
מועצה אזורית גוש עציון
שימו לב

ח' בתמוז, תשפ״א | 18.6.21 

התחבורה הציבוריתשינויים ושיפורים במערך



 ב- 18.6.21 ישתנו חלק מקווי האוטובוס בגוש עציון. אז מה חדש?
מה ישתנה בקו שלכם?

נוקדים - מועצת גוש 
עציון - כרמי צור

 כניסה לא.ת. גוש עציון
וכיכר כפר עציון.

43

מיצד - אפרת -
ביתר עילית )גבעה א'(
 קו חדש מישובי דרום מזרח

גוש עציון לביתר עילית.
)עמוד 11(

411
ביתר עילית )גבעה א'(

אפרת - כפר עציון
התחלת הקו בגבעה א'

ותגבור תדירות.
)עמוד 10(

410

 בת עין -
ירושלים )בנייני האומה(

הקו ישרת את ראש צורים 
ואלון שבות.
)עמוד 6(

 גבעות -
 ירושלים )בנייני האומה(
הקו לא ישרת עוד את אלעזר 

ונוה דניאל.
)עמוד 6(

362 361
שינוי בקושינוי בקו שינוי בקושינוי בקו

 מעלה עמוס -
ירושלים )בנייני האומה(
ישרת את מעלה עמוס, מגדל 

 עוז, אלעזר ונוה דניאל.
לא יעבור במיצד.

)עמוד 7(

365
שינוי בקושינוי בקו

375
נוקדים - 

ירושלים )תלפיות(
לרשותכם קווים
366, 374 ו-376

 44
אפרת - 

מועצת גוש עציון
הנוסעים ליעדים מקומיים 

 באפרת ניתן לנסוע
בקו 377 או 410 או 411. 
---------------------

 הנוסעים בין אפרת
 לישובי מערב גוש עציון,

לרשותכם קו 410

42
מיצד -

מועצת גוש עציון
 הנוסעים לאפרת ניתן

לנסוע בקווים 364 או 365. 
----------------------

הנוסעים לישובי מערב הגוש, 
ניתן לנסוע בקווים 364 או 365 
ולבצע מעבר בצומת אלעזר 
לקווים 361, 362, 371, 372

אפרת - 
מועצת גוש עציון

369
כפר עציון - 

ירושלים )תלפיות(
לרשותכם קווים

371 ו-372

373

 מיצד -
ירושלים )בנייני האומה(

 יתחיל את מסלולו במיצד
 ולא יעבור במערב הגוש.

ימשיך את מסלולו באלעזר 
ונווה דניאל ללא שינוי.

)עמוד 7(

364
שינוי בקושינוי בקו

קווים מבוטליםקווים מבוטלים

שינוי בקושינוי בקו

חדש!חדש! שינוי בקושינוי בקו

 כפר עציון - 
ירושלים )תלפיות(
 הקו ישרת מעתה את

מתחם המועצה וכפר עציון.

372
שינוי בקושינוי בקו

 נוקדים - תלפיות -
קניון מלחה

הארכת הקו לקניון מלחה.
)עמוד 8(

374
 תקוע - תלפיות -

קניון מלחה
הכנסת הקו אל נוקדים

והארכת הקו לקניון מלחה.
)עמוד 9(

376
שינוי בקושינוי בקושינוי בקושינוי בקו

נוסעים יקרים,
תוכננו  ובאפרת  עציון  בגוש  הציבורית  התחבורה  בקווי  והשיפורים  השינויים 
נציגי  האזרחי,  במנהל  תחבורה  קמ"ט  יחידת  התחבורה,  משרד  בשיתוף 

המועצות המקומיות, צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים וחברת אגד תעבורה.

ולביתר  השינויים צפויים לקצר את זמני הנסיעה ולשפר את הקשר לירושלים 
תדירות  ותתוגבר  הציבורית  התחבורה  פעילות  שעות  יוארכו  כן,  כמו  עילית. 

הקווים לרווחת הנוסעים.

תודה על שיתוף הפעולה, נסיעה טובה ונעימה!  

תושבים יקרים,
 מערך התחבורה הציבורית האזורי ממשיך להתייעל.

