
תתחדשימעלה אדומים
11.9.20

התחבורה הציבוריתשינויים ושיפורים במערך

עיריית
מעלה

אדומים



קווי האוטובוס במעלה אדומים

נוסעים יקרים,
תוואי הרכבת הקלה  יחלו עבודות תשתית להכשרת  בקרוב 
בציר בר אילן. עבודות אלו יכללו צמצום וביטול נתיבי תנועה 
על  כולו.  במרחב  משמעותיים  תנועה  לעומסי  ויגרמו  באזור 
מנת לשמור על רמת השרות והאמינות בקווי מעלה אדומים, 
יזמנו שינויים במסלולי הקווים העוברים בציר בר אילן, הכוללים:

הפעלת קווים חדשים ממעלה אדומים לתחנת הרכבת גבעת התחמושת.	 

הפעלת קו פנימי חדש בשכונות מעלה אדומים	 

שינוי מסלולי הקווים הישירים לאזורי תעסוקה	 

הארכת שעות הפעילות לקו 23 למישור אדומים וגבעת המייסדים	 

הפחתה בתדירות של הקווים העוברים בציר בר אילן	 

קו 165 יחליף את קו 175	 

אנחנו נמשיך לפתח את התחבורה הציבורית בעיר ולדאוג לתושבים להגעה 
נעימה ובטוחה ליעדם.

 בברכה,
בוריס גרוסמן

סגן ראש העיר
ומחזיק תיק תחבורה

תושבים יקרים,
מן  היא  אדומים  במעלה  הציבורית  התחבורה  מערכת 
לתל  ישירים  קווים  כוללת  היא  בארץ.  והטובות  המפותחות 
אביב, לבאר שבע ולאריאל, קווים ישירים למוקדי התעסוקה 
בירושלים, קווי תלמידים וקווי לילה. יותר מ-800 נסיעות ביום 
משרתות את תושבי העיר לכל היעדים המבוקשים. תוספת 

הקווים החדשים בונה עוד נדבך במערכת זו.
ירושלים, לממונה על התחבורה הציבורית  לצוות תכנית אב לתחבורה  אני מודה 
גרוסמן,  בוריס  התחבורה  תיק  ומחזיק  לסגני  ובמיוחד  תעבורה,  לאגד  ביו"ש, 

האחראים להקמת ולפיתוח מערכת מצוינת זו.

 בברכה,
 בני כשריאל 

ראש העיר
164

חדשחדש
 מעלה אדומים )מרכז( -

גבעת התחמושת
)עמוד 11(

121
שינוי בקושינוי בקו

 מעלה אדומים
)צמח השדה( - גבעת שאול 

)דרך שד' בגין(
)עמוד 8(

168
משופרמשופר

 מעלה אדומים 
 )נופי הסלע( - 

גבעת התחמושת
)עמוד 15(

177
שינוי תדירותשינוי תדירות
 מעלה אדומים
 )נופי הסלע( - 

ירושלים )הנשיא השישי(

127
שינוי בקושינוי בקו

 גבעת התחמושת -
משטרת מחוז ש"י

167
משופרמשופר

 מעלה אדומים 
 )נופי הסלע( - 

גבעת התחמושת
)עמוד 14(

176
שינוי תדירותשינוי תדירות
 מעלה אדומים

 )צמח השדה( - 
ירושלים )הנשיא השישי(

123
שינוי בקושינוי בקו

 מעלה אדומים
 )נופי סלע( -  הר חוצבים 
)דרך הגבעה הצרפתית(

)עמוד 10(

166
חדשחדש

 מעלה אדומים 
 )צמח השדה( - 
גבעת התחמושת

)עמוד 13(

 מעלה אדומים )מרכז( -
ירושלים )בנייני האומה(

122
שינוי בקושינוי בקו

 מעלה אדומים
)נופי הסלע( -  גבעת שאול 

)דרך שד' בגין(
)עמוד 9(

165
חדשחדש

 מעלה אדומים )מרכז( -
גבעת התחמושת

)עמוד 12(

174
שינוי תדירותשינוי תדירות

 מעלה אדומים )מרכז( -
ירושלים )הנשיא השישי(

178
שינוי תדירותשינוי תדירות

 מעלה אדומים
 )נופי הסלע( - 

ירושלים )הנשיא השישי(

24
חדשחדש

 מגדים - נופי הסלע - 
צמח השדה )סיבובי(

)עמוד 7(

23
שינוי בקושינוי בקו

 גבעת המייסדים -
 פרי מגדים

)עמוד 6(

175
מבוטלמבוטל



 

