
התחבורה הציבוריתשינויים ושיפורים במערך תתחדשי מבשרת 

28.12.12

 שירות חדש  אוטובוסים חדשים  קווים משופרים



23

שד' החוצבים - דרך שבע 
אחיות - קניון הראל

הוספת שירות למוצא עילית
)עמוד 6(

 שד' החוצבים - הר חוצבים - 
הר הצופים

קו ישיר להר הצופים
)עמוד 17(

154

152

59
שכונת י"א - מבשרת הישנה - 

התחנה המרכזית ירושלים
הוספת שירות ישיר משכונת י"א 

לירושלים בשעות השיא
)עמודים 9-8(

ראה חלופות בעמודים 10-11

קווי האוטובוס במבשרת ציון

159

רכס חלילים - התחנה המרכזית 
ירושלים - קריית הממשלה

הארכת הקו לקריית הממשלה 
ושיפור התדירות. הוספת שירות 

חדש מירושלים למבשרת בשעות 
אחר הצהריים. 

)עמודים 12-13(

156

 מעוז ציון -
התחנה המרכזית ירושלים

שינוי במתכונת איסוף והורדת 
הנוסעים בשכונת מעוז ציון 
בכיוון הנסיעה למבשרת ציון

)עמוד 16(

158

מעוז ציון - דרך שבע אחיות - 
התחנה המרכזית ירושלים

שינוי במתכונת איסוף והורדת 
הנוסעים בשכונת מעוז ציון 

לכיוון התחנה המרכזית 
)עמודים 14-15(

157
מעוז ציון - רכס חלילים - 
התחנה המרכזית ירושלים

מסלול נסיעה קבוע לאורך כל 
שעות היום, בתדירות משופרת

)עמודים 10-11(

מתבטל

נוסעים יקרים,
אנו שמחים לבשר על בחירת אגד תעבורה כמפעיל חדש של קווי התחבורה הציבורית 

במבשרת ציון. ביום שישי, ה- 28.12.12,  תחל החברה בפעילותה, ותבצע שיפורים 
במסלולים ובתדירויות הנסיעה.

תכנון המערך החדש הינו פרי שיתוף פעולה בין משרד התחבורה, מועצת מבשרת ציון, 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 מלאה לבעלי מגבלות תנועה.

 מערכות כריזה המיידעות את נוסעי האוטובוס על תחנת העצירה הקרובה וכן את 
העומדים בתחנה על מספר הקו הבא

לא יחולו שינויים בשיטת הכרטוס ובתעריפי הנסיעה.
תודה על הסבלנות ושיתוף הפעולה. נסיעה טובה ונעימה

       תושבי מבשרת ציון היקרים

בשעה טובה ומוצלחת תחל "אגד תעבורה" להפעיל את שירותי התחבורה הציבורית 
והעירונית במבשרת ציון.

"אגד תעבורה", מהחברות המובילות בענף התחבורה בישראל - הינה חברת בעלת ניסיון 
ומוניטין בתחום הסעת נוסעים, שירותי הסעה מיוחדים ותחום התחבורה הציבורית.

כחברת בת לשני גופים בולטים בענף התחבורה בישראל, קואופרטיב "אגד" וקבוצת 
"תעבורה", הציבה "אגד תעבורה" את השירות והבטיחות כערכים מובילים וחשובים 

ובאמצעות ערכים אלה נעניק לכם, תושבי מבשרת ציון, אמצעי תחבורה ציבורית 
מהמתקדמות שיש, וכמובן תודעת שירות גבוהה ובטוחה.

מתוך תפישתנו השירותית ורצוננו לשיפור תמידי, הושקעה מחשבה ועבודה רבה בלימוד 
צרכי תושבי העיר, ובהתאם לכך הותאמו לוחות הזמנים, תוגברו הקווים וכן נעשו שינויים 

ושיפורים במסלולי הנסיעה.
אני מזמין אתכם להצטרף אל לקוחות "אגד תעבורה" המרוצים וליהנות מנסיעה 

באוטובוסים חדישים ומתקדמים ומשירות וחווית נסיעה טובה ובטוחה.
בברכה, מיקי לוי         

מנכ"ל "אגד תעבורה"       