שדרוג  המשך  על  לעדכן  שמחים  אנו  האחרונה  בשנה  מאומצת  עבודה  לאחר 
בפעימה  תעבורה.  ואגד  התחבורה  משרד  בשיתוף  הציבורית  התחבורה  מערך 
הנסיעה  זמני  את  לקצר  במטרה  והתאמות  רבים  שינויים  נעשו  הנוכחית 
ולהתאימם לדרישות הנוסעים גם במערב וגם במזרח הגוש. נוספו קווים חדשים, 
הנוסעים. ולכמות  לצרכים  הותאמו  הנסיעות  וזמני  לביתר   חיבור  הכוללים 
בשבועות הקרובים נחל בתוכנית החדשה עם כל התיקונים וההתאמות הנדרשים.

שימו לב לעדכונים ולשינויים גם בקווים וגם בזמני הנסיעות

שתהיה לכולנו נסיעה נעימה ובטוחה

 שלכם,
 שלמה נאמן

 ראש המועצה
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אמסלולי קווים ר ק  רחוב/יישובמ
בו עוצר הקו

 תחנת
מוצא/יעד

תחנת
רכבת

 מסלול חלופי
בשעות מסוימות 

רכבת
ישראל 

אזור
השינוי

364 שינוי בקו365
ירושלים (בנייני האומה) - מיצד / 

מעלה עמוס

365364

גוש עציוןגוש עציון

ירושליםירושלים

 בנייני האומה

גשר המיתרים •

קניון מלחה •

מחסום המנהרות  •

נוה דניאל •

אלעזר •

צומת אפרת דרום •

אפרת - שד' דוד המלך •

פני קדם •

מעלה עמוס       מיצד   •

 • מגדל עוז

 •  אפרת - שד'
דוד המלך

 • איבי נחל
ימים א‘-ה‘שעות פעילותכיוון

 16:00 - גמר שירות6:00-9:009:00-16:00

60-80 דק‘60-90 דק‘40-60 דק‘6:10-23:20בכיוון ירושלים

40-60 דק‘40-90 דק‘60-90 דק‘6:20-23:50בכיוון גוש עציון

364-365

364 שינוי בקו365
ירושלים (בנייני האומה) - מיצד / 

מעלה עמוס

365364

גוש עציוןגוש עציון

ירושליםירושלים

 בנייני האומה

גשר המיתרים •

קניון מלחה •

מחסום המנהרות  •

נוה דניאל •

אלעזר •

צומת אפרת דרום •

אפרת - שד' דוד המלך •

פני קדם •

מעלה עמוס       מיצד   •

 • מגדל עוז

 •  אפרת - שד'
דוד המלך

 • איבי נחל

 שימו לב!  שימו לב! 
קו 364 לא ישרת את מגדל 

עוז. הקו לא יעבור עוד 
בשכונת גילה ויסע במסלול 

ישיר על שדרות בגין.

 מעתה קו 365 ישרת את 
מגדל עוז, אלעזר ונוה 

דניאל בדרכו לירושלים. 
הקו לא יעבור עוד בשכונת 
גילה ויסע במסלול ישיר על 

שדרות בגין.

 
 הקו השתנה?

יש תחליף!
לנוסעים מכפר עציון, 

ראש צורים ואלון שבות אל 
ירושלים לרשותכם קווים 

362 361 ו- 
לנוסעים ממגדל עוז 
 לירושלים, לרשותכם

 365 קו 

 שימו לב!  שימו לב! 
 קווים 361 ו-362

 לא יעברו עוד בשכונת
 גילה ויסעו במסלול ישיר 

 על שדרות בגין.

