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 ירראש הע דבר
 ם,ד היקריתושבי אשדו

עמו הביא השנה בתחילת שהושק התחבורה טפרויק
בתחבורה והנסיעה השירות באיכות דרוגוש חשובות בשורות 

דמותהמתק בתשתיות השימוש לצד העיר. ברחבי הציבורית 
לאוטובוסים, דפההע נתיבי הכוללות הפרויקט, לצורך שנבנו 

טריםקילומ אלפי עשרות נוספו בקרה, ומרכז חכמות תחנות 
 ואת התדירות את להגביר דושנוע טובוסים,או נסיעת של 

טובת תושבי העיר.הקישוריות ברחבי העיר ל

הובילו בתחבורה דרוגיםוהש השינויים דברים,ה מטבע 
ריכזנו השתנו. נסיעתם שמסלולי העיר, תושבי דמצ לפניות 

דבמשר המקצוע גורמי עם דויח שהתקבלו, הפניות את 
טבי,מי מענה נתנו אפיקים", טרה"אלק ובחברת התחבורה 

 לכל יותר יעיל שירות יספק בעיר התחבורה טשפרויק כך 
תושבי העיר.

 והשינויים דרוגיםהש את כוללת לפניכם המוצגת החוברת 
 להפוך דושנוע בעיר, הציבורית התחבורה בקווי דכנייםהע

את הנסיעה בתחבורה הציבורית בעיר ליעילה ונוחה יותר.

 בעיר, הציבורית בתחבורה מנסיעותיכם שתיהנו מקווה אני 
 ומאחל לכולם נסיעה שלווה ובטוחה.

 בברכה,
 יחיאל לסרי

 ירראש הע



 משרד התחבורה דבר 
 ית לתחבורה ציבוריתוהרשות הארצ

 ים,דוד היקרתושבות ותושבי אש
הקשבנו לכם.

ציבורית לתחבורה הארצית הרשות באמצעות דרכים,ב והבטיחות התחבורה משרד 
השירות בקווי ממש של בשורה לעיר להביא דיכ רבות פעלו ד,דואש עיריית ובשיתוף 

 בקווי משמעותיים שיפורים בפניכם פורסת זה בעלון המוצגת התוכנית העירוניים. 
השירות, כתוצאה מבקשות שעלו מכם התושבים.

התחבורה של הנסיעה מסלולי את משמעותית שיפרנו באשדוד שביצענו בתכנית 
בניהם. דשיםח חיבורים ויצרנו השונים, ברובעים השירות את להרחיב מנת על הציבורית 

בין חיבור לראשונה ד'(, )רובע דהיסו לקרן התרבות היכל בין ישיר חיבור יצרנו כן, כמו 
ישיר חיבור סנטר, הסטאר למתחם י"א רובע בין קישור אסותא, החולים לבית ה' רובע 
שונים. רובעים בין נוספים קישורים והחזרת ירושלים לציר דרום מע"ר שכונת עבור 

הרכבת, תחנת אסותא, החולים לבית השונים מהרובעים הגישה את שיפרנו בנוסף, 
 נוספים וליעדים התעשיה אזור ים, דדואש פארק התרבות היכל טר,סנ טארס ביג, מרכז 
בעיר.

לממצאים בהתאם העירונית הקווים מפת את העת כל ולשפר לבחון ממשיכים אנחנו 
 מנסיעה וליהנות הציבורית בתחבורה להתנסות אתכם מזמינים אנו הציבור. ולפניות 

 ד שמחים לקבל הצעות לשיפור.בטוחה ויעילה. וכמובן תמי

 דרכים והרשות הארצית לתחבורה ציבורית.ד התחבורה והבטיחות במשר



 םדשים חקווי

ילת(מסוף הטיית – חוף א' )מרכז תחנה 16
דומה למסלול קו)ב הקו יקשר בין הרובעים א', ב', ג', ו', ח', ט' ולתחנה המרכזית

ף הים. קישור ישיר בין רובע ח' לרובע ג' ורובע ו'.טי ולחושפעל בעבר(, לסי 18

מרכזית – תחנה BIG תחנת הרכבת/מרכז 29
ט' לתחנת הרכבת, ויקשר את רובעיםד׳, ה׳, ו׳, ז', ו- הקו יקשר את רובעים ג׳, 

 ד, תחנה מרכזית והיכל התרבות.ט', ז', ג', ה', ו' לרחוב קרן היסו

מרכזית – אזור התעשייה הצפוני תחנה 33א
לקשר מנת על הירקון( ונחל כינרת שורק, )נחל י״א רובע דרך המרכזית מהתחנה יופעל

ף, יפעל הקו בשני הכיוונים בבוקר ואחה״צ בלבד.את הרובע לאיזורי התעשייה. בנוס

קווים שמסלולם שתנה

דמל אשדויביירה – נמסוף ר2,2א
דדשים בין היכל התרבות לקרן היסוהרחבת השירות ברובע י"א, חיבורים ח

 דרום מרחוב בגין. דשים ישירים עבור שכונת מע"רד'(, וקישורים ח )רובע 

 BIG מרכזית – תחנת הרכבת/מרכז תחנה 4,4א
טי.לול הקו יעבור ברובע ח' ויאפשר קישור ישיר לבית החולים ולרובע הסימס

לא יעבור יותר בתוך רובע ט' – אלא ברחוב בגין. כחלופה, תושבי רובע מסלול הקו 
 ד-ללא שינוי.א יופעל בימי שוק בלב4. קו7,29,16,12ט' יוכלו להשתמש בקווים

מרכזית מסוף בני ברית - תחנה 5
כבעבר ברובעים י"ג, י', ח', ה', ב', א'. מסלול הקו לא יעבור ברחוב מסלולו יופעל 

ולו יורחב ברובע י"א ויקשר בין רובעים ב' ו-ה׳ לבית החולים אסותא.הרצל ומסל

BIG מסוף בני ברית – תחנת הרכבת/מרכז 7
ד' לאזור מסלול הקו יתקצר ולא יעבור באזור התעשייה. נוסעים מרובע

דרך השוק בכל ימות . מסלול הקו יעבור11 התעשיה יוכלו להשתמש בקו 
השבוע ולא יעבור ברח' הצבעוני אלא ברח' הפרחים, ברובע ח׳.

מסוף בני ברית-BIG תחנת הרכבת/מרכז 9,9א
ד. מסלולו לאמסלול הקו יעניק שירות ישיר עבור רובע ג' לרובע א' ולרח' קרן היסו

ביאים, ויצמן ובאזור התעשיה. השירות מרובע י"ב לאזור תעשיה יינתןיעבור ברח' הנ
 20. . השירות מרובע י"ג ו-י' לאזור תעשיה יינתן באמצעות קו11 באמצעות קו
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ם(ייה )רחוב הבושיביירה – אזור התעשמסוף ר11
הארכת מסלול הקו לאזור תעשיה הבושם. הקו יאפשר קישור של רובעים

 ד', ה', י"ב, ט"ו לאזור התעשיה. א', ב',

 ם(ייה )רחוב הבושיביירה – אזור התעשמסוף ר 12
ט"ו, ט"ז, י"ג, י' ויקשר לרובעים ט', ו', ז'. דרומייםמסלול הקו יוארך לרובעים ה

טר ואזור התעשייה. מסלול הקובנוסף, קישור הרובעים המזרחיים לסטאר סנ
ר בתוך בית החולים אסותא. הקו יאפשר גישה ישירה מרובעים ט"ו ו-ט"זיעבו

לאולפנה ברובע ט', וקישור לרובעים י' ו-י"ג לקופת חולים ברובע ז'.

תחנת הרכבת – מסוף ריביירה 23
קו ישתנה ומסלולו יורחב ברובע י"א. מסלולו לא יעבור ברח' בגין אלאמסלול ה

 ,BIG ד' ירושלים וברח' הגדוד העברי. הקו יאפשר קשר ישיר לתחנת הרכבת,בש
 לתחנה מרכזית ולבניין העירייה.

מרכזית – אזור התעשייה הצפוני תחנה 33
ברובע.תחנות ותוספת י"א לרובע דע הקו מסלול הארכת הכיוונים, משני הקו הפעלת

קווים מבוטלים

שיעבור בשוק לאורך כל היום 7 דו לקוא יאוח7ו- 7 קווים 7א
 ף היםויגיע לחו

 יהמרכזית – אזור תעש תחנה 6
10 טי לאזור תעשיה יתאפשר באמצעות קוד' הרצל לתושבי הסיהשירות מש

 11. המהיר או קו 

קווים שמספרם השתנה

35,35א8,8א
BIG אזור התעשייה – תחנת הרכבת/מרכז 

ד לגני האירועיםא יופעל ע35 מסלולם יורחב לרחוב עוזיהו, קו 
באזור תעשייה "עד הלום", ללא כניסה לתחנת הרכבת.

מסלולי הקווים לא יעברו בבית החולים אסותא, אלא יעצרו על
 א.4,4רחוב בגין. לבית החולים ניתן יהיה להגיע באמצעות קווים

 םינוי ביתר הקוויין שא
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 קו
 חדש!
 תחנה מרכזית

>>> 
חוף א׳

]מסוף הטיילת[

במה התחדשתי
הקו יקשר בין הרובעים >

ט' ולתחנה  א', ב', ג', ו', ח',
המרכזית ]בדומה למסלול 

שפעל בעבר[, לסיטי  18  קו
 ולחוף הים. קישור ישיר בין
 רובע ח' לרובע ג' ורובע ו'.