נופי סלע

נופי סלע

אבני החושן / קניון אדומים / עירייה

מחנה ישי
מישור אדומים

א.ת. מישור אדומים

גבעת המייסדים

לגבעת המייסדים / מעלה אדומים  23
לכפר אדומים / מצפה יריחו / מעלה אדומים  25

2525א א לכפר אדומים / מצפה יריחו / מגילות ים המלח
מצפה שלם  26

לקניון אדומים  23
לכפר אדומים / מצפה יריחו / מעלה אדומים   25

2525א א לכפר אדומים / מצפה יריחו /
               מגילות ים המלח

לגבעת המייסדים   23
לשכונות מעלה אדומים  24

לכפר אדומים ומצפה יריחו  25
2525א א לכפר אדומים / מצפה יריחו /

               מגילות ים המלח

להר הצופים ורמת אשכול  120
לקריית הממשלה  122

לגבעת המייסדים   23
לשכונות מעלה אדומים  24

לכפר אדומים ומצפה יריחו  25
2525א א לכפר אדומים / מצפה יריחו /

               מגילות ים המלח
מצפה שלם  26

להר הצופים ורמת אשכול  120

למחוז ש"י  127
)עובר בצומת מחנה ישי(  

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

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  למעלה אדומים

עירייה / קניון אדומים
 כל קווי מעלה אדומים פרט לקווים

126 ,125 ,121

לשכונות מעלה אדומים  24
לקריית הממשלה  121

להר הצופים ורמת אשכול  126
לא.ת. תלפיות  125

לגבעת התחמושת  166  

לתחנה מרכזית ירושלים דרך קניון אדומים   176

לקניון אדומים  28

לגבעת התחמושת  164
לתחנה מרכזית ירושלים  174

לשכונות מעלה אדומים  24
להר הצופים ורמת אשכול  120

לקריית הממשלה  122
להר חוצבים  123

לא.ת. תלפיות  124
לביה"ח הדסה עין כרם  129

לגבעת התחמושת  164
לגבעת התחמושת  165

לתחנה מרכזית ירושלים דרך מצפה נבו  174

להר חוצבים  123
לא.ת. תלפיות  124

למחוז ש"י דרך צומת מחנה ישי  127
לביה"ח הדסה עין כרם  129

לתחנה מרכזית ירושלים ד' קניון אדומים  177

לגבעת התחמושת דרך קניון אדומים  167

לקריית הממשלה  122

להר חוצבים  123
לא.ת. תלפיות  124

למחוז ש"י דרך צומת מחנה ישי  127
לביה"ח הדסה עין כרם  129

לגבעת התחמושת דרך מצפה נבו  164

לגבעת התחמושת  168
178  לתחנה מרכזית 

                 ירושלים ד' צומת                 
                מחנה ישי

לגבעת התחמושת  165
לגבעת התחמושת  167

לגבעת התחמושת דרך נופי הסלע  168
174  לתחנה מרכזית ירושלים דרך מצפה נבו

לתחנה מרכזית ירושלים דרך קניון אדומים  177

178  לתחנה מרכזית ירושלים דרך  צומת מחנה ישי

5 4

מעלה אדומים והסביבה - כל הקווים



7 6

אמסלולי קווים 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 ולעגלות

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 ולעגלות

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 ולעגלות

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

מעלה אדומים

גבעת המייסדים

אוגדה •

פריגן •

חרובית •

עצמונה •

שדות •

אופירה •

פריאל •

שדרות המייסדים •

דרך קדם •

פרי מגדים

 •  קניון מעלה
אדומים

 •  עיריית מעלה
אדומים

דרך הר הבית

מדבר יהודה - ספריה •

שינוי בקו
גבעת המייסדים — עיריית מעלה אדומים ≤≥

מעלה אדומים

דרך הר הבית
פרי מגדים •
דרך הר הבית •
צמח השדה •
העירית •
דרך צמח השדה •
עיריית מעלה אדומים •
קניון מעלה אדומים •
רחוב הספריה •
דרך מדבר יהודה •
החליל  •
הכינור •
החצוצרה •
הגיתית •
מדבר יהודה •
הגיא •
דרך קדם •
הניקרה •
הצור •
הגזית •
השחם •
הבדולח •
האלמוג •
הרכס •
החלמיש •
דרך קדם •
הגיא •
מדבר יהודה •
הגיתית •
הנבל •
הכינור •
החליל  •
מדבר יהודה •
קניון מעלה אדומים •
עיריית מעלה אדומים •
צמח השדה •
העירית •
צמח השדה •
פרי מגדים •

דרך הר הבית

חדש
מגדים - נופי הסלע - צמח השדה )סיבובי( ≤¥

קו 23 לא יעבור עוד 
בשכונות צמח השדה, פרי 
מגדים, כלי שיר והנחלים. 

לרשות הנוסעים קו 24 
החדש.

 קו עירוני חדש המחבר
בין שכונות צמח השדה 

ונופי הסלע

לוחות זמנים קו 23 
שעות פעילותכיוון

15:00 - גמר שירות7:00-9:009:00-15:00)ימים א-ה(

בכיוון עיריית מעלה 
60 דק'60 דק'60 דק'6:15-23:30אדומים

60 דק'60 דק'60 דק'06:15-20:30בכיוון גבעת המייסדים

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות. למידע אודות שינויים ולוחות הזמנים בימי שישי ומוצ“ש יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת.

