
יעד:  ירושלים בנייני האומה יעד: נס הרים חלמית/לבנה 

מוצא: הזית ב’ / מושב מטעמוצא: הזית ב’ / מושב מטע

יעד:  ירושלים בנייני האומה

יעד:  ירושלים בנייני האומה

מוצא: ירושלים בנייני האומהמוצא: ירושלים בנייני האומה

יעד: הזית ב’ / מושב מטע

יעד: הזית ב’ / מושב מטע

לוח זמנים
מירושלים - שדרות הנשיא השישי

לנס הרים
מנס הרים

לירושלים - שדרות הנשיא השישי
מוצ”שיום שישי ימים א-המוצ”שיום שישי ימים א-ה
07:0007:0005:4007:00
08:3011:1506:2008:30
10:1507:0012:40
12:1507:40
13:4508:30
15:2009:40
16:4513:40
17:3015:15
18:1516:00
19:4516:45
21:1518:15
22:4519:00

19:45
21:15

לוח זמנים
מירושלים-שדרות הנשיא השישי

למטע
ממטע

לירושלים-שדרות הנשיא השישי
מוצ"שיום ו'ימים א'-ה'מוצ"שיום ו'ימים א'-ה'

09:1509:1519:4006:0007:2019:30
11:1513:1523:1507:2010:4021:20
14:3010:4014:30
19:0011:40
20:3014:30
22:0017:30

22:00

192194 184
מוצא:  נס הרים לבנה/מעלה הקטלב מוצא: ירושלים בנייני האומה

  

  

 

192194 184

בנייני האומה / הנשיא השישי
חניון הלאום/שד' הנשיא השישי 

משרד החוץ/שד' רבין 
אצטדיון טדי/א"ס ביתר 

דב יוסף/הסיגלית
דב יוסף/שבתאי הנגבי

רוזמרין/לבונה
כביש 60/הרוזמרין 

שד. הרי יהודה/יסמין 
הרי יהודה/רכסים 

רכסים/האלה 
רכסים / דולב 
שלמון/נטפים 

שלמון/הרי יהודה 
דרך הרי יהודה א’ 

הערבה/דפנה
הר כתרון/דרור 
הר כתרון/נרד 

הר כתרון/דרור 
שד. הרי יהודה/ הר כתרון

הגפן/התמר 
התמר/הקטלב 

הדקל/התמר 
הגפן/הרימון 

צומת נס הרים 
לבנה/דרך חלמית 
דרך חלמית/לבנה 

לבנה/מעלה הקטלב 
רוזמרין/דרך המרווה 

מורד הרוזמרין/מעלה הקטלב
מורד הרוזמרין/מבוא היערה

מבוא היערה/דרך חלמית 
מזכירות נס הרים

דרך חלמית/לבנה

לבנה/מעלה הקטלב
רוזמרין/דרך המרווה 
מורד הרוזמרין/קטלב 

מורד הרוזמרין/מבוא היערה 
מבוא היערה/דרך חלמית 

מזכירות נס הרים
דרך חלמית/לבנה 

נס הרים 
הגפן/התמר 

התמר/הקטלב 
הדקל/התמר 
הגפן/הרימון 

הר כתרון/דרור 
הר כתרון/נרד 

הר כתרון/דרור 
שד. הרי יהודה/ הר כתרון

הערבה/דפנה 
שלמון/הרי יהודה 

שלמון/נטפים 
רכסים/דולב 

רכסים / האלה 
קדרון/שד. הרי יהודה 
שד. הרי יהודה/יסמין

הרוזמרין/כביש המנהרות 
רוזמרין/לבונה

דב יוסף/ שבתאי הנגבי 
אצטדיון טדי/א”ס ביתר 

רבין/לורך 
חניון הלאום 

בנייני האומה/הנשיא השישי

בנייני האומה / הנשיא השישי
חניון הלאום/שד' הנשיא השישי 

משרד החוץ/שד' רבין 
צומת גבעת מרדכי / בייט

תחנת רכבת יפה נוף 
שדרות הרצל/הר הרצל 

הנטקה/שמריהו לוין 
הנטקה/ניידיץ’ 

הנטקה/שרון 
המפלצת/הנטקה 

הכפר השוודי/סולד 
צומת אורה 

כביש 396/בי"ח הדסה עין כרם
מכון טיהור שפכים 

צומת צור הדסה 
צרכניה מבוא ביתר 

מבוא ביתר א 
שד. הרי יהודה/יסמין 

הרי יהודה/רכסים 
רכסים / דולב 
שלמון/נטפים 

שלמון/הרי יהודה 
דרך הרי יהודה א’