23:30  א׳-ה׳ 06:00
16:30 06:00  ו׳
00:15 21:00  ש׳

23:30  א׳-ה׳ 05:20
16:30 05:30  ו׳
00:00 21:00 ש׳

מסוף הטיילת > ת.מרכזית

ת.מרכזית > מסוף הטיילת

 מרכזיתת.
 םד/רציפיאשדו

 ד׳ הרצלד׳ מנחם בגין/שש
 העצמאות/הציונות
 בני ברית

 דיםהמייס
 טלנהאל

 ביה"ח אסותא
 רחובות/אדוננו ברוך
רש"י/אור חיים

 רש"י/רבנו תם שד׳ 
 הרב יוסף משאש/הרב קלישר
 הכלנית/הנורית

 דמומיתהכלנית/מבוא ה
 הכלנית/מבוא האתרוג
 הצבעוני/הגויבה
 הצבעוני/הרותם
 הרותם/החרצית

ת
זי

רכ
מ

ת.
 

 ט׳
 ח׳

 ו׳
 ג׳

 ב׳
 ג׳

 מילמן/דב גור
 שלמה בן יוסף/דב גור

 דה המכביף/יהושלמה בן יוס
 ץ חייםטסבורג/חפדמו"ר מפיד׳ האש

 חנה סנש/מבצע חורב
 שד׳ הפלמ"ח/חנה סנש

 טיבת גבעתיד׳ הפלמ"ח/חש
 שד׳ הפלמח/חטיבת כרמלי

 טאותדי הגמקיף א'/מור
 רמב"ם/ויצמן
 רמב"ם/קיבוץ גלויות
 מ.מסחרי ב'/קיבוץ גלויות
 שבי ציון/אח"י אילת

 דרותשבי ציון/ההסת
 דושי בלזןדאו/קמקס נור
 דאומקס נורהטיילת/

 הטיילת/
 םמטת אל היס

 מרכז קליטה ב׳/מרטין בובר
 דושי בלזןדאו/קמקס נור

 דאואבא הלל סילבר/נור
 מ.מסחרי רובע א'/שבי ציון

 שבי ציון/הראשונים
 ד׳ הרצלשבי ציון/ש

 קיבוץ גלויות/שבי ציון
 דרמב"ם/הנרייטה סול

 רמב"ם/שד׳ הנשיא וייצמן
 טאותדי הגמקיף א'/מור

 שד׳ הפלמח/חטיבת כרמלי
 ד הלוםהפלמ"ח/גשר ע

 חנה סנש/מבצע חורב
 ד׳ האדמו"ר מפיטסבורג/חפץ חייםש

 דה המכבישלמה בן יוסף/יהו
 מ.סחרי רובע ו' /שלמה בן יוסף

 מילמן/דב גור
 הרותם/החרצית
 הרותם/הצבעוני

 הצבעוני/הכלנית
 הכלנית/מבוא האתרוג

 דמומיתהכלנית/מבוא ה
 הכלנית/הנורית

 הרב משאש/הרב קלישר
 רש"י/רבנו גרשום
 רשי/פתח תקווה

 רש"י/מטולה
 רחובות/פתח תקווה

 המשנה
 טלנהאל

 הפרחים
 בני ברית

 העצמאות/הציונות
 דית אשדומרכזת.

 ג׳
 ב׳

 ג׳
 ו׳

 ח׳
 ט׳

ת
זי

רכ
מ

ת.
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ת
זי

רכ
מ

ת.
 

 ד׳
 ה׳

 ו׳
 ז׳

 ט׳
ת

כב
ר

 

 ת.מרכזית
 םד/רציפיאשדו

 ד׳ מנחם בגין/הגדוד העיבריש
 היכל התרבות

 דיין ד׳ משהד׳ ירושלים/שש
 ד/הרב שאוליקרן היסו

 טיםקרן היסוד/השיי
 חיים משה שפירא/זלמן ארן

 דב גאפונובדה הלוי/יהו
 יהודה הלוי/אבן עזרא

 ד׳ בני בריתדה הלוי/שיהו
 דב גור/נתן אלבז
 מ.מסחרי רובע ו'/דב גור
 שלמה בן יוסף/דב גור

 ף/יהודה המכבישלמה בן יוס
 האדמו"ר מפיטסבורג/חפץ חייםד׳ש

 חנה סנש/מבצע חורב
 הפלמ"ח/רבי עקיבא
 אלתא/רבי שמעון בן שטח
 בן זכאי/בן דוסא
 בן זכאי/האמוראים
 רבי טרפון/שד׳ ירושלים
 הרב יוסף משאש/הרב קלישר
 הרב יוסף משאש/נס ציונה

 ד׳ ראשון לציון/יסוד המעלהש
 ד׳ ראשון לציון/שפייהש

 משה סנה
 דת.רכבת אשדו

 ד הלום/הורדהע

 דודת.רכבת אש
 יסוףם/אד הלוע

 משה סנה
ד׳ ראשון לציון/שפייהש

 דגניה ראשל"צ / 
 משאש/נס ציונה

 הרב משאש/הרב קלישר
 רש"י/רבנו גרשום

 שד׳ ירושלים/רבנו גרשום
 רבי טרפון/ינאי

 דמור מגוררבי יוחנן בן זכאי/הא
 טח/רבי יוחנן בן זכאירבי שמעון בן ש

 חנה סנש/מבצע חורב
 דמו"ר מפיטסבורג/חפץ חייםד׳ האש

 דה המכבישלמה בן יוסף/יהו
 מ.מסחרי רובע ו'/שלמה בן יוסף

 מ.מסחרי רובע ו'/דב גור
 דה הלוי/בני בריתיהו

 דה הלויד/יהוקניון לב אשדו
 חיים משה שפירא/ארן

 ד/חיים משה שפיראקרן היסו
 ד/הצולליםקרן היסו

 קרן היסוד/שד׳ ירושלים
 דיין ד׳ משהד׳ ירושלים/שש
 דיין ד׳ משהד׳ בגין/שש

 ד העברידוגן העיר/הג
 דית אשדומרכזת.

 ט׳
 ז׳

 ו׳
 ה׳

ד׳
ת

כב
ר

 
ת

זי
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 קו
 חדש!
תחנת רכבת
BIG  מרכז

>>> 
תחנה מרכזית

 במה התחדשתי 
ד׳, הקו יקשר את רובעים ג׳, >

ה׳, ו׳, ז', ו-ט' לתחנת הרכבת,
ט', ז', ג',  ויקשר את רובעים

 ה', ו' לרחוב קרן היסוד, תחנה
 מרכזית והיכל התרבות.

23:30  א׳-ה׳ 05:30
16:00 05:45  ו׳
00:00 21:00  ש׳

23:30  א׳-ה׳ 05:40
16:00 05:45  ו׳
00:00 21:05 ש׳

ת.רכבת > ת.מרכזית

ת.מרכזית > ת.רכבת
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שינוי
 מסלול
 מסוף הריביירה

>>> 
נמל אשדוד

 במה התחדשתי 
הרחבת השירות ברובע > 

י"א, חיבורים חדשים בין היכל
ד'(, )רובע היסוד לקרן התרבות
וקישורים חדשים ישירים עבור
דרום מרחוב בגין.  שכונת מע"ר

23:30  א׳-ה׳ 05:30
14:30 06:30  ו׳
22:00 21:30  ש׳

23:00  א׳-ה׳ 05:00
14:00 05:00  ו׳
22:00 21:00  ש׳

נמל אשדוד < מסוף הריביירה

מסוף הריביירה < נמל אשדוד

 ט׳ו
א

י״
 

 ד׳
 א׳

מל
נ

טי
סי

 <<< חדשות תחנות 

 יירהמסוף הריב
 תל חי/ברקת

 טריןתל חי / סי
 ד׳ תל חי/ספירש

 ד וולפסוןאבא אחימאיר/דו
 דטשילאבא אחימאיר/שד׳ רו

 דוןד.גורד/א.ד׳ רוטשילש
 ד׳ מונטיפיוריד/שטשילד׳ רוש

 דטה גור/שד׳ רוטשילמו
 ד׳ יצחק רביןמוטה גור/ש

 דהן/הר מצנחל הירקו
 בי"ס צפרירים/כנרת
 כינרת/הר תבור
 כנרת/הר הצופים
 כנרת/הר כנען
 כנרת/הר שומרון
 כנרת/נחל שניר

 דרוןכנרת/נחל קי
 נחל שורק/נחל לכיש
 בן עמי/הרצל
 שד׳ הרצל/בן עמי

 דדות.מרכזית אש
 שד׳ בגין/הגדוד העיברי
 היכל התרבות

 דיין ד׳ משהד׳ ירושלים/שש
 ד/הרב שאוליקרן היסו

 טיםקרן היסוד/השיי
 חיים משה שפירא/החובלים
 רוגוזין/חיים משה שפירא
 רוגוזין/אריה בן אליעזר
 יצחק הנשיא/הרצל