לוחות זמנים קו 24 
שעות פעילותכיוון

15:00 - גמר שירות7:00-9:009:00-15:00)ימים א-ה(

בכיוון עיריית מעלה 
אדומים
)מעגלי(

60 דק'60 דק'60 דק'9:00-21:00

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות. למידע אודות שינויים ולוחות הזמנים בימי שישי ומוצ“ש יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת.

מגדים - נופי הסלע - צמח השדה )סיבובי(
24

גבעת המייסדים — עיריית מעלה אדומים
23

חדשחדששינוי בקושינוי בקו

 שימו לב!  שימו לב!  שימו לב!  שימו לב! 

לפניכם מסלולים מפורטים ולוחות זמנים של קווי האוטובוס במעלה אדומים. 
התרשים מציג את הרחובות שבהם יש תחנות עצירה.



מסלולי קווים
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אמסלולי קווים 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 ולעגלות

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 ולעגלות

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 ולעגלות

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 ולעגלות

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

אזור
השינוי

מעלה אדומים שימו לב!  שימו לב! 

ירושלים

 • הנבל

 • נופי סלע

 • הגזית

דרך קדם

החלמיש •
הרכס •
האלמוג •
הבדולח •
השחם •

הצור •
הרכס •
דרך קדם •
הגיא •
מדבר יהודה •
הגיתית •

החצוצרה •
הכינור •
החליל •
מדבר יהודֿה •

ספריית בני ציון  •
קניון מעלה אדומים •
דרך הר הבית •
עיריית מעלה אדומים •
דרך הר הבית •
מחנה מצודת אדומים •
גבעת המבתר •
שד' רבין  •
זוסמן •
קפלן •
רופין •
וולפסון •

הרצל •
פרבשטיין •

בקי      כנפי נשרים •

±≤≤
שינוי בקו
מעלה אדומים -
מעלה אדומים - א.ת גבעת שאולא.ת גבעת שאול

122
שינוי בקושינוי בקו

לוחות זמנים קו 122
שעות יציאת הקו, ימים א'-ה'כיוון

5:30, 5:50, 6:20, 6:40, 6:55, 7:15בכיוון א.ת. גבעת שאול

15:00, 15:45, 16:40, 17:15, 18:30בכיוון מעלה אדומים

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות. למידע אודות שינויים ולוחות הזמנים בימי שישי ומוצ“ש יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת.

הקו מעתה יסע במסלול 
מהיר דרך שד׳ יגאל ידין 
ומנחם בגין ישירות אל 

קרית הממשלה בגבעת רם 
ולא יעבור בציר בר אילן

מעלה אדומים

ירושלים

העירית

צמח השדה •

דרך הר הבית •

פרי מגדים •

דרך הר הבית •

מחנה מצודת אדומים •

גבעת המבתר •

שד' רבין  •

זוסמן •

קפלן •

רופין •

וולפסון •

הרצל •

פרבשטיין •

    כנפי נשרים

שינוי בקו
מעלה אדומים - א.ת גבעת שאול ±≤±

בקי

הקו מעתה יסע במסלול 
מהיר דרך שד׳ יגאל ידין 

 ומנחם בגין ישירות
אל קריית הממשלה 
 בגבעת רם ולא יעבור

 בציר בר אילן

לוחות זמנים קו 121
שעות יציאת הקו, ימים א'-ה'כיוון

6:10,   7:30בכיוון א.ת. גבעת שאול

15:15,   16:15,   17:45בכיוון מעלה אדומים

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות. למידע אודות שינויים ולוחות הזמנים בימי שישי ומוצ“ש יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת.

מעלה אדומים - א.ת גבעת שאול
121

שינוי בקושינוי בקו

שימו לב!שימו לב!



מסלולי קווים

11 10

אמסלולי קווים 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 ולעגלות

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 ולעגלות

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 ולעגלות

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 ולעגלות

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

אזור
השינוי

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 ולעגלות

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

מעלה אדומים

ירושלים

 • הנבל

 • נופי הסלע

 • הגזית

דרך הר הבית
דרך קדם •

 

החלמיש •
הרכס •
האלמוג •
הבדולח •
השחם •

 

הצור •
הרכס •
הגיא •
מדבר יהודה •
הגיתית •

החצוצרה  •

הכינור •
החליל •
מדבר יהודה •

ספריית בני ציון •

קניון מעלה אדומים •
עיריית מעלה אדומים •
דרך הר הבית •
גבעת המבתר •
הרטום •
קרית מדע •

המרפא •
שלמה מומו הלוי

שינוי בקו≤≥±
מעלה אדומים - הר חוצביםמעלה אדומים - הר חוצבים

123
שינוי בקושינוי בקו

שימו לב!שימו לב!

