כ"ב באלול תש"פ | 11.9.20

יישובי בנימין
והשומרון

ב
ל
ו
מ
י
ש
ם ושיפורים במערך

יי
נו
שיהתחבורה הציבורית

מועצה אזורית בקעת הירדן
אריאל  בית אלטהבנימין  מועצה אזורית שומרון
מועצה אזורית מ מנואל  קדומים  קרני שומרון
מעלה אפרים  ע

אז מה חדש?

שינוי בקווים

נוסעים יקרים,
רשת הרכבות הקלות הנבנית בימים אלו בירושלים ,עתידה לשנות את פניה של ירושלים
והמטרופולין כולו .בקרוב יחלו עבודות תשתית להכשרת תוואי הרכבת הקלה בציר בר
אילן .עבודות אלו יכללו צימצום וביטול נתיבי תנועה באזור ויגרמו לעומסי תנועה
משמעותיים במרחב .על מנת לשמור על רמת השירות ואמינות בקווי בנימין
והשומרון ,יבוצעו שינויים במסלולי הקווים המשרתים את ציר בר אילן הכוללים:
 קיצור קווי בנימין והשומרון המגיעים מכביש  60אל תחנת הרכבת הקלה
בגבעת התחמושת
 הסטת מסלולי קווי השומרון המגיעים מכביש  443מציר בר אילן ישירות אל
הכניסה לירושלים
 יצירת שירות ישיר ועוקף עבודות העובר באזור התעשיה שער בנימין אל
הכניסה לירושלים
 שיפור שירות ותגבור תדירות לישובי בנימין
 הפעלת קו מקומי חדש באזור בנימין
 הסטת קווי הבקעה למסלול עוקף עבודות דרך שדרות יגאל ידין

תודה על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה .נסיעה טובה ונעימה!

ב-כ"ב באלול תש"פ |  11.9.20ישתנו חלק מקווי האוטובוס
ביישובי בנימין והשומרון .מה ישתנה בקו שלכם?

49

141 140

142

143

כוכב השחר -
שער בנימין

בית אל  -ירושלים
בנייני האומה  /גשר
המיתרים

שער בנימין  /אדם  -ירושלים
(גבעת התחמושת)

כוכב יעקב /
תל ציון  -ירושלים
(רחוב שרגאי)

הפיכתו לקו לילה

מסלול ישיר אל בנייני האומה
והכניסה לירושלים במסלול
עוקף עבודות
(עמוד )5

קיצור הקו אל תחנת הרכבת
הקלה בגבעת התחמושת

קיצור הקו אל תחנת הרכבת
הקלה בגבעת התחמושת
(עמוד )6

144

145

146

147

כוכב יעקב /
תל ציון  -ירושלים
(רחוב שרגאי)

כוכב יעקב  /תל ציון -
ירושלים (בנייני האומה /
גשר המיתרים)

מעלה מכמש -
שער בנימין

מחנה רבין -
שער בנימין

קיצור הקו אל תחנת הרכבת
הקלה בגבעת התחמושת
וכניסה אל כוכב יעקב
(עמוד )6

תגבור נסיעות הקו והפיכתו לקו
ישיר עוקף עבודות
(עמוד )7

קיצור הקו אל שער בנימין
ותגבור נסיעות

קיצור הקו אל
מסוף שער בנימין

148

182

183

215

פסגות  -ירושלים
(גבעת התחמושת)

נחליאל  -מודיעין
( רכבת מרכז)

נעלה  -מודיעין
( רכבת מרכז)

אלון  -ירושלים
(גבעת התחמושת)

תגבור נסיעות הקו ,הכנסתו
לישוב כרם רעים והוצאתו
מנילי ומנעלה ליצירת קו ישיר
אל מודיעין
(עמוד )8

תגבור נסיעות הקו .הקו ישרת
את הישובים נעלה ונילי בלבד
(עמוד )9

קיצור הקו אל תחנת הרכבת
הקלה בגבעת התחמושת ותגבור
נסיעות
(עמוד )10

216

461

462

463

מצפה יריחו  -ירושלים
(גבעת התחמושת)

אריאל  -ירושלים
(גבעת התחמושת)

אריאל  -ירושלים
(גבעת התחמושת)

אריאל  -ירושלים
(גבעת התחמושת)

קיצור הקו אל תחנת הרכבת
הקלה בגבעת התחמושת

קיצור הקו אל תחנת הרכבת
הקלה בגבעת התחמושת
ותגבור נסיעות
(עמוד )11

קיצור הקו אל תחנת הרכבת
הקלה בגבעת התחמושת,
הוצאתו ממעלה לבונה ושינוי
מסלול הקו באריאל
(עמוד )12

קיצור הקו אל תחנת הרכבת
הקלה בגבעת התחמושת,
שינוי מסלול הקו באריאל
והוצאתו מכפר תפוח
(עמוד )13

הפיכתו לקו לילה .קיצור הקו
אל תחנת הרכבת הקלה
בגבעת התחמושת והכנסתו
לישוב מעלה לבונה

אז מה חדש?