הערבה/דפנה 
הר כתרון/דרור 
הר כתרון/נרד 

הר כתרון/דרור 
שד. הרי יהודה/ הר כתרון

מסעף צור הדסה 
אלון / האלה 

אלון א 
אלון ב 

הזית א 
הזית ב

בנייני האומה/הנשיא השישי
חניון הלאום/שד’ הנשיא השישי

משרד החוץ/שד’ רבין
צומת גבעת מרדכי/בייט

תחנת רכבת יפה נוף
שדרות הרצל/הר הרצל

הנטקה/שמריהו לוין
הנטקה/ניידיץ‘

הנטקה/שרון
המפלצת/הנטקה

המפלצת/סולד
הכפר השוודי/סולד

צומת אורה
כביש 396/ בי”ח הדסה עין כרם 

מכון טיהור שפכים
צומת נס הרים

לבונה/דרך חלמית
דרך חלמית/לבנה

לבנה/מעלה הקטלב
רוזמרין/דרך המרווה

מורד הרוזמרין/מעלה הקטלב
מורד הרוזמרין/מבוא היערה

מבוא היערה/דרך חלמית
מזכירות נס הרים
דרך חלמית/לבנה

נס הרים
צומת נס הרים

צומת צור הדסה
צרכניה מבוא ביתר

מבוא ביתר א
שד. הרי יהודה/יסמין

הרי יהודה/רכסים
רכסים / דולב
שלמון/נטפים

שלמון/הרי יהודה
דרך הרי יהודה א‘

הערבה/דפנה
הר כתרון/דרור
הר כתרון/נרד

הר כתרון/דרור
שד. הרי יהודה/הר כתרון

מסעף צור הדסה
אלון / האלה

אלון א’
אלון ב’

הזית א‘
הזית ב’

הזית ב
הזית א 

האלה/השיטה 
האלה/האורן 
האלה/הדולב 
האלה/האלון 

צומת מטע 
הר כתרון/דרור
הר כתרון/נרד 

הר כתרון/דרור 
שד. הרי יהודה/הערבה

הערבה/דפנה 
שלמון/הרי יהודה 

שלמון/נטפים 
רכסים / האלה 

קדרון/שד. הרי יהודה 
קדרון/שד. הרי יהודה 

שד. הרי יהודה / יסמין
צרכניה מבוא ביתר 

מבוא ביתר א 
מסעף בר גיורא

מכון טיהור שפכים 
מסעף ביה”ח הדסה 

צומת אורה 
הכפר השוודי/סולד 

המפלצת/הנטקה 
הנטקה/שרון 

הנטקה/ניידיץ 
קרית יובל/שמריהו לוין 

תחנת רכבת יפה נוף 
בי”ח שערי צדק/בייט 

רבין/לורך 
חניון הלאום 

בנייני האומה / הנשיא השישי

הזית ב’
הזית א’

האלה/השיטה
האלה/האורן
האלה/הדולב
האלה/האלון

צומת מטע
הר כתרון/דרור
הר כתרון/נרד

הר כתרון/דרור
שד. הרי יהודה/הערבה

הערבה/דפנה
שלמון/הרי יהודה

שלמון/נטפים
רכסים / האלה

רכסים/האלה
קדרון/שד. הרי יהודה
קדרון/שד. הרי יהודה

שדרות הרי יהודה/יסמין
צרכניה מבוא ביתר

מבוא ביתר א’
צומת נס הרים

לבנה/מעלה הקטלב
רוזמרין/דרך המרווה

מורד הרוזמרין/מעלה הקטלב
מורד הרוזמרין/מבוא היערה

מבוא היערה/דרך חלמית
מזכירות נס הרים
דרך חלמית/לבנה

נס הרים
מכון טיהור שפכים

מסעף ביה”ח הדסה
צומת אורה

הכפר השוודי/סולד
המפלצת/הנטקה

הנטקה/שרון
הנטקה/ניידיץ‘

קרית יובל/שמריהו לוין
תחנת רכבת יפה נוף

בי”ח שערי צדק/בייט
צומת גבעת מרדכי/בייט

רבין/לורך
חניון הלאום

בנייני האומה/הנשיא השישי

לוח זמנים
מירושלים - שדרות הנשיא השישי

למטע
ממטע

לירושלים - שדרות הנשיא השישי
שבתיום שישי ימים א-השבתיום שישי ימים א-ה
13:0014:1506:4006:40
16:0512:40
23:3020:30
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