לוחות זמנים קו 123
שעות יציאת הקו, ימים א'-ה'כיוון

6:05, 6:48, 7:15, 8:30בכיוון א.ת. הר חוצבים

15:30, 16:15, 17:15בכיוון מעלה אדומים

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות. למידע אודות שינויים ולוחות הזמנים בימי שישי ומוצ“ש יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת.

מעתה הקו ייסע דרך שד' 
יגאל ידין וצומת רמות אל 
הר חוצבים. הקו לא יעבור 

בשדרות אשכול, רחוב 
חטיבת הראל ושדרות 

גולדה מאיר

מעלה אדומים

ירושלים

דרך הר הבית 

דרך קדם •

הגיא •

מדבר יהודה •

הגיתית •

מצפה נבו •

הגיתית •

החצוצרה •

הכינור •

החליל •

מדבר יהודה •

ספריית בני ציון •

קניון מעלה אדומים •

עיריית מעלה אדומים •

דרך הר הבית •

יצחק הנדיב  •

אהרון קציר  •

קלרמון גנו  •

תחנת רק״ל גבעת התחמושת 

 • הנבל

 • שד׳
 האוניברסיטה
העברית

±∂¥
חדש

מעלה אדומים - 
מעלה אדומים - תחנת רק״ל גבעת התחמושתתחנת רק״ל גבעת התחמושת

164
חדשחדש

 שימו לב!  שימו לב! 

לוחות זמנים קו 164 
שעות פעילותכיוון

15:00 - גמר שירות7:00-9:009:00-15:00)ימים א-ה(

15-30 דק'-12:20-24:05בכיוון  מעלה אדומים
15-30 דק'(החל משעה 12:20)

30 דק'30 דק'12-20 דק'5:30-20:20בכיוון גבעת התחמושת

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות. למידע אודות שינויים ולוחות הזמנים בימי שישי ומוצ“ש יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת.

 קו חדש במסלול
 174  קו 

 אל תחנת הרכבת
 גבעת התחמושת



13 12

אמסלולי קווים 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 ולעגלות

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 ולעגלות

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 ולעגלות

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

מעלה אדומים

ירושלים

דרך הר הבית 

דרך קדם •

הגיא •

מדבר יהודה •

הגיתית •

החצוצרה •

הכינור •

החליל •

מדבר יהודה •

ספריית בני ציון •

קניון מעלה אדומים •

עיריית מעלה אדומים •

דרך הר הבית •

יצחק הנדיב  •

אהרון קציר  •

קלרמון גנו  •

תחנת רק״ל גבעת התחמושת 

 • הנבל

 • שד׳
 האוניברסיטה
העברית

±∂µ
חדש

מעלה אדומים - 
מעלה אדומים - תחנת רק״ל גבעת התחמושתתחנת רק״ל גבעת התחמושת

165
חדשחדש

 שימו לב!  שימו לב! 

לוחות זמנים קו 165 
שעות פעילותכיוון

14:00 - גמר שירות6:00-8:00)ימים א-ה(

30 דק'-14:15-19:35בכיוון  מעלה אדומים

-15 דק'5:15-7:54בכיוון גבעת התחמושת

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות. למידע אודות שינויים ולוחות הזמנים בימי שישי ומוצ“ש יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת.

 קו חדש במסלול 
 175  קו 

 אל תחנת הרכבת
 גבעת התחמושת

מעלה אדומים

ירושלים

מדבר 
יהודה

 • דרך הר הבית

     ספריית בני ציון 

קניון מעלה אדומים •

עיריית מעלה אדומים •

 

צמח השדה •

העירית •

צמח השדה •

דרך הר הבית  •

פרי מגדים •

דרך הר הבית •

יצחק הנדיב  •

אהרון קציר  •

קלרמון גנו   •

תחנת רק״ל גבעת התחמושת 

 • שד׳
 האוניברסיטה
העברית

±∂∂
חדש

מעלה אדומים - 
מעלה אדומים - תחנת רק״ל גבעת התחמושתתחנת רק״ל גבעת התחמושת

166
חדשחדש

לוחות זמנים קו 166 
שעות פעילותכיוון

15:00 - גמר שירות6:00-9:009:00-15:00)ימים א-ה(

20 דק'30 דק'-9:30-20:40בכיוון  מעלה אדומים

30 דק'30 דק'15-20 דק'5:30-20:45בכיוון גבעת התחמושת

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות. למידע אודות שינויים ולוחות הזמנים בימי שישי ומוצ“ש יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת.