מבשרת הישנה - 
שד' החוצבים - הדסה עין כרם
נסיעה בשכונה א' בשני הכיוונים 

בתדירות משופרת
)עמוד 7(

153

מתוגבר שינוי בקו

שינוי בקו שינוי בקו

שינוי בקושינוי בקוחדש 

155
שינוי בקו
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סדר מעבר הקווים 157 ו-158 בשכ‘ מעוז ציון א/ב:
רח‘ הפלמ“ח רח‘ הכרמים  מירושלים:   157
רח‘ הכרמים רח‘ הפלמ“ח  לירושלים:   

רח‘ הכרמים רח‘ הפלמ“ח  מירושלים:   158
רח‘ הפלמ“ח רח‘ הכרמים  לירושלים:   

קו 153:   
כאן מסתיים המסלול

מכיוון הדסה, ולא ממשיך
לרח‘ ברקת

קווי  אוטובוס

נקודת מוצא של הקו

154 קו 
חלופה ישירה לירושלים

א ר ק מ
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±µ≥

45

מסלולי הקווים במבשרת ציון 
 במפה זו ניתן לראות את מסלולי הקווים

במבשרת ציון. מסלול הקו 152 ללא שינוי. 
מידע מפורט על כל קו מופיע בהמשך.



Stop ≤ תחנה

דרך קריית הממשלה,גבעת רם,קטמון  קניון מלחה  
 Malha Mall

 Via Government Complex, Givat Ram, Katamon

דרך קריית היובל, שטרן, שכונת מלחה    קניון מלחה 
  Malha Mall 

Via Kiryat Kiryat HaYovel, Stern, Manahat

35א  תחנת רכבת מלחה
דרך קריית היובל, שטרן, קניון מלחה  

Malha Train Station 
Via Kiryat HaYovel, Stern, Malha Mall 

 High Tech Village   כפר היי-טק  (מעונות האלף)

Stop ≥ תחנה

 דרך רח' סורוצקין, שמואל הנביא   הכותל המערבי 
 Western Wall

Via Sorozkin St., Shmuel Hanavi

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

Ramat Sharet  רמת שרת  

Stop ± תחנה

הורדה לכל הקווים
Alighting For All Lines

Stop ¥ תחנה
continue המשך

 Pisgat Zeev   פסגת זאב  
Ramot 31  רמות

Har Hamenuchot Via Givat Shaul   הר המנוחות  דרך גבעת שאול 

Har Nof Via Givat Shaul Ind.Zone   הר נוף  דרך א.ת גבעת שאול 

 Har Nof  הר נוף  
Stop µ תחנה

דרך גאולה(צפניה), שמואל הנביא   הכותל המערבי  
 Western Wall

  Via Geula(Zfanya), Shmuel HaNavi

Strauss Via Romema, Kiryat Belz, Ezrath Torah   שטראוס   דרך רוממה, קריית בעלזא, עזרת תורה 

53א  שוק מחנה יהודה  ( רח' כי״ח) 
 Mahane Yehuda Market  (Kiah)

 Rachels Tomb   163  קבר רחל

Stop ∑ תחנה

6א  פסגת זאב מזרח
 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 Homat Shmuel
Via City Center  

Stop ∏ תחנה

.Ramat Shlomo  Via Bar Ilan St   רמת שלמה  דרך רח' בר אילן

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

99-קו תיירותי סובב ירושלים
99  - Jerusalem City Tour

Stop ∂ תחנה

דרך רח' המלך ג'ורג', עמק רפאים, גוננים   קניון מלחה (א.ס בית"ר)  
Malha Mall (a.s beitar) 

Via King George St., Emek Refaim,Gonenim 

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

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

    Hanevim St.  רח' הנביאים  
 חומת שמואל 

דרך מרכז העיר, א.ת תלפיות (דרך חברון) 
 Homat Shmuel
  Via City Center, Talpiyot Ind.Zone (Hebron Rd.)