ב-כ"ב באלול תש"פ |  11.9.20ישתנו חלק מקווי האוטובוס
ביישובי בנימין והשומרון .מה ישתנה בקו שלכם?

שינוי בקווים

אריאל  -ירושלים
(גבעת התחמושת)

קדומים  -ירושלים
(בנייני האומה /
גשר המיתרים)

קדומים  -ירושלים
(גבעת התחמושת)

אלון מורה  -ירושלים
(גבעת התחמושת)

הסטת מסלול הקו מציר בר אילן
ישירות אל בנייני האומה

קיצור הקו אל תחנת הרכבת
הקלה בגבעת התחמושת.
שירות הישוב ברכה
(עמוד )14

קיצור הקו אל תחנת הרכבת
הקלה בגבעת התחמושת.
שירות הישוב כפר תפוח
(עמוד )15

468

469

475

479

מודיעין (רכבת מרכז) -
ירושלים
(גבעת התחמושת)

קדומים  -ירושלים
(בנייני האומה  /גשר
המיתרים)

קדומים  -ירושלים
(בנייני האומה  /גשר
המיתרים)

עמנואל  -ירושלים
(בנייני האומה  /גשר
המיתרים)

קיצור הקו אל תחנת הרכבת
הקלה בגבעת התחמושת

קיצור הקו אל תחנת הרכבת
הקלה בגבעת התחמושת

הסטת מסלול הקו מציר בר אילן
ישירות אל בנייני האומה

הסטת מסלול הקו מציר בר אילן
ישירות אל בנייני האומה

הסטת מסלול הקו מציר בר
אילן ישירות אל בנייני האומה

941

943

946

949

מעלה אפרים  -ירושלים
(תחנה מרכזית)

בית שאן  -ירושלים
(תחנה מרכזית)

חמדת  -ירושלים
(תחנה מרכזית)

מעלה אפרים  -ירושלים
(גבעת התחמושת)

הסטת מסלול הקו מציר בר אילן
אל שדרות יגאל ידין

הסטת מסלול הקו מציר בר אילן
אל שדרות יגאל ידין .הוצאת הקו
מהישוב ייטב

הסטת מסלול הקו מציר בר אילן
אל שדרות יגאל ידין .הכנסת הקו
לייטב ולמבואות יריחו

149

47
מעלה לבונה  -שילה

קו מקומי חדש ממעלה לבונה לשילה

שימו לב! שינויים בלוחות הזמנים:
למידע נוסף אודות זמני הנסיעות ניתן להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת
4

בקו
שינוי בקו
שינוי
בית אל  -ירושלים

בית אל  -ירושלים
לעיר(
הכניסה לעיר(
)) הכניסה

מסלול ישיר אל הכניסה לירושלים במסלול
עוקף עבודות

יעקב
פסגת יעקב
פסגת

••
ועבודה
תורה ועבודה
•• תורה
חמדה
ארץ חמדה
•• ארץ
יעקב
סולם יעקב
•• סולם
המסילה
המסילה

••
לוז
שדרות לוז
•• שדרות
אזרחי
•• 140
מנהל אזרחי
 140מנהל
אסף
גבעת אסף
צומת גבעת
•• צומת
מגרון
צומת מגרון
•• צומת
בנימין
שער בנימין
א.ת .שער
•• א.ת.
חיזמה
מחסום חיזמה
•• מחסום
דוכיפת
סיירת דוכיפת
•• סיירת
פאגלין
•• פאגלין
החלוצים
דרך החלוצים
דרך

ירושלים
ירושלים

קווים מתוגברים
ענתות  -פסגת זאב

שד׳לוז ••
שד׳
לוז

קיצור הקו אל תחנת הרכבת
הקלה בגבעת התחמושת

קו חדש

תגבור נסיעות הקו אל פסגת זאב לאורך
כל שעות הפעילות וכניסה לשכונות החדשות בישוב

140
141
ביתאלאל
בית

464

465

466

467

מסלולי קווים

מקרא

תחנת
מוצא/יעד
תחנת
רכבת

רחוב/יישוב
בו עוצר הקו

מעבר
לקווים אחרים

מסלול חלופי
בשעות מסוימות

שימו לב!
קווים  140ו141 -

לא יעברו עוד בתחנת
הרכבת הקלה בגבעת
התחמושת ,בשדרות בר
אילן וברחוב ירמיהו
מעתה הקווים יסעו
במסלול מהיר דרך שדרות
מנחם בגין ישירות אל תחנת
גשר המיתרים בירושלים
ניתן לבצע מעבר
לרכבת הקלה בתחנת
סיירת דוכיפת

המיתרים
גשר המיתרים
הרצל  --גשר
שדרות הרצל
שדרות
האומה
בנייני
שז"ר  --בנייני האומה
שדרות שז"ר
שדרות
5

מקרא

מסלולי קווים
143
144

שינוי בקו

כוכב יעקב  /תל ציון  -ירושלים
)רחוב שרגאי(

מעתה הקווים לא יעברו בבר אילן

ציון
תלציון
יעקב//תל
כוכביעקב
כוכב
ירושלים
ירושלים

6

שימו לב!