 שימו לב!  שימו לב! 
 קו חדש במסלול

 176  קו 
 אל תחנת הרכבת
גבעת התחמושת



15 14

אמסלולי קווים 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 ולעגלות

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 ולעגלות

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 ולעגלות

תחנות
חדשות לקו

מעבר לקו 
אחר בהליכה

מעלה אדומים

ירושלים

דרך הר הבית 

דרך קדם •

החלמיש •

הרכס •

האלמוג •

הבדולח •

השחם •

הצור •

הרכס •

דרך קדם •

קניון מעלה אדומים •

עיריית מעלה אדומים •

דרך הר הבית •

יצחק הנדיב  •

אהרון קציר  •

קלרמון גנו  •

תחנת רק״ל גבעת התחמושת 

 • שד׳
 האוניברסיטה
העברית

 • נופי הסלע

 • הגזית

±∂∑
שיפור תדירות

מעלה אדומים - 
מעלה אדומים - תחנת רק״ל גבעת התחמושתתחנת רק״ל גבעת התחמושת

167
משופרמשופר

 שימו לב!  שימו לב! 

לוחות זמנים קו 167 
שעות פעילותכיוון

15:00 - גמר שירות6:00-9:009:00-15:00)ימים א-ה(

20-30 דק'30-60 דק'60 דק'7:00-22:20בכיוון  מעלה אדומים

30-60 דק'30 דק'30 דק'5:25-21:20בכיוון גבעת התחמושת

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות. למידע אודות שינויים ולוחות הזמנים בימי שישי ומוצ“ש יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת.

 מעתה הקו יפעל
 בשני כיווני הנסיעה 

ותדירותו תשופר

מעלה אדומים

ירושלים

דרך הר הבית 

עיריית מעלה אדומים •

קניון מעלה אדומים •

דרך קדם •

 

החלמיש •

הרכס •

האלמוג •

הבדולח •

השחם •

הצור •

הרכס •

הצור •

צומת אדומים •

יצחק הנדיב  •

אהרון קציר  •

קלרמון גנו  •

תחנת רק״ל גבעת התחמושת 

 • שד׳
 האוניברסיטה
העברית

 • נופי הסלע

 • הגזית

±∂∏
שיפור תדירות

מעלה אדומים - 
מעלה אדומים - תחנת רק״ל גבעת התחמושתתחנת רק״ל גבעת התחמושת

168
משופרמשופר

שימו לב!שימו לב!

לוחות זמנים קו 168 
שעות פעילותכיוון

6:00-8:0013:00-18:00)ימים א-ה(

20-60 דק'-13:15-18:20בכיוון  מעלה אדומים

30 דק'30 דק'6:10-8:10בכיוון גבעת התחמושת

לתשומת לבכם: לוחות הזמנים עשויים להשתנות. למידע אודות שינויים ולוחות הזמנים בימי שישי ומוצ“ש יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב החוברת.

 מעתה הקו יפעל
 בשני כיווני הנסיעה 

ותדירותו תשופר
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חניון חנה וסע
גבעת התחמושת

Park and Ride
Ammunition Hill

לתחנה המרכזית
To Central Bus Station

למרכז העיר

To City
 Center

כניסה לחניון
 ParkingEntrance

Stop 1 תחנה
Alighting only ! הורדה בלבד

Stop 3 תחנה

≥¥± שער בנימין דרך אדם
 Sha'ar Binyamin via Adam

 Psagot  פסגות ±¥∏

≥∂¥ אריאל דרך ישובי בנימין ¥∂±
Ariel via Binyamin settlements    

≤∂¥  קו לילה אריאל דרך ישובי בנימין
    Night Line Ariel via Binyamin settlements

Ariel Direct אריאל ישיר ¥∂¥

Kdumim קדומים ¥∂∂

 Mitzpe Yeriho  מצפה יריחו ≤±∂

Stop 4 תחנה

 Mount Scopus   48א  הר הצופים

48 בית אורות   דרך הר הצופים 
Be'it Orot  Via Mount Scopus

 Mount of Olives הר הזיתים ∏¥

±∂¥
±∑¥ ±∂∏

±∂µ
±∑∂

±∂∂
±∑∑

±∂∑
±∑∏

Maaleh Adumim מעלה אדומים

∑≥± משטרת מחוז ש"י
 Shay Police Station           

µ±≥ כפר אדומים, אלון
Kfar Adumim, Alon             

׳ 

Elon Moreh אלון מורה ¥∂∑

∏∂¥ מודיעין דרך ישובי בנימין
Modi'in via Binyamin settlements

Ma'ale Efraim מעלה אפרים π¥π
Stop 2 תחנה

Talpiyot Ind.Zone Via city center     א.ת תלפיות דרך מרכז העיר

34א  גבעת המטוס דרך א.ת. תלפיות
 Givat Hamatos Via Talpiyot Ind. Zone

  הר חוצבים  (בוקר בלבד)  
   Har Hotzvim (Morning Only) 

 Har Nof Via Sorozkin   הר נוף  דרך סורוצקין  

Stop 5 תחנה

≥≥ חניון תלפיות דרך מרכז העיר
Talpiyot Bus Terminal via City Center

                     דרך מרכז העיר בנייני האומה
   Binyaney Hauma

Via City Center

CBS (Afternoon only)   תחנה מרכזית (אחה״צ בלבד)