 ד׳ הרצליצחק הנשיא/ש
 חק הנשיאד׳ יצות/שץ גלויקיבו

 מ.מסחרי ב'/קיבוץ גלויות
 שבי ציון/אח"י אילת

 דרותשבי ציון/ההסת
 דאואבא הלל סילבר/מקס נור
 טרןז'בוטינסקי/יאיר ש

 טבי"ס שובו בנים/אור
 אורט/יפה נוף
 דרך לסקוב/מבוא הימאים
 דרך לסקוב/מבוא הספנים

 ים/דרך תל מורבניין צ

 ם/ין ציבני
 דרך תל מור

 לסקוב/מבוא הימאים
 לסקוב/הימאים

 אורט/יפה נוף
 טרןז'בוטינסקי/יאיר ש

 לברטינסקי/אבא הלל סיז'בו
 דאואבא הלל סילבר/נור

 ובע א'/שבי ציוןמרכז מסחרי ר
 ד׳ הרצלשבי ציון/ש

 קיבוץ גלויות/שבי ציון
 ץ גלויות/יצחק הנשיאקיבו

 ד׳ הרצליצחק הנשיא/ש
 יצחק הנשיא/רוגוזין

 רוגוזין/האלמוגים
 רוגוזין/חיים משה שפירא

 ד/חיים משה שפיראקרן היסו
 ד/הצולליםקרן היסו

 קרן היסוד/שד׳ ירושלים
 דיין ד׳ ירושלים/שד׳ משהש
 דיין ד׳ משהד׳ מנחם בגין/שש

 ד׳ מנחם בגיןת.מרכזית/ש
 ד׳ הרצלד בן עמי/שד׳ עובש

 טנינחל שורק/נחל לי
 דרוןכנרת/נחל קי

 כנרת/נחל נעמן
 כנרת/הרי גולן
 כנרת/הר כנען

 כנרת/נחל ירמוך
 כנרת/הר חרמון

 כנרת/נחל הירקון
 דהנחל הירקון/הר מצ

 ד׳ יצחק רביןמוטה גור/ש
 ד׳ מונטיפיוריד/שטשילד׳ רוש

 ד/אחימאיררוטשיל
 דאבא אחימאיר/רוטשיל

 ד וולפסוןאבא אחימאיר/דו
 תל חי/ספיר

 טריןתל חי/סי
 כיכר טופז

 יירהמסוף הריב
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 יירהמסוף הריב
 תל חי/ברקת

 טריןתל חי / סי
 דרות תל חי/ספירש

 ד וולפסוןאבא אחימאיר/דו
 דאבא אחימאיר/שד׳ רוטשיל

 דוןד.גורד/א.ד׳ רוטשילש
 ד׳ מונטיפיוריד/שטשילד׳ רוש

 דטה גור/שד׳ רוטשילמו
 דרות יצחק רביןמוטה גור/ש

 דהנחל הירקון/הר מצ
 בי"ס צפרירים/כנרת
 כינרת/הר תבור
 כנרת/הר הצופים
 כנרת/הר כנען
 כינרת/הר שומרון
 כנרת/נחל שניר

 דרוןכינרת/נחל קי
 נחל שורק/נחל לכיש
 בן עמי/הרצל
 שד׳ הרצל/בן עמי

 דדות. מרכזית אש
 ד׳ מנחם בגין/הגדוד העיבריש

 היכל התרבות
 דיין ד׳ משהד׳ ירושלים/שש

 ד/הרב שאוליקרן היסו
 טיםקרן היסוד/השיי

 חיים משה שפירא/החובלים
 רוגוזין/חיים משה שפירא
 רוגוזין/אריה בן אליעזר
 יצחק הנשיא/הרצל
 יצחק הנשיא/שד׳ הרצל

 ץ גלויות/שד׳ יצחק הנשיאקיבו
 מרכז מסחרי ב'/קיבוץ גלויות
 שבי ציון/אח"י אילת

 דרותשבי ציון/ההסת
 דאואבא הלל סילבר/מקס נור
 טרןז'בוטינסקי/יאיר ש

 טבית ספר שובו בנים/אור
 אורט/יפה נוף
 דרך לסקוב/מבוא הימאים
 דרך לסקוב/מבוא הספנים

 דרך תל מורבניין צים/
 מלשער הנ

 מלשער הנ
 דרך תל מורבניין צים/

 לסקוב/מבוא הימאים
 לסקוב/הימאים

 אורט/יפה נוף
 טרןז'בוטינסקי/יאיר ש

 טינסקי/אבא הלל סילברז'בו
 דאואבא הלל סילבר/נור

 מרכז מסחרי רובע א'/שבי ציון
 שבי ציון/שדרות הרצל
 קיבוץ גלויות/שבי ציון

 ץ גלויות/יצחק הנשיאקיבו
 ד׳ הרצליצחק הנשיא/ש

 יצחק הנשיא/רוגוזין
 רוגוזין/האלמוגים

 רוגוזין/חיים משה שפירא
 ד/חיים משה שפיראן היסוקר

 ד/הצולליםקרן היסו
 קרן היסוד/שד׳ ירושלים

 דיין ד׳ ירושלים/שד׳ משהש
 דיין ד׳ מנחם בגין/שד׳ משהש

 ת. מרכזית/ש. מנחם בגין
 ד בן עמי/שד׳ הרצלד׳ עובש

 טנינחל שורק/נחל לי
 דרוןכנרת/נחל קי

 כנרת/נחל נעמן
 כנרת/הרי גולן
 כנרת/הר כנען

 כנרת/נחל ירמוך
 כנרת/הר חרמון

 כנרת/נחל הירקון
 דהן/הר מצנחל הירקו

 ד׳ יצחק רביןמוטה גור/ש
 ד׳ מונטיפיוריד/שטשילד׳ רוש

 ד/אחימאיררוטשיל
 דאבא אחימאיר/רוטשיל

 ד וולפסוןאבא אחימאיר/דו
 תל חי/ספיר

 טריןתל חי/סי
 כיכר טופז

 יירהמסוף הריב

 <<< א2,2 מבוטלות תחנות
 ירושלים תחנה מרכזית

 תחנה מרכזית דירושלים /קרן היסו

 קו
2א

 קו
2א

שינוי
 מסלול
 מסוף הריביירה

>>> 
נמל אשדוד
]שער הנמל[

 במה התחדשתי 
אך 2 מסלולו תואם לקו >
 יסיים ויתחיל את מסלולו

 בשער הנמל

• • • 

• • • • 
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<<< חדשות תחנות   קו
4 

שינוי
מסלול

מסוף בני ברית 
>>>

תחנה מרכזית

 במה התחדשתי 
מסלול הקו יעבור ברובע > 

 ח' ויאפשר קישור ישיר לבית
 החולים ולרובע הסיטי. מסלול
 הקו לא יעבור יותר בתוך רובע
ט' – אלא ברחוב בגין. כחלופה,

ט' יוכלו להשתמש  תושבי רובע
.12 ,16 ,29 ,7  בקווים

00:30 05:30  א׳-ה׳
16:00 05:30  ו׳
00:00 21:00  ש׳

 מסוף בני ברית
>>> 

 תחנה מרכזית

מ
ת.

טי
סי

ת
תו

ש
ק

 
 ד׳

 א׳
 ג׳

 ז׳
 ו׳

ח׳
ב׳

 דת.רכבת אשדו
 יסוףם/אד הלוע

 משה סנה
 המשנה

 ביה"ח אסותא אשדוד/הרפואה
 טלנה/הרפואהד׳ אלש

 אלטלנה/מנחם בגין
 הכלנית/הנורית

 ותם/מבוא הכרכוםהר
 הרותם/מבוא השרביטן

 ותם/החרציתהר
 הרותם/הצבעוני

 צבעוני/הכלניתה
 הכלנית/מבוא האתרוג

 ד׳ הפרחים/הכלניתש
 ד׳ הפרחים/הרותםש

 דב גורמילמן/
 דב גור/שלמה בן יוסף

 דב גור/אברהם שפירא
 ד׳ הרב לויןרשב"י/ש

 רשב"י/רבי יוחנן בן זכאי
 רשב"י/רבי טרפון

 דה הנשיא/רב אשירבי יהו
 רבי יהודה הנשיא/שמאי

 ן שטח/ רבי יוחנן בן זכאירבי שמעון ב
 חק הנשיא/הרב לויןיצ
 ד׳ האדמו"ר מפיטסבורג/חפץ חייםש

 חנה סנש/מבצע חורב
 ד׳ הפלמ"ח/חנה סנשש
 יבת גבעתיטד׳ הפלמ"ח/חש
 יבת כרמליטד׳ הפלמ״ח/חש

 ותטאדי הגמקיף א'/מור
 רמב"ם/ויצמן

 ות/קיבוץ גלוירמב"ם
 ות/קיבוץ גלויב' מרכז מסחרי

 שבי ציון/אח"י אילת
 ותדרשבי ציון/ההסת
 ובע א'/רוגוזיןמרכז מסחרי ר

 רוגוזין/האלמוגים
 רוגוזין/חיים משה שפירא

רוגוזין/האלמוגים
 דיין מפקורה/משה 

 פקורהף גנדי/מחו
 דוס/ליליאקסו

 דוסות/אקסוכיכר המפרשי

 דית אשדומרכזת.
 ם/רציפי

 ד׳ הרצלד׳ מנחם בגין/שש
 העצמאות/הציונות
 העצמאות/תש"ח
 בי״ס הקריה/העצמאות
 העצמאות/התקומה

 ד׳ ירושלים/משה אבן עזראש
 דירושלים/קרן היסו

 דיין ד׳ משהד׳ ירושלים/שש
 דוסכיכר המפרשיות/אקסו

 אקסודוס/לילי
 ף הקשתותחו
 דיין ד׳ משהרוגוזין/ש

 רוגוזין/חיים משה שפירא
 רוגוזין/אריה בן אליעזר
 מ.מסחרי רובע א'/רוגוזין
 מ.מסחרי רובע א'/שבי ציון