מסלולי קווים
 143ו144 -
משתנים .מעתה הקווים
לא יעברו ברחובות בר
אילן וירמיהו ובתחנת גשר
המיתרים בירושלים
עבור נוסעים שיעדם
באזור בר אילן ,ניתן לבצע
מעבר בשד' אשכול לקווים
העירוניים 69 68 65

145
145
ציוןציון
תל תל
יעקב /
יעקב /
כוכבכוכב

שרגאי

תחנת
רכבת

שינוי בקו

שינוי
בקוציון  -ירושלים
יעקב  /תל
כוכב
ציון  -ירושלים
תל
/
יעקב
)כוכב הכניסה לעיר(
) הכניסה לעיר(
מסוף תל ציון
מסוף תל ציון

••
• מקור ברוך
• מקור ברוך

אהבת ישראל
אהבת ישראל

••
• כיכר נתנאל
• כיכר נתנאל

••
• א.ת .שער בנימין
• א.ת .שער בנימין

מסלול חלופי
בשעות מסוימות

שימו לב!

קו  145תוגבר
ומסלול נסיעתו שונה
מעתה הקו לא יעבור
בגבעת המבתר.
הקו יסע במסלול מהיר
דרך שדרות מנחם בגין
אל תחנת הרכבת הקלה
בגשר המיתרים

מעלות החכמה
מעלות החכמה

צומת מגרון
צומת מגרון

ירושלים
ירושלים

•
•  143מסוף תל ציון
• אהבת ישראל
• מקור ברוך
• מעלות החכמה
• שמחת עולם
• משכנות הרועים
• אביר יעקב
• שמחת עולם
• כיכר נתנאל
• צומת מגרון
142• 141• 140
147• 146• 145
• א.ת .שער בנימין
464• 462• 461• 148
949• 468• 467• 466
• מחסום חיזמה
• סיירת דוכיפת
• פאגלין
45• 41• 25• 22
• שדרות אשכול
69• 68• 65• 59
 144שכונת הקראוונים

תחנת
מוצא/יעד

רחוב/יישוב
בו עוצר הקו

מעבר
לקווים אחרים

••
• סיירת דוכיפת
• סיירת דוכיפת

מחסום חיזמה
מחסום חיזמה

••
• צומת רמות
• צומת רמות
פאגלין
פאגלין

143• 142• 141• 140
147• 146• 144
464• 462• 461• 148
949• 468• 467• 466

323231א373736א
646457564241א
6767א7271
קווי גבעת זאב
קווי מודיעין עילית

שדרות הרצל  -גשר המיתרים
האומההמיתרים
הרצל  -גשר
שדרות בנייני
שדרות שז"ר -
שדרות שז"ר  -בנייני האומה
7

מסלולי קווים
182
182

שינוי בקו

שינוי -בקו
מודיעין ) רכבת מרכז(
נחליאל
רכבתרעיםמרכז(
מודיעין )
נחליאל -
והוצאתו
הכנסתו לישוב כרם
נסיעות הקו,
תגבור
מנילי ומנעלה ליצירת קו ישיר אל מודיעין

רעותרעות
מכבים
מכבים
מודיעין
מודיעין

••
••
••

כרם רעים
כרם רעים
נריה
נריה
מסעף חורש ירון
מסעף חורש ירון
טלמון
טלמון
דולב
דולב
נעלה  -כניסה
נעלה  -כניסה
מודיעין עילית  -כניסה לעיר
מודיעין עילית  -כניסה לעיר
צומת חשמונאים
צומת חשמונאים
צומת לפיד
צומת לפיד
צומת כפר רות
צומת כפר רות
צומת שילת
צומת שילת
שדרות החשמונאים
שדרות החשמונאים
דם המכבים
דם המכבים
עיריית מודיעין
עיריית מודיעין

מסלול קו  182השתנה
ותדירות הקו תוגברה

183

שינוי בקו

נעלה  -מודיעין )

שימו לב!
שינויים בלוחות הזמנים:
למידע נוסף אודות זמני הנסיעות
ניתן להתעדכן באמצעי המידע
המופיעים בגב החוברת.

תגבור נסיעות הקו .הקו ישרת את הישובים נעלה ונילי בלבד

•

נילי

•

מודיעין עילית  -כניסה לעיר

•

צומת חשמונאים

•

צומת לפיד

•

צומת כפר רות

•

184
קו 184
משתנה לקו לילה

רכבת מרכז(

נעלה

מעתה הקו לא ייכנס
לישובים נילי ונעלה וישרת
את הישוב כרם רעים

••

תחנת רכבת מודיעין מרכז
תחנת רכבת מודיעין מרכז

8

שימו לב!

