים דרך רח' בצלאל

 Talpiyot East
  Via Bezalel, Mid-day alternative

  קניון מלחה  
דרך קריית הממשלה, גבעת רם, קטמון

 Malha Mall
Via Government Complex, Givat Ram, Katamon

  קניון מלחה 
דרך קריית היובל, שטרן, שכונת מלחה  

  Malha Mall 
Via Kiryat HaYovel, Stern, Manahat

תחנת רכבת מלחה
35א  

דרך קריית היובל, שטרן, קניון מלחה  
Malha Train Station 

Via Kiryat HaYovel, Stern, Malha Mall 

105  קו לילה תלפיות  דרך מרכז העיר
 Night Line Talpiyot  Via City Center

290  מרכז אוניברסיטאי אריאל
Ariel University Center

Stop  ±µ
חנה 

ת

א.ת. תלפיות  מרכז העיר  
  

Talpiyot Ind.zone   City Center 
  הר חוצבים  דרך גאולה (צפניה)  

  Har Hotzvim
 Via Geula (Zfanya) 

39א  הר חוצבים  דרך רח' הרב לוי  
  Har Hotzvim

 Via HaRav Bloy St. 

104  קו לילה ממילא
Night Line Mam

ila

Stop  ¥
חנה 

ת

  מסוף הר נוף  
8א

דרך א.ת גבעת שאול 
 Har Nof Term

inal
Via Givat Shaul Ind. Zone

  מסוף הר נוף  דרך גבעת שאול
 Har Nof  Teram

inal  Via Givat Shaul

Stop  ±≥
חנה 

ת

175
176

177
178

129
173

174
127

     
Maale Adum

im מעלה אדומים

135
134

133
132

131
130

Givat Zeev גבעת זאב 

Stop תחנה ≤± 
continue שך 

מ
ה

215  כפר אדומים  דרך נופי פרת ואלון
Kfar Adum

im
 Via Nofei Prat , Alon

Mitzpe Yeriho   216  מצפה יריחו

Ja�
a יפו

שז“ר
שד‘ 

Shazar Ave.

 שד‘ נורדאו

Nordau Ave. 

להר הרצל
אוויר

לחיל ה
ם

פניי
או

הולכי רגל ו
שביל ל

Ped\Bike Path

שביל להולכי רגל
Pedestrian Path

ת 
מרכזי

תחנה 
קווים בינעירוניים ופרבריים

Central Bus Station 
Intercity and Suburbian Lines

בנייני האומה
Binyaney HaUma

למרכז העיר
To City Center

למרכז העיר
To the City Center

למאה שערים

To Mea Shearim

מה
בינייני האו

Binyaney H
aU

m
a

ת
תר עבודו

שראל א
ת י

 רכב
Israel Railw

ays Construction Site

שז“ר
שד‘ 

Shazar A
ve.

ליציאה מירושלים
Out of the City

שד‘ הנשיא השישי

Hanasi 

Hashishi Ave.

לדרום העיר
To the

South of
the City

1
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6

4
3

9
2

811
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14תת קרקעי
ש

מעבר נגי
תת קרקעי
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תת קרקעי
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To Mt. Herzl
To Heil Ha’Avir

ה
ע

תנו
שפרים ב

מ

 Central Bus Station תחנה מרכזית
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