Stop π תחנה

45א  נווה יעקב 
 Neve Yaakov  

  Atarot   עטרות  
K�r 70  מחנה כפיר

Stop ±∞ תחנה

183185186188189
Mate Yehuda מטה יהודה 

115  קו לילה בית שמש
Night Line Beit Shemesh

Stop ±± תחנה

158 154155156157
Mevaseret Zion מבשרת ציון 

480  קו לילה תל אביב מסוף 
 Night Line Tel Aviv ארלוזורוב

Arlozorov Terminal

104  קו לילה מבשרת ציון
Night Line Mevaseret Zion

105  קו לילה גבעת זאב
Night Line Giva’at Zeev

InterCity Lines קווים בינעירוניים
Stop ±≤ תחנה

Bayit VaGan בית וגן  

Stop ±¥ תחנה

 Talpiyot East  תלפיות  מזרח   
8א  תלפיות  מזרח

חלופת צהריים דרך רח' בצלאל
 Talpiyot East

  Via Bezalel, Mid-day alternative

דרך קריית הממשלה, גבעת רם, קטמון  קניון מלחה  
 Malha Mall

Via Government Complex, Givat Ram, Katamon

דרך קריית היובל, שטרן, שכונת מלחה    קניון מלחה 
  Malha Mall 

Via Kiryat HaYovel, Stern, Manahat

35א  תחנת רכבת מלחה
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 תחנה

 Talpiyot Ind.zone   City Center  א.ת. תלפיות  מרכז העיר  

  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 Mamila

Stop ±≥ תחנה
continue המשך

 125Mitzpe Yeriho  Via Kfar Adumim  מצפה יריחו  דרך כפר אדומים

134
 

133 130131132
Giva'at Zeev גבעת זאב 

Stop ¥ תחנה

 מסוף הר נוף  
 

דרך א.ת גבעת שאול 8א
 Har Nof Terminal
Via Givat Shaul Ind. Zone

  מסוף הר נוף  דרך גבעת שאול
 Har Nof  Teraminal  Via Givat Shaul

Stop ±≥ תחנה

127173174
175176177

Maale Adumim מעלה אדומים
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תחנה מרכזית 
קווים בינעירוניים ופרבריים

Central Bus Station 
Intercity and Suburbian Lines

בנייני האומה
Binyaney HaUma

To City Centerלמרכז העיר

To the City Centerלמרכז העיר

רים
שע

אה 
למ

To Mea Shearim
בינייני האומה

Binyaney HaUma

 רכבת ישראל אתר עבודות
Israel Railways Construction Site

שד‘ שז“ר
Shazar Ave.

ליציאה מירושלים
Out of the City
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To theSouth ofthe Cityלדרום העיר

±µ
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¥ ≥

π
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∏

±± ±∞±≤

∑

±µתת קרקעימעבר±≥ תת קרקעימעבר נגיש¥±

תת קרקעימעבר נגיש
תת קרקעימעבר

To Mt. Herzl
To Heil Ha’Avir

משפרים בתנועה

 Central Bus Station תחנה מרכזית

Stop ≤ תחנה

דרך קריית הממשלה,גבעת רם,קטמון  קניון מלחה  
 Malha Mall

 Via Government Complex, Givat Ram, Katamon

דרך קריית היובל, שטרן, שכונת מלחה    קניון מלחה 
  Malha Mall 

Via Kiryat Kiryat HaYovel, Stern, Manahat

35א  תחנת רכבת מלחה
דרך קריית היובל, שטרן, קניון מלחה  

Malha Train Station 
Via Kiryat HaYovel, Stern, Malha Mall 

 High Tech Village   כפר היי-טק  (מעונות האלף)

Stop ≥ תחנה

 דרך רח' סורוצקין, שמואל הנביא   הכותל המערבי 
 Western Wall

Via Sorozkin St., Shmuel Hanavi

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

Ramat Sharet  רמת שרת  

Stop ± תחנה

הורדה לכל הקווים
Alighting For All Lines

Stop ¥ תחנה
continue המשך

 Pisgat Zeev   פסגת זאב  
Ramot 31  רמות

Har Hamenuchot Via Givat Shaul   הר המנוחות  דרך גבעת שאול 

Har Nof Via Givat Shaul Ind.Zone   הר נוף  דרך א.ת גבעת שאול 

 Har Nof  הר נוף  
Stop µ תחנה

דרך גאולה(צפניה), שמואל הנביא   הכותל המערבי  
 Western Wall

  Via Geula(Zfanya), Shmuel HaNavi

Strauss Via Romema, Kiryat Belz, Ezrath Torah   שטראוס   דרך רוממה, קריית בעלזא, עזרת תורה 

53א  שוק מחנה יהודה  ( רח' כי״ח) 
 Mahane Yehuda Market  (Kiah)

 Rachels Tomb   163  קבר רחל

Stop ∑ תחנה

6א  פסגת זאב מזרח
 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 Homat Shmuel
Via City Center  

Stop ∏ תחנה

.Ramat Shlomo  Via Bar Ilan St   רמת שלמה  דרך רח' בר אילן

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

99-קו תיירותי סובב ירושלים
99  - Jerusalem City Tour

Stop ∂ תחנה

דרך רח' המלך ג'ורג', עמק רפאים, גוננים   קניון מלחה (א.ס בית"ר)  
Malha Mall (a.s beitar) 

Via King George St., Emek Refaim,Gonenim 

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

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

    Hanevim St.  רח' הנביאים  
 חומת שמואל 

דרך מרכז העיר, א.ת תלפיות (דרך חברון) 
 Homat Shmuel
  Via City Center, Talpiyot Ind.Zone (Hebron Rd.)