 ד׳ הרצלשבי ציון/ש
 קיבוץ גלויות/שבי ציון

 דרמב"ם/הנרייטה סול
 רמב"ם/שד׳ הנשיא וייצמן

 טאותדי הגמקיף א'/מור
 שד׳ הפלמח/חטיבת כרמלי

 ד הלוםהפלמ"ח/גשר ע
 חנה סנש/מבצע חורב

 ד׳ האדמו"ר מפיטסבורג/חפץ חייםש
 יצחק הנשיא/שלמה בן יוסף

 ד׳ הפלמ"חיצחק הנשיא/ש
 אלתא/רבי שמעון בן שטח

 דה הנשיארבי שמעון בן שטח/רבי יהו
 דה הנשיא/הלליהו

 רבי יהודה הנשיא/רב אשי
 רשב"י/רבי טרפון

 ן בן זכאירשב"י/רבי יוחנ
 רשב"י/הרב לוין
 דב גור/אברהם שפירא
 מילמן/דב גור

 ד.הפרחים/הרותםש
 הפרחים / הכלנית
 הכלנית/מבוא האתרוג
 הצבעוני/הגויבה
 הצבעוני/הרותם
 הרותם/החרצית

 דגניתהרותם/מבוא ה
 הרותם/מבוא הכרכום

״ח
בי

 
 ח׳
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״ח
בי

ח׳
ת 

כב
ר

יג
ב

 הנורית/הרקפת
 ד׳ מנחם בגיןד׳ אלטלנה/שש

 ד/הרפואהדוביה"ח אסותא אש
 שד׳ אלטלנה/הרפואה

 טלנהאל
 ביה"ח אסותא
 משה סנה

 דת.רכבת אשדו
 דהד הלום/הורע

 ותהיכל התרב
 דיין ד׳ משהד׳ ירושלים/שש
 ד׳ הרצלד׳ ירושלים/שש

התקומהות/העצמא
 ותהקריה/העצמא בי״ס 

 העצמאות/הגשמה
 ותהעצמאות/הציונ

 דית אשדומרכזת.

ס
טי

י
 

ת.
 מ

 <<< מבוטלות תחנות
 ד העברידוגן העיר/הג
 ד. ירושליםרבי טרפון/ש

 ף משאש/הרב קלישרהרב יוס
 הרב יוסף משאש/נס ציונה

 ד.ראשון לציון/יסוד המעלהש
 ן לציון/שפייהד.ראשוש

 המשנה

ן לציון/שפייהד.ראשוש
 דגניה ראשל"צ / 

 משאש/נס ציונה
 הרב משאש/הרב קלישר

 רש"י/רבנו גרשום
 שד.ירושלים/רבנו גרשום

 רבי טרפון/ינאי
 ירושלים

 הרצל/החלוצים
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<<< חדשות תחנות   קו
4א

שינוי
מסלול

 מסוף בני ברית 
>>> 

תחנה מרכזית

 במה התחדשתי 
אך 4 מסלולו תואם לקו >

דרך השוק  בנוסף יעבור

00:30 05:30 
פועל בימי שוק בלבד

ק
שו

 
 ז׳

 ו׳
ח׳

ת.
 מ

ס
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י
 

ת
תו

ש
ק

 
 ד׳

 א׳
 ב׳

ג׳
ח
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ף 

ו
ו/

ד
 

 דית אשדומרכזת.
 ם/רציפי

 ד׳ הרצלד׳ מנחם בגין/שש
 העצמאות/הציונות
 העצמאות/תש"ח
 בית ספר הקריה/העצמאות
 העצמאות/התקומה

 ד׳ ירושלים/משה אבן עזראש
 דירושלים/קרן היסו

 דיין ד׳ משהד׳ ירושלים/שש
 דוסכיכר המפרשיות/אקסו

 אקסודוס/לילי
 ף הקשתותחו
 דיין ד׳ משהרוגוזין/ש

 רוגוזין/חיים משה שפירא
 דיין/רוגוזין ד׳ משהש

 טיילתחוף לידו/ה
 דאוטיילת/מקס נורה

 דושי בלזןדאו/קמקס נור
 דאואבא הלל סילבר/נור

 מ.מסחרי רובע א'/שבי ציון
 שבי ציון/שדרות הרצל
 קיבוץ גלויות/שבי ציון

 דרמב"ם/הנרייטה סול
 רמב"ם/שד׳ הנשיא וייצמן

 טאותדי הגמקיף א'/מור
 שד׳ הפלמח/חטיבת כרמלי

 ד הלוםהפלמ"ח/גשר ע
 חנה סנש/מבצע חורב

ת
כב

ר ב
 יג

״ח
בי

 
 ח׳

 ו׳
 ז׳

 ג׳
 ב׳
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ש

ק
 

ח
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 יבת גבעתיטד׳ הפלמ"ח/חש דמו"ר מפיטסבורג/חפץ חייםד׳ האש
 יבת כרמליטד׳ הפלמ״ח/חש יצחק הנשיא/שלמה בן יוסף

 ותטאדי הגמקיף א'/מור דרות הפלמ"חיצחק הנשיא/ש
 רמב"ם/ויצמן אלתא/רבי שמעון בן שטח

 דת.רכבת אשדו
 יסוףם/אד הלוע

 משה סנה
 המשנה

 ביה"ח אסותא אשדוד/הרפואה
 טלנה/הרפואהד׳ אלש

 אלטלנה/מנחם בגין
 הכלנית/הנורית

 ותם/מבוא הכרכוםהר
 הרותם/מבוא השרביטן

 ותם/החרציתהר
 הרותם/הצבעוני

 צבעוני/הכלניתה
 הכלנית/מבוא האתרוג

 ד׳ הפרחים/הכלניתש
 ד׳ הפרחים/הרותםש

 דב גורמילמן/
 דב גור/שלמה בן יוסף

 דב גור/אברהם שפירא
 ד׳ הרב לויןרשב"י/ש

 רשב"י/רבי יוחנן בן זכאי
 רשב"י/רבי טרפון

 דה הנשיא/רב אשירבי יהו
 רבי יהודה הנשיא/שמאי

 רבי שמעון בן שטח/רבי יוחנן בן זכאי
 חק הנשיא/הרב לויןיצ
 ץ חייםד׳ האדמו"ר מפיטסבורג /חפש

 חנה סנש/מבצע חורב
 ד׳ הפלמ"ח/חנה סנשש

 רבי שמעון בן שטח
 /רבי יהודה הנשיא

 דה הנשיא/הלליהו
 רבי יהודה הנשיא/רב אשי
 רשב"י/רבי טרפון

 ן בן זכאירשב"י/רבי יוחנ
 רשב"י/הרב לוין
 דב גור/אברהם שפירא
 מילמן/דב גור

 ד׳ הפרחים/הרותםש
 הפרחים/הכלנית
 הכלנית/מבוא האתרוג
 הצבעוני/הגויבה

 ות/קיבוץ גלוירמב"ם
 ות/קיבוץ גלויב' מרכז מסחרי

 שבי ציון/אח"י אילת
 ותדרשבי ציון/ההסת

 /קדושי בלזןמקס נורדאו
 דו/הטיילתחוף לי

 רוגוזין/האלמוגים
 רוגוזין/חיים משה שפירא

רוגוזין/האלמוגים
 דיין מפקורה/משה 

 פקורהף גנדי/מחו
 דוס/ליליאקסו
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 הצבעוני/הרותם
 הרותם/החרצית
 הרותם/מבוא הדגנית
 הרותם/מבוא הכרכום
 הנורית/הרקפת
 שד׳ אלטלנה/שד׳ מנחם בגין
 ביה"ח אסותא אשדוד/הרפואה
 שד׳ אלטלנה/הרפואה
 אלטלנה
 ביה"ח אסותא
 משה סנה
 ת.רכבת אשדוד
 עד הלום/הורדה

״ח
בי

 ח׳
ת

כב
ר

יג
ב

 דוסות/אקסוכיכר המפרשי
 ותהיכל התרב

 דיין ד׳ משהד׳ ירושלים/שש
 ד׳ הרצלד׳ ירושלים/שש

התקומהות/העצמא
 ותהקריה/העצמא בי״ס 

 העצמאות/הגשמה
 ותהעצמאות/הציונ

 דית אשדומרכזת.

ת
תו

ש
ק

 
ס

טי
י

 
ת.

 מ

 <<< מבוטלות תחנות
 ד העברידוגן העיר/הג
 ד. ירושליםרבי טרפון/ש

 ף משאש/הרב קלישרהרב יוס
 הרב יוסף משאש/נס ציונה

 ד.ראשון לציון/יסוד המעלהש
 ן לציון/שפייהד.ראשוש

 המשנה

 דוד/רציפיםת.מרכזית אש
ן לציון/שפייהד.ראשוש

 דגניה ראשל"צ / 
 משאש/נס ציונה

 הרב משאש/הרב קלישר
 רש"י/רבנו גרשום

 שד.ירושלים/רבנו גרשום
 רבי טרפון/ינאי

 ירושלים
 הרצל/החלוצים

 • • • • j • • •ז •
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<<< חדשות תחנות   קו
5 

שינוי
מסלול

 מסוף בני ברית 
>>> 

תחנה מרכזית

 במה התחדשתי 
מסלולו יופעל כבעבר > 

 ברובעים י"ג, י', ח', ה', ב', א'.
 מסלול הקו לא יעבור ברחוב
 הרצל ומסלולו יורחב ברובע
 י"א ויקשר בין רובעים ב' ו-ה׳

 לבית החולים אסותא.