מודיעין מכבים רעות

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

נחליאל
נחליאל

מקרא

תחנת
מוצא/יעד

רחוב/יישוב
בו עוצר הקו

אזור
השינוי

רכבת
ישראל

מעבר
לקווים אחרים

שימו לב!

מסלול קו  183השתנה
ותדירות הקו תוגברה
מעתה הקו לא ייכנס
לדולב ויתחיל את מסלולו
בישוב נעלה
שימו לב!
שינויים בלוחות הזמנים:
למידע נוסף אודות זמני הנסיעות
ניתן להתעדכן באמצעי המידע
המופיעים בגב החוברת.

צומת שילת

•

שדרות החשמונאים

•

דם המכבים

•

עיריית מודיעין

תחנת רכבת מודיעין מרכז

184
קו 184
משתנה לקו לילה

9

מקרא

מסלולי קווים

215≤±µ

שינוי בקו

אלון -בקו
שינוי
תחנת רק״ל גבעת התחמושת
תחנת רק״ל
אלון -
גבעת התחמושת
אלון

•

נופי פרת

•

כפר אדומים

•

צומת כפר אדומים

צומת
מישור • •

אדומים

•

•

מעלה אריאל

•

צומת מצפה יריחו

•

מחלף השומרוני הטוב

•

כפר אדומים

•

צומת כפר אדומים

אזור
השינוי

תחנת
רכבת

שימו לב!

הקו לא ישרת עוד את
הרחובות בר אילן ושרי
ישראל ואת התחנה
המרכזית .נוסעים שיעדם
התחנה המרכזית ואזור
הכניסה לירושלים ,יכולים
לבצע מעבר לרכבת הקלה.
נוסעים שיעדם אזור צומת
בר אילן מתבקשים לבצע
מעבר לקווים 52 40
בתחנת גבעת התחמושת
או לקווים 69 68 65
בשד' אשכול.

צומת
מישור •

צומת מחנה ישי
יצחק הנדיב

•

שד׳
האוניברסיטה • •

אהרון קציר

•

אהרון קציר

•

קלרמון גנו

•

קלרמון גנו

ירושלים

תחנת רק״ל גבעת התחמושת

10

המוריה

העברית

ירושלים

ירושלים

רק״ל גבעת התחמושת
גבעת תחנת
התחמושת

אדומים

שד׳
האוניברסיטה • •
העברית

הקו לא ישרת עוד את
הרחובות בר אילן ושרי
ישראל ואת התחנה
המרכזית .נוסעים שיעדם
התחנה המרכזית ואזור
הכניסה לירושלים יכולים
לבצע מעבר לרכבת הקלה.
נוסעים שיעדם אזור צומת
בר אילן מתבקשים לבצע
מעבר לקווים 52 40
בתחנת גבעת התחמושת
או לקווים 69 68 65
בשד' אשכול.

216
∂ ≤±מצפה יריחו  -תחנת רק״ל
מצפה יריחו

•

כפר אדומים

שימו לב!

שינוי בקו
שינוי
בקו-
מצפה יריחו

תחנת
מוצא/יעד

רחוב/יישוב
בו עוצר הקו

מעבר
לקווים אחרים

•

צומת מחנה ישי
יצחק הנדיב

תחנת רק״ל גבעת התחמושת

11

מקרא

מסלולי קווים
461
461

אריאלמסלול הקו באריאל ליצירת קו ישיר אל מודיעין
לבונה ושינוי
ממעלה
קניון

אריאל
אריאל
עלי עלי
ירושלים
ירושלים

דרך רון נחמן
דרך רון נחמן
מוריה  -אוניברסיטת אריאל
מוריה  -אוניברסיטת אריאל
נוה שוהם
נוה שוהם
האורן
האורן
הנורית
הנורית
הלילך
הלילך
הכלנית
הכלנית
ההרדוף
ההרדוף
שילה
שילה
שבות רחל
שבות רחל
צומת עפרה
צומת עפרה
צומת גבעת אסף
צומת גבעת אסף
צומת מגרון
143• 142• 141• 140
צומת מגרון
• 145• 144
147•• 146
א.ת .שער בנימין
• 141
• 140
143
142
• 462
• 148
464
•• 145•• 144
147•• 146
949
א.ת .שער בנימין
• 462467
• 148466
464468
מחסום חיזמה
949• 468• 467• 466
מחסום חיזמה
סיירת דוכיפת
סיירת דוכיפת
פאגלין
פאגלין

תחנת רק"ל גבעת התחמושת
תחנת רק"ל גבעת התחמושת

מסלול קו  461השתנה
ותדירות הקו תוגברה
מעתה הקו יעבור באריאל בשד'
מוריה ושד' רון נחמן בלבד
בדרכו אל קניון אריאל
הקו לא ישרת את מעלה לבונה
ולא יעבור עוד בירושלים
ברחובות בר אילן וירמיהו
ובתחנת גשר המיתרים
לרשות הנוסעים ממעלה לבונה
אל שילה עומד קו  47החדש

אריאל
אריאל

•
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•

קניון אריאל

שימו לב!