361 שינוי בקו362
ירושלים (בנייני האומה) - 

גבעות / בת עין

גוש עציוןגוש עציון

ירושליםירושלים

 בנייני האומה

גשר המיתרים •

קניון מלחה •

מחסום המנהרות  •

צומת נוה דניאל •

צומת אלעזר •

צומת אפרת דרום •

צומת גוש עציון •

אלון שבות •

חטמ"ר עציון •

ראש צורים •

כפר עציון •

• 

בת עין       גבעות  •
361 362

ימים א‘-ה‘שעות פעילותכיוון
 16:00 - גמר שירות6:00-9:009:00-16:00

60 דק‘60 דק‘40 דק‘5:30-23:30בכיוון ירושלים

60 דק‘30-60 דק‘40-60 דק‘6:05-23:35בכיוון גוש עציון

361-362

361 שינוי בקו362
ירושלים (בנייני האומה) - 

גבעות / בת עין

גוש עציוןגוש עציון

ירושליםירושלים

 בנייני האומה

גשר המיתרים •

קניון מלחה •

מחסום המנהרות  •

צומת נוה דניאל •

צומת אלעזר •

צומת אפרת דרום •

צומת גוש עציון •

אלון שבות •

חטמ"ר עציון •

ראש צורים •

כפר עציון •

• 

בת עין       גבעות  •
361 362

הקו לא ישרת עוד את 
אלעזר ונוה דניאל.

 הקו השתנה?
יש תחליף!

לנוסעים מאלעזר ונוה 
 דניאל לירושלים, 

לרשותכם עומדים קווים  
365 364 ו- 



מסלולי קווים
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אמסלולי קווים ר ק  רחוב/יישובמ
בו עוצר הקו

 תחנת
מוצא/יעד

אזור
השינוי

 שימו לב!  שימו לב! 
הקו לא ישרת עוד את 

 תקוע ב' והרודיון. 
הקו לא ישרת עוד את 
רחוב האומן בירושלים 

 ויסיים את מסלולו
בקניון מלחה.

 שימו לב!  שימו לב! 
 הקו לא ישרת עוד

 את הרודיון. 
הקו לא ישרת עוד את 
רחוב האומן ויסיים את 
מסלולו בקניון מלחה 
מעתה הקו ישרת את 

הישוב נוקדים.

שינוי בקו374
ירושלים (קניון מלחה) - נוקדים

גוש עציוןגוש עציון

ירושליםירושלים
 קניון מלחה

בנבנישתי •

פת •

משה ברעם •

דרך חברון •

כביש 398 / שמואל מאיר •

תקוע - עמוס •

תקוע - אלדוד •

תקוע - עמוס •

תקוע - דרך ירושלים •

כפר אלדד •

 נוקדים 

שינוי בקו376
ירושלים (קניון מלחה) - תקוע

גוש עציוןגוש עציון

ירושליםירושלים
 קניון מלחה

בנבנישתי •

פת •

משה ברעם •

דרך חברון •

כביש 398 / שמואל מאיר •

נוקדים •

תקוע - דרך ירושלים •

תקוע - עמוס •

תקוע - אלדוד •

תקוע - עמוס •

 תקוע 

ימים א‘-ה‘שעות פעילותכיוון
 16:00 - גמר שירות6:00-9:009:00-16:00

5:15-23:00בכיוון ירושלים
יש להתעדכן באמצעי המידע ובמוקד 8787*

7:30-22:30בכיוון גוש עציון

374

ימים א‘-ה‘שעות פעילותכיוון
 16:00 - גמר שירות6:00-9:009:00-16:00

7:00-22:00בכיוון ירושלים
יש להתעדכן באמצעי המידע ובמוקד 8787*

8:30-21:45בכיוון גוש עציון

376

הכנסת הקו אל נוקדים והארכת הקו לקניון מלחה
שינוי בקו376

ירושלים (קניון מלחה) - תקוע

גוש עציוןגוש עציון

ירושליםירושלים
 קניון מלחה

בנבנישתי •

פת •

משה ברעם •

דרך חברון •

כביש 398 / שמואל מאיר •

נוקדים •

תקוע - דרך ירושלים •

תקוע - עמוס •

תקוע - אלדוד •

תקוע - עמוס •

 תקוע 

שינוי בקו374
ירושלים (קניון מלחה) - נוקדים

גוש עציוןגוש עציון

ירושליםירושלים
 קניון מלחה

בנבנישתי •

פת •

משה ברעם •

דרך חברון •

כביש 398 / שמואל מאיר •

תקוע - עמוס •

תקוע - אלדוד •

תקוע - עמוס •

תקוע - דרך ירושלים •

כפר אלדד •

 נוקדים 

הארכת הקו לקניון מלחה

 הקו השתנה?
יש תחליף!
 רגילים לנסוע

? 375 בקו 
לרשותכם קווים 
376  374  366   

 הקו השתנה?
יש תחליף!
 רגילים לנסוע

? 375 בקו 
לרשותכם קווים 
376  374  366   
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אמסלולי קווים ר ק  רחוב/יישובמ
בו עוצר הקו