00:00  א׳-ה׳ 05:30
16:00 05:30  ו׳
00:00 21:00  ש׳

00:00  א׳-ה׳ 05:45
16:00 05:30  ו׳
00:00 21:00 ש׳

בני ברית > ת.רכבת

ת.רכבת > בני ברית

ר 
א

ט
ס

טר
סנ

 
א׳

ע 
וב

ר
 

 ב׳
 ה׳

 ו׳
 ח׳

״ח
בי

 
 י׳

״ג
י

״ב
י

 
א

י״

 מסוף בני ברית
 בני ברית ד׳טינסקי/שז'בו

 ד׳ הנשיא וייצמןז'בוטינסקי/ש
 טינסקיסטאר סנטר/ז'בו
 ד׳ הרצלז'בוטינסקי/ש

 ותדרסקי/ההסת'בוטינז
 טרןסקי/יאיר שטינ'בוז

 לברטינסקי/אבא הלל סי'בוז
 לבר/נורדאואבא הלל סי

 ובע א'/שבי ציוןמ.מסחרי ר
 ד׳ הרצלשבי ציון/ש

 ץ גלויות/שבי ציוןקיבו
 חק הנשיאות/יצץ גלויקיבו

דאבן עזרא/שמואל הנגי
 ד/אבן עזראדולב אש קניון 

 דה הלוי/אבן עזראיהו
 ות בני בריתדה הלוי/שדריהו

 לבזדב גור/נתן א
 דב גורו'/ ובעמ.מסחרי ר

 דב גורמילמן/
 ד׳ הפרחים/הרותםש

 הפרחים/הכלנית
 הכלנית/מבוא הדמומית
 הכלנית/הנורית

 ד׳ אלטלנה/שד׳ מנחם בגיןש
 ביה"ח אסותא אשדוד/הרפואה

 טלנה/הרפואהד׳ אלש
קק"ל/שמואל הנביא
 קק"ל/אליהו הנביא 

 דיםקק"ל/המייס
 דיםמ.מסחרי רובע י'/המייס

 דים/בן עמיהמייס
 שלמה המלך/דוד המלך
 שלמה המלך/יהושפט המלך
 שלמה המלך/חזקיה המלך

 ד המלך/שלמה המלךדו
 ד המלךדומ.מסחרי י"ג/

 יותם המלך/דוד המלך
 שבט לוי/שבט ראובן

 הרצל/שבט לוי ד׳ש
 הרצל/שבט לוי ד׳ש

 כינרת/נחל נעמן
 כנרת/הרי גולן
 כנרת/הר כנען
 כנרת/נחל ירמוך
 כנרת/הר חרמון

 מרכזיתת.
 םדוד רציפיאש

 ד העיברידו.בגין/הגשד׳ מ
 טנינחל שורק/נחל לי

 בי"ס צפרירים/כנרת
 כנרת/הר תבור

 כנרת/הר הצופים
 כנרת/הר כנען

 כנרת/הר שומרון
 כנרת/נחל שניר

 ד׳ הרצל/נחל נעמןש
 ט אשרשבט לוי/שב

 יותם המלך/דוד המלך
 דוד המלך/שאול המלך

 שלמה המלך/חזקיה המלך
 שלמה המלך/פארק יעקב חזן
 שלמה המלך/בי"ס רתמים

 ד בן עמידוד המלך/שד׳ עוב
 דים/הנביאיםהמייס

 המיסדים/קק"ל
 דרךקק"ל/פורצי ה

 קק"ל/עזרא הסופר
דוד/הרפואהבי"ח אסותא אש

 אלטלנה/הרפואה שד׳ 
 טלנה/מנחם בגיןאל

 הכלנית/הנורית
 דמומיתהכלנית/מבוא ה

 הפרחים/הכלנית ד׳ש
 הפרחים/הרותם ד׳ש

 מילמן/דב גור
 דב גורו'/ ובעמ.מסחרי ר

 דה הלוי/בני בריתיהו
 ד/אבן עזראקניון לב אשדו

 אבן עזרא/הרב ניסים
 ד׳ יצחק הנשיאקיבוץ גלויות/ש

 ות/קיבוץ גלויב' מ.מסחרי
 שבי ציון/אח"י אילת

דרותשבי ציון/ההסת
 נורדאו מקססילבר/ הלל אבא 

 טרןז'בוטינסקי/יאיר ש
 דרותז'בוטינסקי/ההסת

 טאר סנטר ז'בוטינסקימתחם ס
 טינסקימכללת סמי שמעון/ז'בו

 ד׳ בני בריתטינסקי/שז'בו
 דימורבני ברית/
 הגיטאות
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א
י״

 
רי

עי
 יה

 טינסקיז'בו
 שבי ציון
 יצחק הנשיא
 חיים משה שפירא
 ביאליק
 ירושלים
 הרצל/החלוצים

 ד׳ מנחם בגין/הגדוד העיבריש
 טנינחל שורק/נחל לי

 בי"ס צפרירים/כנרת
 כינרת/הר תבור
 כנרת/הר הצופים
 כנרת/הר כנען

 ט אשרט לוי/שבשב
 יותם המלך/דוד המלך

 ד המלך/שד׳ עובד בן עמידו
 דים/הנביאיםהמייס

 דיםהנביאים/המייס
 ד/הנביאיםדוטרת אשת.מש

 דיםהמייס
 טלנהאל

 ביה"ח אסותא
 המשנה
 משה סנה

 דהד הלום/הורד עדות.רכבת אש

 כינרת/נחל הירקון
 דמארי ד בן עמי/שושנהד׳ עובש

 דיין/שדרות עובד בן עמי ד׳ משהש
 דיין דרות משהד׳ מנחם בגין/שש

 ד העברידוגן העיר/הג
דית אשדומרכזת.

 <<< מבוטלות תחנות 
 דוד/רציפיםת.מרכזית אש

 ד הלוםד עדות.רכבת אש
 משה סנה

 המשנה
 טלנהאל

 ד/הנביאיםדוטרת אשת.מש
 דיםמ.מסחרי רובע י'/המייס

 דים/בן עמיהמייס
 יותם המלך/דוד המלך

 ט לוי/שבט ראובןשב
 כנרת/הר כנען

 כנרת / נחל ירמוך
 כנרת/הר חרמון

 כנרת/נחל הירקון
 נחל שורק/נחל לכיש

 דיין/שד׳ עובד בן עמי ד׳ משהש
 דיין ד׳ משהד׳ מ.בגין/שש

 ד העברידוגן העיר/הג
 ירושלים
 ביאליק

 דה הלוייהו
 יצחק הנשיא

 שבי ציון
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 קו
7

שינוי
מסלול

 במה התחדשתי 
ולא סלול הקו יתקצר >
יעבור באזור התעשייה. 

ד' לאזור  נוסעים מרובע
התעשיה יוכלו להשתמש 
11. מסלול הקו יעבור  בקו

דרך השוק בכל ימות השבוע
 ולא יעבור ברח' הצבעוני 

 אלא ברח' הפרחים, ברובע ח׳.

מסוף בני ברית
>>> 

תחנת רכבת
BIG  מרכז

23:00  א׳-ה׳ 06:00
16:00 06:00  ו׳
23:25 21:00  ש׳

23:00  א׳-ה׳ 05:30
16:00 05:10  ו׳
23:00 21:00 ש׳

בני ברית > ת.רכבת

ת.רכבת > בני ברית

 ח׳
 ו׳

 ה׳
ת

יל
טי

 א׳
ב׳

ד׳
 ט׳

 <<< חדשות תחנות

 דת.רכבת אשדו
 יסוףם/אד הלוע

 משה סנה
 רחובות/אדוננו ברוך
 רש"י/אור חיים
 שד׳ רש"י/רבנו תם
 הרב יוסף משאש/הרב קלישר
 הכלנית/הנורית