462
462

לרשות הנוסעים ממעלה לבונה
אל ירושלים או אריאל עומד קו
 462המתוגבר
נוסעים שיעדם אזור הכניסה
לירושלים והתחנה המרכזית,
ניתן לבצע מעבר לרכבת הקלה
בתחנת גבעת התחמושת או
לבצע מעבר במסוף שער בנימין
לקווים 145 141 140

ירושלים
ירושלים

12

שינוי בקו

שינוי בקו
ירושלים
אריאל -
ירושלים
)אריאל -
תחנת רק״ל גבעת התחמושת(
התחמושת(
גבעת
רק״ל
התחמושת ,הוצאתו
הקלה בגבעת
הרכבת
תחנתתחנת
)קיצור הקו אל

שינוי בקו
שינוי בקו
ירושלים
אריאל -

)אריאל -
ירושליםגבעת התחמושת(
תחנת רק״ל
התחמושת,
הקלה בגבעת
הרכבת
תחנתתחנת
)קיצור הקו אל
התחמושת(
גבעת
רק״ל
באריאל
מסלול הקו
אריאל
שינויקניון

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

קניון אריאל

דרך רון נחמן
דרך רון נחמן
מוריה  -אוניברסיטת אריאל
מוריה  -אוניברסיטת אריאל
מעלה לבונה
מעלה לבונה
האורן
האורן
ההרדוף
ההרדוף
צומת עפרה
צומת עפרה
צומת גבעת אסף
צומת גבעת אסף
צומת מגרון
צומת מגרון
143• 142• 141• 140
147•• 146
145•• 144
א.ת .שער בנימין
143
142••• 141
140
• 464
• 148
466
• 146
• 461
• 144
147949
145
• 468
• 467
א.ת .שער בנימין
466• 464• 461• 148
949• 468• 467
מחסום חיזמה
מחסום חיזמה
סיירת דוכיפת
סיירת דוכיפת
פאגלין
פאגלין

תחנת
מוצא/יעד

רחוב/יישוב
בו עוצר הקו

אזור
השינוי

תחנת
רכבת

מעבר
לקווים אחרים

שימו לב!

מסלול קו  462השתנה
ותדירות הקו תוגברה
מעתה הקו יעבור באריאל בשד'
מוריה ושד' רון נחמן בלבד
בדרכו אל קניון אריאל
הקו לא ישרת את כפר תפוח
ולא יעבור עוד בירושלים
ברחובות בר אילן וירמיהו
ובתחנת גשר המיתרים
נוסעים שיעדם אזור הכניסה
לירושלים והתחנה המרכזית,
ניתן לבצע מעבר לרכבת הקלה
בתחנת גבעת התחמושת או
לבצע מעבר במסוף שער בנימין
לקווים 145 141 140
לרשות נוסעים מכפר תפוח
יעמוד קו  467אשר יספק
שירות ישיר אל ירושלים
במקום קווים  462ו463 -

תחנת רק"ל גבעת התחמושת
תחנת רק"ל גבעת התחמושת

13

מקרא

מסלולי קווים
466
466

שינוי בקו

ירושלים
קדומים
שינוי-בקו
)קדומים -
ירושליםגבעת התחמושת(
תחנת רק״ל
התחמושת(
גבעת
רק״ל
התחמושת.
הקלה בגבעת
הרכבת
תחנתתחנת
)קיצור הקו אל
לישוב ברכה
שירות חדש
קדומים

מחנה חורון
מחנה חורון

הקו לא יעבור עוד
בירושלים ברחובות
בר אילן וירמיהו ובתחנת
גשר המיתרים.

143• 142• 141• 140
147• 146• 145• 144
143
464• 142
462• 141
461• 140
148
• 146
• 145
• 144
147949
• 468
• 467
464• 462• 461• 148
949• 468• 467

נוסעים שיעדם אזור
הכניסה לירושלים והתחנה
המרכזית ,ניתן לבצע מעבר
לרכבת הקלה בתחנת
גבעת התחמושת או לבצע
מעבר במסוף שער בנימין
לקווים 145 141 140

ירושלים
ירושלים

ירושלים
ירושלים

תחנת רק"ל גבעת התחמושת
תחנת רק"ל גבעת התחמושת

14

מסלול קו  466השתנה
מעתה הקו ישרת את
הישוב ברכה

קדומים

•
•
• ברכה
• ברכה
• צומת עפרה
• צומת עפרה
• צומת גבעת אסף
• צומת גבעת אסף
• צומת מגרון
• צומת מגרון
• א.ת .שער בנימין
• א.ת .שער בנימין
• מחסום חיזמה
• מחסום חיזמה
• סיירת דוכיפת
• סיירת דוכיפת
• פאגלין
• פאגלין

שימו לב!