 Chords Bridge  Via Geula   גשר המיתרים דרך גאולה 

  מסוף הר נוף דרך בר אילן, ירמיהו
Har Nof Terminal Via Bar Ilan, yermiyahu

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

  פסגת זאב מרכז  
Pisgat Zeev Center

∞∑ פיקוד מרכז - מצודת נחמיה  
Pikud Center - Metzudat Nehemia

¥¥± כוכב יעקב / תל ציון ±¥≥
 Kochav Ya'akov / Tel Tsiyon

Stop 6 תחנה

≥≥  פסגת זאב צפון 
 Pisgat Zeev North                  

  Neve Ya’akov נווה יעקב 

Stop 7 תחנה

≥≥ מסוף בנייני ה-700 דרך פסגת זאב
Binyaney 700 Terminal  Via Pisgat Zeev

Neve Ya’akov  Via Sderot Moshe Dayan נווה יעקב דרך שד' משה דיין

נווה יעקב (קמיניץ)  25א  
 Neve Ya’akov (Kaminitz) 

Atarot Ind. Zone (Morning only)   א.ת. עטרות  (בוקר בלבד)

Neve Ya’akov (Afternoon only)   נווה יעקב  (אחה"צ בלבד)

Neve Ya'akov (Afternoon only)    נווה יעקב    (אחה״צ בלבד)

  פסגת זאב מרכז  
Pisgat Zeev Center

66א  פסגת זאב מזרח 
  Pisgat Zeev East

∞∑ פיקוד מרכז - מצודת נחמיה  
Pikud Center - Metzudat Nehemia

 קווי מזרח ירושלים
East Jerusalem Lines 

≥±± חניון שפירים ±∞≤
 Shappirim Parking Lot                   

±∞±  קו לילה מעלה אדומים 
    Night Line Ma'ale Adumim

103  קו לילה נווה יעקב
Night Line Neve Ya'akov

¥¥± כוכב יעקב / תל ציון ±¥≥
  Kochav Ya'akov / Tel Tsiyon                  

270  קו לילה פסגות 
 Night Line Psagot

Stop 2 תחנה

Talpiyot Ind.Zone Via Emek Refaim     א.ת תלפיות דרך עמק רפאים

34א  גבעת המטוס דרך א.ת. תלפיות
 Givat Hamatos Via Talpiyot Ind. Zone

  הר חוצבים  )בוקר בלבד(  
   Har Hotzvim (Morning Only) 

 Har Nof Via Sorozkin   הר נוף  דרך סורוצקין  

Stop 3 תחנה

128 קדר דרך קניון אדומים  
Kedar via Adumim Mall

127174173
175176177178

Maaleh Adumim מעלה אדומים

Stop 4 תחנה

 Mount Scopus   הר הצופים  

48  הר הצופים   דרך בית אורות ומחנה עופרית
Mount Scopus Via Beit Orot, Ofarit Base

48א  הר הצופים   דרך מחנה עופרית
Mount Scopus Via Ofarit Base

Stop 5 תחנה

22 חניון תלפיות דרך מרכז העיר
Talpiyot Bus Terminal via City Center

                     דרך מרכז העיר בנייני האומה
   Binyaney Hauma 

Via City Center

 Chords Bridge  Via Geula   גשר המיתרים דרך גאולה 

59א  ירמיהו מנחת יצחק דרך בר אילן
 Yermiyahu Minhat Yitzhak

Via Bar Ilan  

  מסוף הר נוף דרך בר אילן, ירמיהו
Har Nof Terminal Via Bar Ilan, yermiyahu

Stop 6 תחנה

22 מסוף בנייני ה-700 דרך פסגת זאב
Binyaney 700 Terminal 

 Via Pisgat Zeev

59א 25א
 נווה יעקב )קמיניץ( 

Neve Ya’akov (Kaminitz) 

  Neve Ya’akov נווה יעקב 

  פסגת זאב מרכז  
Pisgat Zeev Center

Stop 7 תחנה

22 מסוף בנייני ה-700 דרך פסגת זאב
Binyaney 700 Terminal 

 Via Pisgat Zeev

Stop 1 תחנה

Alighting only ! הורדה בלבד
Neve Ya’akov  Via Sderot Moshe Dayan נווה יעקב דרך שד' משה דיין

נווה יעקב )קמיניץ(  25א  
 Neve Ya’akov (Kaminitz) 

Neve Ya’akov (Afternoon only)   נווה יעקב  )אחה"צ בלבד(

  פסגת זאב מרכז  
Pisgat Zeev Center

66א  פסגת זאב מזרח 
  Pisgat Zeev East

 קווי מזרח ירושלים
East Jerusalem Lines 
101  קו לילה מעלה אדומים

   Night Line Ma'ale Adumim

103  קו לילה נווה יעקב
Night Line Neve Ya'akov 
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Talpiyot Ind.Zone Via Emek Refaim     א.ת תלפיות דרך עמק רפאים