 דמומיתהכלנית/מבוא ה
 ד׳ הפרחים/הכלניתש

 ד׳ הפרחים/הרותםש
 מילמן/דב גור
 מ.מסחרי רובע ו'/דב גור

 דה הלויבני ברית/יהו
 ד׳ בני בריתד׳ ירושלים/שש

 אבן עזרא/ביאליק
 דה הלויד/יהוקניון לב אשדו

 חיים משה שפירא/ארן
 חיים משה שפירא/החובלים
 רוגוזין/חיים משה שפירא

 דיין/רוגוזין ד׳ משהש
 טיילתחוף לידו/ה
 טיילתחוף לידו/ה

 דאוטיילת/מקס נורה
 דאוטיילת/מקס נורה

 דל הגרבי״ל יהלום/הרב מנחם מנ
 דאואבא הלל סילבר/מקס נור
 דאואבא הלל סילבר/נור

 מ.מסחרי רובע א'/שבי ציון
 שבי ציון/הראשונים

 ד׳ הרצלשבי ציון/ש
 קיבוץ גלויות/שבי ציון

 דרמב"ם/הנרייטה סול
 רמב"ם/שד׳ הנשיא וייצמן

 סקיטינז'בוד׳ הנשיא וייצמן/ש
 בני ברית/

 י הגיטאותמורד

 מסוף בני ברית
 שד׳ הנשיא וייצמן/ז'בוטינסקי

 רמב"ם/ויצמן
 רמב"ם/קיבוץ גלויות

 מ.מסחרי ב'/קיבוץ גלויות
 שבי ציון/אח"י אילת

 דרותשבי ציון/ההסת
 דאואבא הלל סילבר/מקס נור

 דל הגרבי״ס יהלום/הרב מנחם מנ
 טת אל היםטיילת/סמה

 וברב׳/מרטין ב קליטה מרכז
 טיילתחוף לידו/ה

 רוגוזין/האלמוגים
 רוגוזין/חיים משה שפירא

 חיים משה שפירא/זלמן ארן
 דב גאפונובדה הלוי/יהו

 אבן עזרא/ארלוזורוב
 ד׳ירושליםאבן עזרא/ש

 ד' ירושלים/התקומהש
 דב גור/נתן אלבז

 מ.מסחרי רובע ו'/דב גור
 מילמן/דב גור

 ד׳ הפרחים/הרותםש
 הפרחים/הכלנית
 דמומיתהכלנית/מבוא ה
 הכלנית/הנורית

 הרב משאש/הרב קלישר
 רש"י/רבנו גרשום
 רשי/פתח תקווה

 רש"י/מטולה
 רחובות/פתח תקווה

 משה סנה
 דת.רכבת אשדו

 דהד הלום/הורע

 ח׳
ט׳

 ב׳
 א׳

 ד׳
 ה׳

 ו׳
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 <<< מבוטלות תחנות 

 הכלנית/מבוא האתרוג
 הצבעוני/הגויבה
 הצבעוני/הרותם
 הרותם/החרצית
 בי״ס עמל/האורגים
 האורגים/התקשורת
 האורגים/הבנאים
 הבנאים/האורגים
 התעסוקה/היהלומים
 הבושם/בעלי המלאכה
 הבושם/האומן

 הבושם/האומן
 הבושם/בעלי המלאכה

 התעסוקה/היהלומים
 הבנאים/האורגים

 האורגים/התקשורת
 האורגים/הבנאים

 ד׳ הנשיא וייצמן/האורגיםש
 הרותם/החרצית
 הרותם/הצבעוני

 הצבעוני/הכלנית
 הכלנית/מבוא האתרוג

 המשנה



<<< חדשות תחנות   קו
9 

שינוי
מסלול
תחנת רכבת 

BIG  מרכז
>>> 

מסוף בני ברית

במה התחדשתי
מסלול הקו יעניק שירות  >
 ישיר עבור רובע ג' לרובע א' 
ולרח' קרן היסוד. מסלולו לא

הנביאים, ויצמן  יעבור ברח'
ובאזור התעשיה. השירות 

מרובע י"ב לאזור תעשיה יינתן 
11. השירות  באמצעות קו

 מרובע י"ג ו-י' לאזור תעשיה

 יינתן באמצעות קו 20.

00:00  א׳-ה׳ 05:40
16:00 05:40  ו׳
23:00 21:00  ש׳

משני הכיוונים

 י׳
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 דודת.רכבת אש
 יסוףם/אד הלוע

 משה סנה
 המשנה
 ביה"ח אסותא אשדוד/הרפואה
 שד׳ אלטלנה/הרפואה
 קק"ל/שמואל הנביא
 קק"ל/אליהו הנביא

 דיםקק"ל/המייס
 דיםמ.מסחרי רובע י'/המייס

 דים/בן עמיהמייס
 שלמה המלך/דוד המלך
 שלמה המלך/יהושפט המלך
 שלמה המלך/חזקיה המלך

 ד המלך/שלמה המלךדו
 מ.מסחרי י"ג/דוד המלך
 יותם המלך/דוד המלך

 דר/כוכב השחרא
 תשרי/כסלו
 תשרי/חשון
 הציונות/התקווה
 העצמאות/הציונות
 תחנה מרכזית

 דירושלים/קרן היסו
 ד/הרב שאוליקרן היסו

 טיםקרן היסוד/השיי
 חיים משה שפירא/החובלים
 רוגוזין/חיים משה שפירא
 רוגוזין/אריה בן אליעזר
 מ.מסחרי רובע א'/רוגוזין
 מ.מסחרי רובע א'/שבי ציון
 שבי ציון/הראשונים

 הרצל׳ דשבי ציון/ש
 קיבוץ גלויות/שבי ציון

 ץ גלויות/יצחק הנשיאקיבו
 יצחק הנשיא/בית אבות

 ד׳ בני בריתיצחק הנשיא/ש
 ד׳ האדמו"ר מפיטסבורג/חפץ חייםש

 חנה סנש/מבצע חורב
 שד׳ הפלמ"ח/חנה סנש

 טיבת גבעתיד׳ הפלמ"ח/חש
 שד׳ הפלמח/חטיבת כרמלי
 בני ברית

 י הגיטאותמורד

 ד/הנביאיםדוטרת אשת.מש
 רוגוזין/יצחק הנשיא

 טינסקיד׳ הנשיא וייצמן/ז'בוש
 האורגים/שד' הנשיא וייצמן
 בני ברית/האורגים

 מסוף בני ברית
 שד׳ הפלמח/חטיבת כרמלי

 ד הלוםהפלמ"ח/גשר ע
 חנה סנש/מבצע חורב

 ץ חייםטסבורג/חפדמו"ר מפיד׳ האש
 ד׳ בני בריתיצחק הנשיא/ש

 חק וייצמןד׳ יצחק הנשיא/שיצ
 חק הנשיאד׳ יצות/שץ גלויקיבו

 מרכז מסחרי ב'/קיבוץ גלויות
 שבי ציון/אח"י אילת

 דרותשבי ציון/ההסת
 מרכז מסחרי רובע א'/רוגוזין

 רוגוזין/האלמוגים
 רוגוזין/חיים משה שפירא

 ד/חיים משה שפיראקרן היסו
 ד/הצולליםקרן היסו

 קרן היסוד/שדרות ירושלים
 ירושלים

 תחנה מרכזית
 דרות מנחם בגין/שדרות הרצלש

 הציונות / מבוא
 התקווה/שד׳ עובד בן עמי

 תשרי/חשוון
 תשרי/כסלו

 דר/כוכב השחרא
 יותם המלך/דוד המלך

 דוד המלך/שאול המלך
 שלמה המלך/חזקיה המלך

 קב חזןשלמה המלך/פארק יע
 שלמה המלך/בי"ס רתמים

 ד המלך/שד׳ עובד בן עמידו
 דים/הנביאיםהמייס

 המיסדים/קק"ל
 דרךקק"ל/פורצי ה

 קק"ל/עזרא הסופר
 ד/הרפואהדוביה"ח אסותא אש

 שד׳ אלטלנה/הרפואה
 טלנהאל

 ביה"ח אסותא
 המשנה

 משה סנה
 דודת.רכבת אש

 דהד הלום/הורע

 בני ברית/הפלמח
 האורגים/בעלי מלאכה

 ד׳ הנשיא וייצמן/האורגיםש
 טינסקישד׳ הנשיא וייצמן/ז'בו

 דיםהנביאים/המייס
 ד/הנביאיםדוטרת אשת.מש
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 דודת. רכבת אש
 יסוףד הלום/אע

 משה סנה
 המשנה

 ד/הרפואהדוביה"ח אסותא אש
 שד׳ אלטלנה/הרפואה
 קק"ל/שמואל הנביא
 קק"ל/אליהו הנביא

 דיםקק"ל/המייס
 דיםמ.מסחרי רובע י'/המייס

 דים/בן עמיהמייס
 שלמה המלך/דוד המלך
 שלמה המלך/יהושפט המלך
 שלמה המלך/חזקיה המלך

 ד המלך/שלמה המלךדו
 מ.מסחרי י"ג/דוד המלך
 יותם המלך/דוד המלך

 דר/כוכב השחרא
 תשרי/כסלו
 תשרי/חשון
 הציונות/התקווה
 העצמאות/הציונות
 תחנה מרכזית

 דירושלים/קרן היסו
 ד/הרב שאוליקרן היסו

 טיםקרן היסוד/השיי
 חיים משה שפירא/החובלים
 רוגוזין/חיים משה שפירא

 דיין/רוגוזין ד׳ משהש
 טיילתחוף לידו/ה
 טיילתחוף לידו/ה

 דאוטיילת/מקס נורה
 דושי בלזןדאו/קמקס נור

 דאואבא הלל סילבר/נור
 מ.מסחרי רובע א'/שבי ציון
 שבי ציון/הראשונים

 ד׳ הרצלשבי ציון/ש
 קיבוץ גלויות/שבי ציון

 ץ גלויות/יצחק הנשיאקיבו
 יצחק הנשיא/בית אבות

 ד׳ בני בריתיצחק הנשיא/ש
 טסבורג/חפץ חייםדמו"ר מפיד׳ האש

 חנה סנש/מבצע חורב
 שד׳ הפלמ"ח/חנה סנש

 טיבת גבעתיד׳ הפלמ"ח/חש
 ד׳ הפלמ״ח/חטיבת כרמליש

 בני ברית/
 י הגיטאותמורד

 מסוף בני ברית
 שד׳ הפלמח/חטיבת כרמלי

 ד הלוםהפלמ"ח/גשר ע
 חנה סנש/מבצע חורב

 ץ חייםטסבורג/חפדמו"ר מפיד׳ האש
 ד׳ בני בריתיצחק הנשיא/ש
 ד׳ יצחק וייצמןיצחק הנשיא/ש

