
 תגבור קווי השרות ושינוי בלוחות הזמנים 
בתחבורה הציבורית בתקופת "בין הזמנים"

קווי ים ופארקים
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מפתח תקווה < לאשדוד חוף הים הנפרד < וחזרה 
מסלול הקו: מסוף משה ארנס שכ' הדר גנים, רוטשילד ישירות לאשדוד חוף הים הנפרד

שעות יציאה בימים א-ה 
מפתח תקווה: 09:00, 14:00, 18:00 / / מאשדוד: 12:30, 16:30, 20:00 

שעות יציאה ימי שישי 
מפתח תקווה: 09:00, 13:30 / / מאשדוד: 12:00, 16:00 

קו
199

מרחובות קריית דוד < לאשדוד חוף הים הנפרד < וחזרה 
מסלול הקו: שכ' קריית דוד, ישירות לאשדוד חום הים הנפרד

שעות יציאה בימים א-ה 
מרחובות: 09:00, 14:40 / / מאשדוד: 13:00, 19:30

שעות יציאה ימי שישי 
מרחובות: 09:00, 14:00 / / מאשדוד: 12:20, 17:00

קו
223

מבית שמש נחל קישון/נחל שחם < לאשדוד חוף הים הנפרד < וחזרה 
מסלול הקו: ייצא מנחל קישון/נחל שחם, צומת יסודות, בית חלקיה ישירות לאשדוד חום הים הנפרד

שעות יציאה בימים א-ה 
מבית שמש: 10:00, 14:00, 18:00 / / מאשדוד: 12:00, 16:00, 20:00 

שעות יציאה ימי שישי 
מבית שמש: 06:00, 10:00, 14:00 / / מאשדוד: 08:00, 12:00, 16:00 

קו
452

החל מתאריך י"ד מנחם אב, 23/07/21 לבין ל' מנחם אב, 08/08/21 

מבית שמש יהודה בן זאב/לוי אשכול < לאשדוד חוף הים הנפרד
מסלול הקו: ייצא יהודה בן זאב/לוי, צומת יסודות, בית חלקיה ישירות לאשדוד חום הים הנפרד

שעות יציאה בימים א-ה 
מבית שמש: 10:00, 14:00, 18:00 

שעות יציאה ימי שישי 
מבית שמש: 06:00, 10:00, 14:00 

קו זה יפעל בכיוון הנסיעה לאשדוד בלבד 	 

קו
453

יש להצטייד ברב קו טעון מראש



קווי ים ופארקים

מבני ברק בית העלמין < לתל אביב מרכז הירידים/תחנת רכבת אונ' ת"א  
מסלול הקו: יצא מבית העלמין, עזרא, חזון איש, רבי עקיבא, לונה פארק ת"א, 

תחנת רכבת אונ' ת"א מערבי 
שעות יציאה בימים א-ה 

מבני ברק: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:30, 19:00, 19:30
מתל-אביב: 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 20:30  

שעות יציאה ימי שישי 
מבני ברק:  09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

מתל-אביב: 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15 

קו
850

מנצר חזני < לאשדוד חוף הים הנפרד 
 מסלול הקו: יפעל במסלול המקורי שפועל כיום ובחלק משעות הפעילות יעבור בשני הכיוונים 

דרך חוף הים הנפרד באשדוד 
שעות יציאה בימים א-ה 

מנצר חזני: 07:00, 09:45, 13:15
מאשדוד תחנה מרכזית דרך חוף הים הנפרד: 12:00, 17:00, 19:00

קו
43

מאשדוד רובע ג' < לאשדוד חוף הים הנפרד < וחזרה 
מסלול הקו:  ייצא מרובע ג', חטיבת הנגב, חנה סנש, רבי שמעון בן שטח, יהודה הנשיא, רשב"י, 

שד' ירושלים, רובע ח' ישירות לחוף הים הנפרד
שעות יציאה בימים א-ה 

מאשדוד, רובע ג': תחילת פעילות מ-06:20 עד 17:00 מתכונת מתוגברת 
מאשדוד חום הים הנפרד: תחילת פעילות מ-08:30 עד 20:00 מתכונת מתוגברת

שעות יציאה בימי שישי
מאשדוד, רובע ג': תחילת פעילות מ-06:20 עד 15:30 מתכונת מתוגברת 

מאשדוד חום הים הנפרד: תחילת פעילות מ-08:30 עד 17:30 מתכונת מתוגברת
מכיוון רובע ג' לא תתאפשר ירידה בתחנות לאורך המסלול. ירידה ראשונה בחוף הים הנפרד בלבד	 
מכיוון אשדוד חום הים הנפרד לא יתאפשר איסוף בתחנות לאורך מסלול. תחנות לאורך מסלול 	 

ישמשו להורדה בלבד

קו
86
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 תגבור קווי השרות ושינוי בלוחות הזמנים 
בתחבורה הציבורית בתקופת "בין הזמנים"
החל מתאריך י"ד מנחם אב, 23/07/21 לבין ל' מנחם אב, 08/08/21 

יש להצטייד ברב קו טעון מראש



 תגבור קווי השרות ושינוי בלוחות הזמנים 
בתחבורה הציבורית בתקופת "בין הזמנים"
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מבית שמש נחל קישון/נחל שחם < לאשדוד חוף הים הנפרד < וחזרה  
מסלול הקו: ייצא מנחל קישון/נחל שחם, צומת יסודות, בית חלקיה ישירות לאשדוד חום הים הנפרד

שעות יציאה בימים א-ה 
מבית שמש: 10:00, 14:00, 18:00 / / מאשדוד: 12:00, 16:00, 20:00 

שעות יציאה ימי שישי 
מבית שמש: 06:00, 10:00, 14:00 / / מאשדוד: 08:00, 12:00, 16:00 