34א  גבעת המטוס דרך א.ת. תלפיות
 Givat Hamatos Via Talpiyot Ind. Zone

  הר חוצבים  )בוקר בלבד(  
   Har Hotzvim (Morning Only) 

 Har Nof Via Sorozkin   הר נוף  דרך סורוצקין  

Stop 3 תחנה

128 קדר דרך קניון אדומים  
Kedar via Adumim Mall

127174173
175176177178

Maaleh Adumim מעלה אדומים

Stop 4 תחנה

 Mount Scopus   הר הצופים  

48  הר הצופים   דרך בית אורות ומחנה עופרית
Mount Scopus Via Beit Orot, Ofarit Base

48א  הר הצופים   דרך מחנה עופרית
Mount Scopus Via Ofarit Base

Stop 5 תחנה

22 חניון תלפיות דרך מרכז העיר
Talpiyot Bus Terminal via City Center

                     דרך מרכז העיר בנייני האומה
   Binyaney Hauma 

Via City Center

 Chords Bridge  Via Geula   גשר המיתרים דרך גאולה 

59א  ירמיהו מנחת יצחק דרך בר אילן
 Yermiyahu Minhat Yitzhak

Via Bar Ilan  

  מסוף הר נוף דרך בר אילן, ירמיהו
Har Nof Terminal Via Bar Ilan, yermiyahu

Stop 6 תחנה

22 מסוף בנייני ה-700 דרך פסגת זאב
Binyaney 700 Terminal 

 Via Pisgat Zeev

59א 25א
 נווה יעקב )קמיניץ( 

Neve Ya’akov (Kaminitz) 

  Neve Ya’akov נווה יעקב 

  פסגת זאב מרכז  
Pisgat Zeev Center

Stop 7 תחנה

22 מסוף בנייני ה-700 דרך פסגת זאב
Binyaney 700 Terminal 

 Via Pisgat Zeev

Stop 1 תחנה

Alighting only ! הורדה בלבד
Neve Ya’akov  Via Sderot Moshe Dayan נווה יעקב דרך שד' משה דיין

נווה יעקב )קמיניץ(  25א  
 Neve Ya’akov (Kaminitz) 

Neve Ya’akov (Afternoon only)   נווה יעקב  )אחה"צ בלבד(

  פסגת זאב מרכז  
Pisgat Zeev Center

66א  פסגת זאב מזרח 
  Pisgat Zeev East

 קווי מזרח ירושלים
East Jerusalem Lines 
101  קו לילה מעלה אדומים

   Night Line Ma'ale Adumim

103  קו לילה נווה יעקב
Night Line Neve Ya'akov 

  

רח‘ שרגאי
קריית הממשלה

שד‘ אשכול

-לב
ד‘ בר

ש
אב

ת ז
סג

צללפ
הר

הר 
ל

≥

±

¥

∑

≤

µ

∂

Shragai St.

 Government
Campus

Eshkol Blvd.

Bar L
ev Blvd.

To Pisg
at Z

e’ev

To Mt. H
erz

l

חניון חנה וסע
גבעת התחמושת

Park and Ride
Ammunition Hill

לתחנה המרכזית
To Central Bus Station

למרכז העיר

To City
 Center

כניסה לחניון
 ParkingEntrance

משפרים בתנועה

Ammunition Hill Station תחנת גבעת התחמושת
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Park and Ride
Ammunition Hill

לתחנה המרכזית
To Central Bus Station

למרכז העיר
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 Center

כניסה לחניון
 ParkingEntrance

משפרים בתנועה

Ammunition Hill Station תחנת גבעת התחמושת

17
 אזור המעבר16

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

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



התחנה המרכזית
Central Bus Station   المحطة المركزية

مركزية عل-كاف
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עדכני לדצמבר 2019מפת מתחם תחנה מרכזית / רכבת יצחק נבון

מרכז ׳על הקו׳
התחנה המרכזית

שערי העיר

תחנת
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طريق دار القضاء
Heikhal HaMishpat Rd.

Shazar Blvd.   جادة شازار

Central Bus Station   المحطة المركزية

Al-Hakav” Service Center”
مركزية عل-كاف

بوابات المدينة
Shaarei Hair

قطارات إسرائيل
Israel Railways  

مباني األمة
 Jerusalem International

Convention Center
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שי

 ה
יא

ש
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היכל המשפט

קיוסק

קיוסק

Stop A1 תחנה
7878  אא מסוף הר נוף6

(ד. א.ת. גבעת שאול)

74
מהירמהיר

הר נוף
(ד. קרית משה, א.ת גבעת שאול)

75
מהירמהיר

מסוף הר נוף (ד. גבעת שאול)

רמת בית הכרם (ד. קריית משה)50

הר המנוחות (ד. גבעת שאול)54

מסוף הר נוף67
(ד. גבעת שאול, רח׳ בית הדפוס)

Stop A2 תחנה

הכותל המערבי3
(ד. סורוצקין, שמואל הנביא)