 ץ גלויות/שד׳ יצחק הנשיאקיבו
 מ.מסחרי ב'/קיבוץ גלויות

 שבי ציון/אח"י אילת
 דרותשבי ציון/ההסת

 דושי בלזןדאו/קמקס נור
 טיילתחוף לידו/ה

 רוגוזין/האלמוגים
 רוגוזין/חיים משה שפירא

 ד/חיים משה שפיראן היסוקר
 ד/הצולליםקרן היסו

 קרן היסוד/שד׳ ירושלים
 ירושלים

 תחנה מרכזית
 ד׳ הרצלד׳ מנחם בגין/שש

 הציונות / מבוא
 התקווה/שד׳ עובד בן עמי

 תשרי/חשוון
 תשרי/כסלו

 דר/כוכב השחרא
 יותם המלך/דוד המלך

 דוד המלך/שאול המלך
 שלמה המלך/חזקיה המלך

 קב חזןשלמה המלך/פארק יע
 שלמה המלך/בי"ס רתמים

 ד המלך/שד׳ עובד בן עמידו
 דים/הנביאיםהמייס

 המיסדים/קק"ל
 דרךקק"ל/פורצי ה

 קק"ל/עזרא הסופר
 ד/הרפואהדוביה"ח אסותא אש

 שד׳ אלטלנה/הרפואה
 טלנהאל

 ביה"ח אסותא
 המשנה

 משה סנה
 דודת. רכבת אש

 דהד הלום/הורע

 א9,9 מבוטלות תחנות >>>

 קו
2א

 קו
9א

שינוי
מסלול
תחנת רכבת 

BIG  מרכז
>>> 

מסוף בני ברית

במה התחדשתי
אך 9 תואם למסלול קו >

דרך  בנוסף מסלול יעבור
 השוק

00:00 05:40 
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<<< חדשות תחנות   קו
11 

שינוי
 מסלול
 מסוף הריביירה

>>> 
 אזור התעשייה
 )רחוב הבושם(

 במה התחדשתי
הארכת מסלול הקו לאזור > 
 תעשיה הבושם. הקו יאפשר
קישור של רובעים א', ב', ד',
ט"ו לאזור התעשיה.  ה', י"ב,

00:30  א׳-ה׳ 05:40
16:00 06:00  ו׳
23:45 21:00  ש׳

00:30  א׳-ה׳ 05:40
16:00 06:00  ו׳
23:30 21:00 ש׳

רח׳ הבושם > מסוף הריביירה

מסוף הריביירה > רח׳ הבושם
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 יירהמסוף הריב
 תל חי/ברקת

 טריןתל חי/סי
 ד׳ תל חי/ספירש

 ד וולפסוןאבא אחימאיר/דו
 דד׳ רוטשילאבא אחימאיר/ש

 דגורדון/רוטשיל
 נחמן סירקין/עמרם חזנוב
 יהושע חנקין/נחמן סירקין

 נקיןמנחם אוסישקין/יהושע ח
 דון/מנחם אוסישקיןד.גורא.

 דרום/שבט בנימיןכוכב ה
 דהט בנימין/שבט יהושב

 דר/כוכב השחרא
 תשרי/כסלו
 תשרי/חשון
 כוכב הצפון/תמוז
 תמוז/ניסן

 ד׳ הרצל/תמוזש
 שד׳ הרצל/בן עמי
 תחנה מרכזית

 דירושלים/קרן היסו
 ד/הרב שאוליקרן היסו

 טיםקרן היסוד/השיי
 חיים משה שפירא/זלמן ארן

 דב גאפונובדה הלוי/יהו
 ד/אבן עזראקניון לב אשדו

 אבן עזרא/הרב ניסים
 ד׳ יצחק הנשיאקיבוץ גלויות/ש

 מ.מסחרי ב'/קיבוץ גלויות
 שבי ציון/אח"י אילת

 דרותשבי ציון/ההסת
 דושי בלזןדאו/קמקס נור

 דאוטיילת/מקס נורה
 דל הגרבי״ס יהלום/הרב מנחם מנ

 טרןז'בוטינסקי/יאיר ש
 דרותז'בוטינסקי/ההסת

 טינסקיז'בו
 טינסקיטר/ז'בוטאר סנמתחם ס

 טינסקימכללת סמי שמעון/ז'בו
 ד׳ בני בריתטינסקי/שז'בו

 האורגים/בעלי מלאכה
 בי״ס עמל/האורגים
 האורגים/התקשורת
 האורגים/הבנאים

 מןם/האוהבוש
 הבושם/בעלי המלאכה

 התעסוקה/היהלומים
 הבנאים/האורגים

 האורגים/התקשורת
 האורגים/הבנאים

 האורגים/שד' הנשיא וייצמן
 בני ברית/האורגים

 ד׳ בני בריתטינסקי/שז'בו
 ד׳ הנשיא וייצמןז'בוטינסקי/ש

 טינסקיסטאר סנטר/ז'בו
 ד׳ הרצלז'בוטינסקי/ש

 דרותז'בוטינסקי/ההסת
 טרןז'בוטינסקי/יאיר ש

 טינסקי/אבא הלל סילברז'בו
 דל הגרבי״ס יהלום/הרב מנחם מנ

 טת אל היםטיילת/סמה
 מרכז קליטה ב׳/מרטין בובר

 דושי בלזןדאו/קמקס נור
 דאואבא הלל סילבר/נור

 מ.מסחרי רובע א'/שבי ציון
 ד׳ הרצלשבי ציון/ש

 קיבוץ גלויות/שבי ציון
 ץ גלויות/יצחק הנשיאקיבו

 דאבן עזרא/שמואל הנגי
 דה הלויד/יהוקניון לב אשדו

 חיים משה שפירא/ארן
 ד/חיים משה שפיראקרן היסו
 ד/הצולליםקרן היסו

 קרן היסוד/שד׳ ירושלים
 ירושלים

 תחנה מרכזית
 ד בן עמיד׳ עובד׳ הרצל/שש

 טכוכב הצפון/שב
 תשרי/כסלו

 דר/כוכב השחרא
 דהט בנימין/שבט יהושב

 דרום/שבט בנימיןכוכב ה
 ד׳ יצחק רביןדון/שד.גורא.

 מנחם אוסישקין/ישראל גלעדי
 חנקין/סירקין

 י.ל. גורדון/נחמן סירקין
 ד/אחימאיררוטשיל

 דאבא אחימאיר/רוטשיל
 ד וולפסוןאבא אחימאיר/דו
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 טו׳

 תל חי/ספיר הבנאים/האורגים
 טריןתל חי/סי התעסוקה/היהלומים
 כיכר טופז הבושם/בעלי המלאכה

יירהמסוף הריב מןם/האוהבוש

 <<< מבוטלות תחנות 
 מסוף בני ברית טאותדי הגיבני ברית/מור
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<<< חדשות תחנות   קו
12 

שינוי
 מסלול
 מסוף הריביירה

>>> 
 אזור התעשייה
 )רחוב הבושם(

 במה התחדשתי
מסלול הקו יוארך לרובעים > 

ט"ו, ט"ז, י"ג, י' ויקשר הדרומיים
לרובעים ט', ו', ז'. בנוסף, קישור

הרובעים המזרחיים לסטאר
 סנטר ואזור התעשייה. מסלול

 הקו יעבור בתוך ביה״ח אסותא.
הקו יאפשר גישה ישירה

ט"ו ו-ט"ז לאולפנה  מרובעים
ט', וקישור לרובעים י'  ברובע
 ו-י"ג לקופת חולים ברובע ז'.

00:00  א׳-ה׳ 05:45
16:00 05:40  ו׳
23:30 21:00  ש׳

00:00  א׳-ה׳ 05:45
16:00 06:00  ו׳
23:30 21:00 ש׳

רח׳ הבושם > מסוף הריביירה

מסוף הריביירה > רח׳ הבושם
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 יירהמסוף הריב
 תל חי/ברקת

 טריןתל חי / סי
 ד׳ תל חי/ספירש

 ד וולפסוןאבא אחימאיר/דו
 דאבא אחימאיר/שד׳ רוטשיל

 אפרסק/אשכולית
 אפרסק/ענבים
 שאול המלך/שלמה המלך
 דוד המלך/שאול המלך
 שלמה המלך/חזקיה המלך

 קב חזןשלמה המלך/פארק יע
 שלמה המלך/בי"ס רתמים

 ד המלך/שד׳ עובד בן עמידו
 דים/הנביאיםהמייס

 המיסדים/קק"ל
 דרךקק"ל/פורצי ה

 קק"ל/עזרא הסופר
 ד/הרפואהדוביה"ח אסותא אש

 שד׳ אלטלנה/הרפואה
 טלנהאל

 ביה"ח אסותא
 רחובות/אדוננו ברוך
 רש"י/אור חיים
 שד׳ רש"י/רבנו תם
 שד׳ ירושלים/רבנו גרשום
 רבי טרפון/ינאי

 ן בן זכאירשב"י/רבי יוחנ
 רשב"י/הרב לוין
 דב גור/אברהם שפירא
 מ.מסחרי רובע ו'/דב גור
 בריכה עירונית/נתן אלבז
 נתן אלבז/הרב משה בלולו
 יהודה המכבי/חיים חורי