467
467

שינוי בקו

ירושלים
מורה -
אלון
בקו
שינוי
ירושלים
)אלון מורה
גבעת התחמושת(
תחנת-רק״ל
התחמושת(
גבעת
רק״ל
התחמושת.
הקלה בגבעת
הרכבת
תחנתתחנת
)קיצור הקו אל
מורה כפר תפוח
חדש לישוב
שירות
אלון

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אזור
השינוי

תחנת
רכבת

שימו לב!

מסלול קו  467השתנה
מעתה הקו ישרת את
הישוב כפר תפוח

אלון מורה

איתמר
איתמר
מחנה חורון
מחנה חורון
כפר תפוח
כפר תפוח
רחלים
רחלים
צומת עפרה
צומת עפרה
צומת גבעת אסף
צומת גבעת אסף
צומת מגרון
צומת מגרון
א.ת .שער בנימין
א.ת .שער בנימין
מחסום חיזמה
מחסום חיזמה
סיירת דוכיפת
סיירת דוכיפת
פאגלין
פאגלין

תחנת
מוצא/יעד

רחוב/יישוב
בו עוצר הקו

מעבר
לקווים אחרים

הקו לא יעבור עוד
בירושלים ברחובות
בר אילן וירמיהו ובתחנת
גשר המיתרים
נוסעים שיעדם אזור
הכניסה לירושלים והתחנה
המרכזית ,ניתן לבצע מעבר
לרכבת הקלה בתחנת
גבעת התחמושת או לבצע
מעבר במסוף שער בנימין
לקווים 145 141 140
143• 142• 141• 140
147• 146• 145• 144
143
464• 142
462• 141
461• 140
148
• 146
• 145
• 144
147949
• 468
• 466
464• 462• 461• 148
949• 468• 466

תחנת רק"ל גבעת התחמושת
תחנת רק"ל גבעת התחמושת

15

שכם

60

ברכה
466

קדומים  -ירושלים )ג.תחמושת(

כפר תפוח
467

אלון מורה  -ירושלים )ג.תחמושת(

אריאל

60

מצפה ישי
469

קדומים  -ירושלים
)הכניסה לעיר(

קדומים  -ירושלים
)הכניסה לעיר(
קדומים  -ירושלים
)הכניסה לעיר(
עמנואל  -ירושלים
)הכניסה לעיר(

עמנואל
465
469
479

505

עטרת
468

450

מודיעין  -ירושלים )ג.תחמושת(

נחליאל  -מודיעין

כרם רעים
182

184

נחליאל  -מודיעין

נחליאל  -מודיעין

פסגות
148
פסגות  -ירושלים )ג .תחמושת(

כוכב יעקב  /תל ציון
 143תל ציון  -ירושלים )ג .תחמושת(
 144תל ציון  -ירושלים )ג .תחמושת(
145
תל ציון  -ירושלים )הכניסה לעיר(

גבע בנימין )אדם(
142
א.ת .שער בנימין  -ירושלים )ג.תחמושת(

463

465

קדומים  -ירושלים )הכניסה לעיר(

446

443

446

5

נעלה
183
נילי
183
184

184

נעלה  -מודיעין

צ

184

465

נחליאל  -מודיעין

468

מודיעין

3

מודיעין  -ירושלים )ג .תחמושת(

מודיעין
 182נחליאל  -מודיעין
183
נעלה  -מודיעין

נחליאל  -מודיעין

נחליאל  -מודיעין

נעלה  -מודיעין

505

קרני שומרון
 465קדומים  -ירושלים )הכניסה לעיר(
 469קדומים  -ירושלים )הכניסה לעיר(
475

קדומים
 465קדומים  -ירושלים )הכניסה לעיר(
 466קדומים  -ירושלים )ג.תחמושת(
 469קדומים  -ירושלים )הכניסה לעיר(
475
55

אריאל  -ירושלים )ג.תחמושת(

464

חלמיש
468

450

נחליאל  -מודיעין

נחליאל
182
184

נחליאל  -מודיעין

נחליאל  -מודיעין
נחליאל  -מודיעין

דולב
182
184

מודיעין  -ירושלים )ג.תחמושת(

אריאל  -ירושלים )ג.תחמושת(

אריאל
 461אריאל  -ירושלים )ג.תחמושת(
462

אריאל  -ירושלים )ג.תחמושת(

קדומים  -ירושלים )הכניסה לעיר(

יישובי בנימין והשומרון  -מפת קווי "אגד תעבורה" לכל יישוב

אלון מורה
467

אלון מורה  -ירושלים
)ג.תחמושת(

איתמר
467

555

אלון מורה  -ירושלים
)ג.תחמושת(

רחלים
467

אלון מורה  -ירושלים )ג.תחמושת(

נוה שוהם
461

אריאל  -ירושלים )ג.תחמושת(
60

463

463

שילה
 47מעלה לבונה  -שילה
461
אריאל  -ירושלים )ג.תחמושת(

אריאל  -ירושלים )ג.תחמושת(

אריאל  -ירושלים )ג.תחמושת(

463

עלי
461
462

מעלה לבונה
 47מעלה לבונה  -שילה
 462אריאל  -ירושלים )ג.תחמושת(
אריאל  -ירושלים )ג.תחמושת(