 תחנת
מוצא/יעד

אזור
השינוי

שינוי בקו410
ביתר עילית - כפר עציון

אפרתאפרת

גוש עציוןגוש עציון

ביתרביתר
עיליתעילית

 רבי עקיבא

אלעזר המודעי •

יוחנן בן זכאי •

בבא סלי •

הרמ"ז •

כנסת מרדכי •

חב"ד •

המגיד ממעזריטש •

דרך האר"י •

דוד המלך - שכונת הדגן •

הדבש •

דוד המלך •

רחל אמנו •

דוד המלך - מרכז מסחרי דקל •

דוד המלך •

צומת אפרת דרום •

צומת גוש עציון •

אלון שבות •

בי"ס אזורי גוש עציון •

 כפר עציון 

חדש411
ביתר עילית - מיצד

אפרתאפרת

גוש עציוןגוש עציון

ביתרביתר
עיליתעילית

 רבי עקיבא

אלעזר המודעי •

יוחנן בן זכאי •

בבא סלי •

הרמ"ז •

כנסת מרדכי •

חב"ד •

המגיד ממעזריטש •

דרך האר"י •

דוד המלך - שכונת הדגן •

הדבש •

דוד המלך •

רחל אמנו •

דוד המלך - מרכז מסחרי דקל •

דוד המלך •

איבי נחל •

מעלה עמוס •

פני קדם •

 מיצד 

ימים א‘-ה‘שעות פעילותכיוון
 16:00 - גמר שירות6:00-9:009:00-16:00

6:45-22:00בכיוון ביתר עילית
יש להתעדכן באמצעי המידע ובמוקד 8787*

בכיוון אפרת / 
6:30-22:30גוש עציון

410

ימים א‘-ה‘כיוון
 16:00 - גמר שירות6:00-9:009:00-16:00

בכיוון ביתר עילית
יש להתעדכן באמצעי המידע ובמוקד 8787*

בכיוון אפרת / גוש עציון

411

 שימו לב!  שימו לב!  שימו לב!  שימו לב! 
 הארכת מסלול בתוך
 ביתר עילית ותיגבור
שעות פעילות הקו.

 קו חדש מישובי
דרום מזרח גוש עציון 

לביתר עילית.

שינוי בקו410
ביתר עילית - כפר עציון

אפרתאפרת

גוש עציוןגוש עציון

ביתרביתר
עיליתעילית

 רבי עקיבא

אלעזר המודעי •

יוחנן בן זכאי •

בבא סלי •

הרמ"ז •

כנסת מרדכי •

חב"ד •

המגיד ממעזריטש •

דרך האר"י •

דוד המלך - שכונת הדגן •

הדבש •

דוד המלך •

רחל אמנו •

דוד המלך - מרכז מסחרי דקל •

דוד המלך •

צומת אפרת דרום •

צומת גוש עציון •

אלון שבות •

בי"ס אזורי גוש עציון •

 כפר עציון 

חדש411
ביתר עילית - מיצד

אפרתאפרת

גוש עציוןגוש עציון

ביתרביתר
עיליתעילית

 רבי עקיבא

אלעזר המודעי •

יוחנן בן זכאי •

בבא סלי •

הרמ"ז •

כנסת מרדכי •

חב"ד •

המגיד ממעזריטש •

דרך האר"י •

דוד המלך - שכונת הדגן •

הדבש •

דוד המלך •

רחל אמנו •

דוד המלך - מרכז מסחרי דקל •

דוד המלך •

איבי נחל •

מעלה עמוס •

פני קדם •

 מיצד 

התחלת הקו בגבעה א' ותגבור תדירות



למידע נוסף

נציגי הסברה בתחנות האוטובוס 

מוקד כל קו 8787*

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

 