קניון מלחה (ד. ק. ממשלה, 14
מוזיאונים, גבעת רם, קטמון)

רמות3132

קמפוס א. י. ספרא בגבעת רם66

קמפוס א. י. ספרא בגבעת רם68

Stop A3 תחנה
הורדה בלבד לכל הקווים

Stop A4 תחנה
נמל התעופה בן גוריון485

Stop B1 תחנה

74
מהירמהיר

75
מהירמהיר

חומת שמואל
(ד. מרכז העיר, א.ת תלפיות)

ת. רכבת מלחה18
(מרכז העיר, עמק רפאים, גוננים)

הורדה לקווים פרווריים

Stop B2 תחנה

קניון מלחה (ד. גבעת מרדכי)6

א.ת. תלפיות (ד. רסקו)15

גילה (ד. שד' מנחם בגין, קניון מלחה)31

גילה (ד. מרכז העיר, רחביה)32

משרד החוץ (בוקר בלבד)3232אא

קו לילה גילה102
(ד. מרכז העיר, עמק רפאים)

קו לילה גבעת משואה106
(ד. מרכז העיר)

קו לילה חומת שמואל107
(ד. מרכז העיר)

Stop B3 תחנה

הכותל המערבי (ד. גאולה)1

גבעת מרדכי (ד. ק. בעלז, רוממה, ככר 9
השבת, רחביה, ג. רם)

א.ת. עטרות (בוקר בלבד)41

פיקוד מרכז (בוקר בלבד)70

קבר רחל163

Stop B4 תחנה
הר חוצבים54

6666  אא פסגת זאב מזרח66
(ד. מרכז העיר)

רמת שלמה  (ד. רח' בר אילן)67

הר הצופים68
(ד. בר אילן, ג. המבתר, ג. הצרפתית)

Stop C1 תחנה

151154155156157158

מבשרת ציון

183185186188189195

מטה יהודה (פרוזדור ירושלים)

קו לילה מבשרת ציון104
(ד. בית הכרם)

קו לילה גבעת זאב105

קו לילה רמות108

קו לילה בית שמש115

קו לילה הר אדר387

קו לילה תל אביב (סוף רידינג)480

Stop C2 תחנה
נוף איילון109

מודיעין113114

קווים בינעירוניים

Stop C3 תחנה

רמת שרת (ד. בית וגן)39

361362363364365366367369
קווי גוש עציון

הורדה לקווים עירוניים ופרווריים

Stop D1 תחנה

הר חוצבים (ד. סנהדריה)39

הר חוצבים (ד. צ. בר אילן, סנהדריה)3939אא

130131132133134135137

גבעת זאב

קו לילה ממילא104

קווי לילה תלפיות105108
(ד. מרכז העיר)

הורדה לקווים בינעירוניים

Stop D2 תחנה

Stop D3 תחנה

חומת שמואל (אחה"צ בלבד)4

מסוף נווה יעקב (ד. מרכז העיר)25

45 2525  אא
מהירמהיר

נווה יעקב 
(קמיניץ -  ד. מרכז העיר)

 78
מהירמהיר

תלפיות מזרח (ד. מרכז העיר)

7878  אא
מהירמהיר

השגרירות האמריקאית  
(דיפלומט)

Stop E1 תחנה
174176177178

מעלה אדומים

גבעת זאב133134135137

מודיעין 110116117

Stop F1 תחנה

חומת שמואל (אחה"צ בלבד)4

קניון מלחה ( ד. גבעת מרדכי)6

קניון מלחה14
(ד. קריית הממשלה, גבעת רם, קטמון)

גילה (ד. שד' מנחם בגין, קניון מלחה)31

משרד החוץ (אחה"צ בלבד)3232אא

רמת בית הכרם (ד. קריית משה)50

הורדה לקווי לילה 102106107

Stop F2 תחנה
290291292293294296

ביתר עילית

מטע,  ד. צור הדסה 184194

 נס הרים,  ד. צור הדסה192

קווי לילה בנימין 298269270

260262264265267
קווי לילה גוש עציון / קרית ארבע / 

הר חברון
Stop F3 תחנה

174176177178
מעלה אדומים

תחנת אוטובוס

תחנה מרכזית

תחנת רכבת קלה

תחנת רכבת ישראל

מונית

הורד וסע

מעבר תת קרקעי

עמדות טעינה ׳רב-קו׳ קיוסק

חפשו את היעד/הקו . 1
המתאים לכם 

מצאו את מיקום . 2
התחנה על גבי המפה 

על פי צבע ואות

קווי לילהמספר קווי אוטובוסרציף ומספר תחנה

קיוסק

מפת מתחם תחנה מרכזית / רכבת יצחק נבון



למידע נוסף

נציגי הסברה בתחנות האוטובוס 

מוקד כל קו 8787*

bus.gov.il
egged-taavura.co.il

 

http://ikan-maas.co.il
https://bus.gov.il/
https://egged-taavura.co.il/
https://egged-taavura.co.il/
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