אריאל  -ירושלים )ג.תחמושת(

שבות רחל

אריאל  -ירושלים )ג.תחמושת(

461

465

מעלה לבונה  -ירושלים )ג.תחמושת(

60

בית אל
בית אל  -ירושלים )הכניסה לעיר(
140
141
466

רמאללה

50

45

בית אל  -ירושלים )הכניסה לעיר(

ירושלים

טלמון )א+ב(
182

463

עפרה
461
462
אריאל  -ירושלים )ג.תחמושת(

463

אריאל  -ירושלים )ג.תחמושת(

אריאל  -ירושלים )ג.תחמושת(
אריאל  -ירושלים )ג.תחמושת(
קדומים  -ירושלים )ג.תחמושת(

464
466
467
468
מודיעין  -ירושלים )ג.תחמושת(

אלון מורה  -ירושלים )ג.תחמושת(

א.ת .שער בנימין
144 143 142 141 140 49
462 461 148 147 146 145
468 467 466 464 463
מעלה מכמש
 146מעלה מכמש  -שער בנימין
147
457

מ .רבין  -שער בנימין

458

עלמון
149
עלמון  -ירושלים )פ .זאב(
60

אריאל  -ירושלים )ג.תחמושת(

437

מטה בנימין  -מפת קווים לכל יישוב

16

17

6

1

חניון חנה וסע
גבעת התחמושת

לתחנה המרכזית
Parknand Ride
To Central Bus Statio
Hill
Ammunition
לתחנה המרכזית
To Central Bus Station

חניון חנה וסע
גבעת התחמושת
Park and Ride
Ammunition Hill

חניון חנה וסע
גבעת התחמושת

25

א

22

Park and Ride
Ammunition Hill

Via Pisgat Zeev

700-מסוף בנייני ה

Stop 6 תחנה
דרך פסגת זאב

59

Binyaney 700 Terminal

א

22

Neve Ya’akov (Kaminitz)

)נווה יעקב (קמיניץ

Neve Ya’akov נווה יעקב

פסגת זאב מרכז

Pisgat Zeev Center

700-מסוף בנייני ה

Stop 7 תחנה
דרך פסגת זאב
Via Pisgat Zeev

Binyaney 700 Terminal

1
14
22 4

5

אזור המעבר
בגבעת התחמושת

2
2 3
3
Government
Campus

Alighting only ! הורדה בלבד

קריית הממשלה

Stop 3 תחנה
 קדר128

דרך קניון אדומים

Kedar via Adumim Mall

ת תלפיות.א

Stop 2 תחנה
דרך עמק רפאים

Talpiyot Ind.Zone Via Emek Refaim

הר חוצבים

הר נוף

Stop 1 תחנה

Har Nof Via Sorozkin

דרך סורוצקין

Har Hotzvim (Morning Only)

)(בוקר בלבד

א גבעת המטוס34

Maaleh Adumim מעלה אדומים

 הר הצופים48

 תלפיות.ת.דרך א

Givat Hamatos Via Talpiyot Ind. Zone

דרך בית אורות ומחנה עופרית

Government
Campus

קריית הממשלה

א הר הצופים48

Government
Campus

¥∂∑

7
7

א גבעת המטוס34

דרך אדם

הר חוצבים
הר נוף

 אריאל¥∂≤ ¥∂±

Sha'ar Binyamin via Adam
Psagot פסגות

דרך ישובי בנימין

 קו לילה אריאל¥∂≥

Ariel via Binyamin settlements

Kdumim קדומים

Ariel Direct  אריאל ישיר¥∂¥
¥∂∂

Night Line Ariel via Binyamin settlements

דרך ישובי בנימין

±¥∏

Stop 3 תחנה
 שער בנימין±¥≤

Har Nof Via Sorozkin

דרך סורוצקין

Har Hotzvim (Morning Only)

()בוקר בלבד

Givat Hamatos Via Talpiyot Ind. Zone

 תלפיות.ת.דרך א

Talpiyot Ind.Zone Via city center

דרך מרכז העיר

Stop 2 תחנה
ת תלפיות.א

Alighting only ! הורדה בלבד

קריית הממשלה

Elon Moreh אלון מורה

 מודיעין¥∂∏

π¥π

 בית אורות48

∏¥

 משטרת מחוז ש"י±≤∑
 אלון,≤ כפר אדומים±µ
Kfar Adumim, Alon

Shay Police Station

Maaleh Adumim מעלה אדומים

±∂∑ ±∂∂ ±∂µ ±∂¥
±∑∏ ±∑∑ ±∑∂ ±∑¥ ±∂∏

Be'it Orot Via Mount Scopus
Mount of Olives הר הזיתים

דרך הר הצופים

Mount Scopus א הר הצופים48

Stop 4 תחנה

דרך ישובי בנימין

Modi'in via Binyamin settlements
Ma'ale Efraim מעלה אפרים

Mount Scopus Via Ofarit Base

דרך מחנה עופרית

Mount Scopus Via Beit Orot, Ofarit Base

Mount Scopus הר הצופים

Stop
א25 4 תחנה

173 174 127
178 177 176 175

Stop 1 תחנה

≥
התחמושת
תחנת גבעת
5
Eshkol Blv
d.