Stop π תחנה

45א  נווה יעקב 
 Neve Yaakov  

  Atarot   עטרות  
K�r 70  מחנה כפיר

Stop ±∞ תחנה

183185186188189
Mate Yehuda מטה יהודה 

115  קו לילה בית שמש
Night Line Beit Shemesh

Stop ±± תחנה

158 154155156157
Mevaseret Zion מבשרת ציון 

480  קו לילה תל אביב מסוף 
 Night Line Tel Aviv ארלוזורוב

Arlozorov Terminal

104  קו לילה מבשרת ציון
Night Line Mevaseret Zion

105  קו לילה גבעת זאב
Night Line Giva’at Zeev

InterCity Lines קווים בינעירוניים
Stop ±≤ תחנה

Bayit VaGan בית וגן  

Stop ±¥ תחנה

 Talpiyot East  תלפיות  מזרח   
8א  תלפיות  מזרח

חלופת צהריים דרך רח' בצלאל
 Talpiyot East

  Via Bezalel, Mid-day alternative

דרך קריית הממשלה, גבעת רם, קטמון  קניון מלחה  
 Malha Mall

Via Government Complex, Givat Ram, Katamon

דרך קריית היובל, שטרן, שכונת מלחה    קניון מלחה 
  Malha Mall 

Via Kiryat HaYovel, Stern, Manahat

35א  תחנת רכבת מלחה
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 תחנה

 Talpiyot Ind.zone   City Center  א.ת. תלפיות  מרכז העיר  

  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 Mamila

Stop ±≥ תחנה
continue המשך

 125Mitzpe Yeriho  Via Kfar Adumim  מצפה יריחו  דרך כפר אדומים

134
 

133 130131132
Giva'at Zeev גבעת זאב 

Stop ¥ תחנה

 מסוף הר נוף  
 

דרך א.ת גבעת שאול 8א
 Har Nof Terminal
Via Givat Shaul Ind. Zone

  מסוף הר נוף  דרך גבעת שאול
 Har Nof  Teraminal  Via Givat Shaul

Stop ±≥ תחנה

127173174
175176177

Maale Adumim מעלה אדומים

Ja�a יפו

.Shazar Aveשד‘ שז“ר
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Nord
au Ave. 

להר הרצל
לחיל האוויר

שביל להולכי רגל ואופניים Ped\Bike Path
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תחנה מרכזית 
קווים בינעירוניים ופרבריים

Central Bus Station 
Intercity and Suburbian Lines

בנייני האומה
Binyaney HaUma

To City Centerלמרכז העיר

To the City Centerלמרכז העיר

רים
שע

אה 
למ

To Mea Shearim

בינייני האומה
Binyaney HaUma

 רכבת ישראל אתר עבודות
Israel Railways Construction Site

שד‘ שז“ר
Shazar Ave.

ליציאה מירושלים
Out of the City
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To theSouth ofthe Cityלדרום העיר

±µ
∂

¥ ≥

π
≤

∏

±± ±∞±≤

∑

±µתת קרקעימעבר±≥ תת קרקעימעבר נגיש¥±

תת קרקעימעבר נגיש
תת קרקעימעבר

To Mt. Herzl
To Heil Ha’Avir

משפרים בתנועה

 Central Bus Station תחנה מרכזית

שימו לב! ישנם שינויים במיקומי תחנות העלייה והירידה במתחם התחנה 
המרכזית בירושלים לקווים הבאים והיוצאים ממבשרת ציון.

לפניכם תרשים המתאר את התחנות במתחם התחנה המרכזית בירושלים 
ורשימת הקווים העוצרים בכל תחנה.

אזור המעבר בתחנה 
המרכזית בירושלים



JET.GOV.IL

 אפליקציית המסלולן זמינה
להורדה לטלפון החכם שלכם

נציגי הסברה בתחנות האוטובוס 

מוקד כל קו 8787*

 סורקים ומקבלים
את כל המידע לנייד

למידע נוסף