קו
452

מבית שמש יהודה בן זאב/לוי אשכול < לאשדוד חוף הים הנפרד 
מסלול הקו:  ייצא יהודה בן זאב/לוי, צומת יסודות, בית חלקיה ישירות לאשדוד חום הים הנפרד

שעות יציאה בימים א-ה 
מבית שמש: 09:00, 14:00, 18:00 

שעות יציאה ימי שישי 
מבית שמש: 06:00, 10:00, 14:00  

קו זה יפעל בכיוון הנסיעה לאשדוד בלבד	 

קו
453

החל מתאריך י"ד מנחם אב, 23/07/21 לבין ל' מנחם אב, 08/08/21 

בית שמש - אשדוד

יש להצטייד ברב קו טעון מראש

מאשדוד רובע ג' < לבית שמש < וחזרה  
מסלול הקו: ייצא מרובע ג', חטיבת הנגב, חנה סנש, רבי שמעון בן שטח, יהודה הנשיא, רשב"י, שד' 

ירושלים, צומת ראם, בית חלקיה, יסודות, מסוף רמת אבי עזרי בית שמש
שעות יציאה בימים א-ה 

מאשדוד: 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 21:45, 22:30  
מבית שמש: 07:00, 09:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00, 23:00, 23:59 

שעות יציאה ימי שישי 
מאשדוד: 07:30, 12:15, 13:45, 15:35 // מבית שמש: 09:30, 12:15, 15:45

שעות יציאה מוצ"ש 
מאשדוד: 21:30, 23:00, 23:30 // מבית שמש: 21:30, 23:05

קו
454



בית שמש - אשדוד

מאשדוד רובע ג' < לבית שמש < וחזרה  
מסלול הקו: ייצא מרובע ג', חטיבת הנגב, חנה סנש, רבי שמעון בן שטח, יהודה הנשיא, רשב"י, 

שד' ירושלים, כביש-7, צומת יסודות, מסוף רמת אבי עזרי בית שמש
שעות יציאה בימים א-ה 

מאשדוד:  07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
   22:30 ,21:45 ,21:00 ,20:00 ,19:00

מבית שמש:  07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
  23:59 ,22:30 ,22:00 ,20:45 ,20:00 ,19:00 ,18:00

שעות יציאה ימי שישי 
מאשדוד:  12:15, 13:45, 14:05, 15:35

מבית שמש: 12:00, 14:00, 15:45
שעות יציאה מוצ"ש 

מאשדוד: 21:30, 23:00, 23:30
מבית שמש:  21:30, 23:05

קו
474
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 תגבור קווי השרות ושינוי בלוחות הזמנים 
בתחבורה הציבורית בתקופת "בין הזמנים"
החל מתאריך י"ד מנחם אב, 23/07/21 לבין ל' מנחם אב, 08/08/21 

יש להצטייד ברב קו טעון מראש



 תגבור קווי השרות ושינוי בלוחות הזמנים 
בתחבורה הציבורית בתקופת "בין הזמנים"

אשדוד - בני ברק / בני ברק - ירושלים
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מאשדוד רובע ח' < לבני-ברק, אזור התעשייה < וחזרה 
מסלול הקו: אין שינוי במסלול הקו

שעות יציאה בימים א-ה, שישי, מוצ"ש 
תגבור תדירות משמעותי

קו
349

מאשדוד רובע ח' < לבני-ברק, אזור התעשייה < וחזרה 
מסלול הקו: אין שינוי במסלול הקו

שעות יציאה בימים א-ה, שישי, מוצ"ש 
תגבור תדירות משמעותי

קו
350

מאשדוד רובע ח' < לתל אביב יפו, רמת החייל < וחזרה 
מסלול הקו: אין שינוי במסלול הקו

שעות יציאה בימים א-ה, שישי, מוצ"ש 
תגבור תדירות משמעותי

קו
351

מבני-ברק, אזור התעשייה < לירושלים, תחנה מרכזית < וחזרה 
מסלול הקו: אין שינוי במסלול הקו

שעות יציאה בימים א-ה, שישי, מוצ"ש 
תגבור תדירות משמעותי

קו
401

מבני-ברק, אזור התעשייה < לירושלים, גבעת התחמושת < וחזרה 
מסלול הקו: אין שינוי במסלול הקו

שעות יציאה בימים א-ה, שישי, מוצ"ש 
תגבור תדירות משמעותי

קו
422

החל מתאריך י"ד מנחם אב, 23/07/21 לבין ל' מנחם אב, 08/08/21 

יש להצטייד ברב קו טעון מראש



אשדוד - ביתר עלית

מאשדוד רובע ג' < לביתר עילית וחזרה  

מסלול הקו:

ייצא מרובע ג', חטיבת הנגב, חנה סנש, רבי שמעון בן שטח, יהודה הנשיא, 

רשב"י, שד' ירושלים, צומת ראם, מרכז מסחרי ביתר עילית

שעות יציאה בימים א-ה 

מאשדוד: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

מביתר עילית: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00.   

שעות יציאה ימי שישי 

מאשדוד: 06:45, 08:00, 12:30, 13:10, 15:40 

מביתר עילית: 06:45, 09:00, 11:45, 13:00, 15:15

שעות יציאה מוצ"ש 

מאשדוד: 21:30, 23:30 

מביתר עילית: 21:30, 23:30

קו
455
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 תגבור קווי השרות ושינוי בלוחות הזמנים 
בתחבורה הציבורית בתקופת "בין הזמנים"
החל מתאריך י"ד מנחם אב, 23/07/21 לבין ל' מנחם אב, 08/08/21 

יש להצטייד ברב קו טעון מראש
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