שד‘ אשכול

6
¥

שד‘ אשכול

חניון תלפיות

גשר המיתרים

≤≤

≤≤

≤±∂

59

חניון תלפיות

תחנה מרכזית
גשר המיתרים
מסוף הר נוף

±

Eshkol Blv
d.

דרך מרכז העיר

דרך גאולה
דרך בר אילן

דרך מרכז העיר

בנייני האומה

 ירמיהו,דרך בר אילן

Stop 6 תחנה

Har Nof Terminal Via Bar Ilan, yermiyahu

Chords Bridge Via Geula

דרך גאולה

CBS (Afternoon only)

()אחה״צ בלבד

Via City Center

Binyaney Hauma

דרך מרכז העיר

Talpiyot Bus Terminal via City Center

Stop 5 תחנה

Mitzpe Yeriho מצפה יריחו

מסוף הר נוף

r
 למnteדרך
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Har Nof רTerminal
Via Bar Ilan, yermiyahu
oC
T
 למer
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Via Bar Ilan

Yermiyahu Minhat Yitzhak

Chords Bridge Via Geula
א ירמיהו מנחת יצחק

Via City Center

Binyaney Hauma

דרך מרכז העיר

בנייני האומה

Talpiyot Bus Terminal via City Center

Stop 5 תחנה

 למer
 רכnt
 ז הy Ce
עירo Cit
T

6

Ammunition Hill Station

 המפה תסייע לכם.לפניכם מפה המתארת את תחנות הקווים מגבעת התחמושת ואליה
.≤לתכנן את המשך הנסיעה שלכם מגבעת התחמושת אל היעדים השונים ברחבי העיר
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נווה יעקב

Shrag
ai S
t.

דרך שד' משה דיין

נווה יעקב

Neve Ya’akov Via Sderot Moshe Dayan
)(קמיניץ

נווה יעקב

Neve Ya’akov (Kaminitz)
)(אחה"צ בלבד

Neve Ya’akov (Afternoon only)

פסגת זאב מרכז

חניון
P הל

Pisgat Zeev Center
Pisgat Zeev East

ce

א פסגת זאב מזרח66Entarraknicnegכניס
חניון
ל

East Jerusalem Lines .

ה
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ש
Shraלילה
מעלה אדומים
gai  קו101 ‘רח

St.
Night Line Ma'ale Adumim
גאי

25

א

Neve Ya’akov (Kaminitz) (נווה יעקב )קמיניץ
פסגת זאב מרכז
Pisgat Zeev Center

 מצודת נחמיה- ∞∑ פיקוד מרכז

≤≤

±¥¥ ±¥≥

Pikud Center - Metzudat Nehemia

 תל ציון/ כוכב יעקב

Kochav Ya'akov / Tel Tsiyon

א

נווה יעקב

700-מסוף בנייני ה

Stop 7 תחנה
דרך פסגת זאב

דרך שד' משה דיין

נווה יעקב

Neve Ya’akov Via Sderot Moshe Dayan
()קמיניץ

Neve Ya’akov (Kaminitz)

פסגת זאב צפון
Pisgat Zeev North

 עטרות.ת.א

Atarot Ind. Zone (Morning only)

Neve Ya’akov נווה יעקב
Neve Ya’akov (Afternoon only)

()אחה"צ בלבד

נווה יעקב

()בוקר בלבד

25

Binyaney 700 Terminal Via Pisgat Zeev

 קו לילה נווה יעקב103ח‘ שר

נווה יעקב

Night Line Neve Ya'akov
()אחה״צ בלבד

Neve Ya'akov (Afternoon only)

פסגת זאב
משפריםמרכזבתנועה
Pisgat Zeev Center

א פסגת זאב מזרח66
Pisgat Zeev East

 מצודת נחמיה- ∞∑ פיקוד מרכז

Pikud Center - Metzudat Nehemia

קווי מזרח ירושלים
East Jerusalem Lines

 חניון שפירים±±≤ ±∞≤

Shappirim Parking Lot

 קו לילה מעלה אדומים±∞±

Night Line Ma'ale Adumim

 קו לילה נווה יעקב103

Night Line Neve Ya'akov

 תל ציון/  כוכב יעקב±¥¥ ±¥≥

Kochav Ya'akov / Tel Tsiyon

 קו לילה פסגות270
Night Line Psagot
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למידע נוסף
מוקד כל קו *8787
נציגי הסברה בתחנות האוטובוס
bus.gov.il
egged-taavura.co.il