 ץ חייםדמו"ר מפיטסבורג/חפד׳ האש
 חנה סנש/מבצע חורב
 שד׳ הפלמ"ח/חנה סנש

 טיבת גבעתיד׳ הפלמ"ח/חש
 שד׳ הפלמח/חטיבת כרמלי

 טאותדי הגמקיף א'/מור
 טינסקישד׳ הנשיא וייצמן/ז'בו

 בי״ס עמל/האורגים
 האורגים/התקשורת
 האורגים/הבנאים
 הבנאים/האורגים
 התעסוקה/היהלומים

 מןם/האוהבוש
 הבושם/בעלי המלאכה

 התעסוקה/היהלומים
 הבנאים/האורגים

 האורגים/התקשורת
 האורגים/הבנאים

 ד׳ הנשיא וייצמן/האורגיםש
 טינסקיד׳ הנשיא וייצמן/ז'בוש

 טאותדי הגמקיף א'/מור
 שד׳ הפלמח/חטיבת כרמלי

 ד הלוםהפלמ"ח/גשר ע
 חנה סנש/מבצע חורב

 ץ חייםד׳ האדמו"ר מפיטסבורג /חפש
 יהודה המכבי/חיים חורי

 דה המכבינתן אלבז/יהו
 בריכה עירונית/נתן אלבז

 נתן אלבז/דב גור
 מ.מסחרי רובע ו'/דב גור

 דב גור/שלמה בן יוסף
 דב גור/אברהם שפירא

 דרות הרב לויןרשב"י/ש
 ן בן זכאירשב"י/רבי יוחנ

 ד. ירושליםרבי טרפון/ש
 רשי/פתח תקווה

 רש"י/מטולה
 רחובות/פתח תקווה

 המשנה
 ד/הרפואהדוביה"ח אסותא אש

 שד׳ אלטלנה/הרפואה
 קק"ל/שמואל הנביא

 קק"ל/אליהו הנביא
 דיםקק"ל/המייס

 דיםי'/המייס ובעמרכז מסחרי ר
 דים/בן עמיהמייס

 שלמה המלך/דוד המלך
 שלמה המלך/יהושפט המלך

 שלמה המלך/חזקיה המלך
 ד המלך/שלמה המלךדו

 שאול המלך/שלמה המלך
 אפרסק/מנגו
 אפרסק/תפוז

 ד/אבא אחימאיררוטשיל
 דאבא אחימאיר/רוטשיל

 ד וולפסוןאבא אחימאיר/דו
 תל חי/ספיר

 טריןתל חי/סי

יה
שי

תע
ר 

זו
א

 
ט׳

 ז׳
״ח

בי
 

 י׳
ג׳

י
 

 טז׳
טו׳

 ג׳
 ו׳

• 
ז  • • • • • •ז •

j • • 1 • • • • 
ז • • 

t • 

j 
• • • • 

j • • • • • 

j 
• j • • • • • 

t 
• t 

l • j • 
ז • 

t • • 

j 
• • 

j 
• • • • • • • 

t • • • • • 
t • 

j • • • • 
1 • • • 



 הבושם/בעלי המלאכה
מןם/האוהבוש

 <<< וטלותמב תחנות 

 כיכר טופז
 יירהמסוף הריב

 דוד/רציפיםת. מרכזית אש
 ד׳ הרצלד׳ מנחם בגין/שש

 העצמאות/הציונות
 בני ברית
 הכלנית/מבוא האתרוג
 הצבעוני/הגויבה
 הצבעוני/הרותם
 הרותם/החרצית

 דגניתהרותם/מבוא ה
 הרותם/מבוא הכרכום
 הנורית/הרקפת
 הרב יוסף משאש/נס ציונה

 ד׳ ראשון לציון/יסוד המעלהש
 ד׳ ראשון לציון/שפייהש

 יצחק הנשיא/שלמה בן יוסף
 ד׳ הפלמ"חיצחק הנשיא/ש

 חנה סנש/מבצע חורב
 ד הלוםעוזיהו/גשר ע

 האורגים/בעלי מלאכה
 בעלי מלאכה/האורגים

 דריםבעלי המלאכה/הה

 בעלי המלאכה/הצורפים
 דריםבעלי מלאכה/הה

 בני ברית/האורגים
 עוזיהו/הרב אברמסקי
 חנה סנש/מבצע חורב

 הפלמ"ח/רבי עקיבא
 יצחק הנשיא/הרב לוין

ד׳ ראשון לציון/שפייהש
 דגניה ראשל"צ / 

 משאש/נס ציונה
 הכלנית/הנורית

 הרותם/מבוא הכרכום
 טןהרותם/מבוא השרבי

 הרותם/החרצית
 הרותם/הצבעוני

 הצבעוני/הכלנית
 הכלנית/מבוא האתרוג

 הפרחים
 בני ברית

 העצמאות/הציונות
 דדות. מרכזית אש

: ... I • 

 •יי

... 



 קו
23 

שינוי
מסלול
תחנת רכבת 

BIG  מרכז
>>> 

מסוף הריביירה

 במה התחדשתי 
מסלול הקו ישתנה ומסלולו > 

 יורחב ברובע י"א. מסלולו לא
ברח' בגין אלא בשד'  יעבור

ירושלים וברח'הגדוד העברי.
הקו יאפשר קשר ישיר לתחנת
BIG, לתחנה מרכזית  הרכבת,

 ולבניין העירייה.

00:00  א׳-ה׳ 05:30
16:00 05:30  ו׳
23:30 21:00  ש׳

00:00  א׳-ה׳ 06:30
16:15 06:15  ו׳
00:15 21:15 ש׳

מסוף הריביירה > תחנת רכבת

תחנת רכבת > מסוף הרביירה

 טו׳
א׳

י
 

״ר
מע

 
ם

לי
ש

רו
׳ י

שד
יג

 ב
ת

כב
ר

 <<< חדשות תחנות 

 יירהמסוף הריב
 דיין ד׳ משהטה גור/שמו
 דטה גור/שד׳ רוטשילמו

 ד׳ יצחק רביןמוטה גור/ש
 דהן/הר מצנחל הירקו

 בי"ס צפרירים/כנרת
 כנרת/הר תבור
 כנרת/הר הצופים
 כנרת/הר כנען
 כנרת/הר שומרון
 כנרת/נחל שניר

 דרוןכנרת/נחל קי
נחל שורק/נחל לכיש

 דמארי כנור/שושנה 
 טיין/מנחם בגיןאריק איינש

 ד העברידוגן העיר/הג
 ד׳ הרצלד׳ ירושלים/שש

 ד' ירושלים/התקומהש
 שד׳ ירושלים/בני ברית

 ד׳ ירושלים / הפרחיםש
 טלנהד׳ ירושלים/אלש

 שד׳ ירושלים/רבנו גרשום
 ד׳ משה סנהד׳ ירושלים/שש
 ד׳ משה סנהד הלום/שטת עדראנ

 משה סנה
 דת. רכבת אשדו

 דהד הלום/הורע

 דת. רכבת אשדו
 יסוףם/אד הלוע

 משה סנה/מנחם בגין
 ד׳ משה סנהאנדרטת עד הלום/ש

 משה סנה/שד׳ ירושלים
 שד׳ ירושלים/רבנו גרשום

 שד׳ ירושלים/הרב לוין
 ד׳ ירושלים/מילמןש

 שד׳ ירושלים/מיכשווילי
 ד׳ בני בריתד׳ ירושלים/שש
 ד׳ ירושלים/משה אבן עזראש

 ירושלים
 הרצל/החלוצים

 טיין/מנחם בגיןאריק איינש
 שושנה דמארי/כינור

 טנינחל שורק/נחל לי
 דרוןכנרת/נחל קי

 כנרת/נחל נעמן
 כנרת/הרי גולן
 כנרת/הר כנען

 כנרת / נחל ירמוך
 כנרת/הר חרמון

 כנרת/נחל הירקון
 דהנחל הירקון/הר מצ

 ד׳ יצחק רביןמוטה גור/ש
 דטה גור/שד׳ רוטשילמו

 יירהמסוף הריב
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 <<< מבוטלות תחנות 
 דרותתחנה מרכזית/ש

 מנחם בגין
 דרותד׳ מנחם בגין/שש

 הרצל
 העצמאות/הציונות
 בני ברית

 דיםהמייס
 טלנהאל

 ביה"ח אסותא
 המשנה

 המשנה
 טלנהאל

 הפרחים
 בני ברית

 העצמאות/הציונות
 דדות. מרכזית אש



 קו
33 

שינוי
מסלול
 תחנה מרכזית 

>>> 
 אזור התעשייה

הצפוני

17:35  א׳-ה׳ 05:20
07:45 06:00  ו׳

19:20  א׳-ה׳ 07:15
14:00 12:00 ו׳

המדע/הנפט > ת.מרכזית

ת.מרכזית הבטיחות/הפלדה<

 במה התחדשתי 
הפעלת הקו משני הכיוונים, > 

 הארכת מסלול הקו עד לרובע
 י"א ותוספת תחנות ברובע.

ת
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 <<< חדשות תחנות

 מרכזיתת.
 םד/רציפיאשדו

 דוד העיבריד׳ מנחם בגין/הגש
 היכל התרבות

 דיין ד׳ משהד׳ ירושלים/שש
 ד/הרב שאוליקרן היסו

 טיםקרן היסוד/השיי
 חיים משה שפירא/החובלים
 רוגוזין/חיים משה שפירא
 רוגוזין/אריה בן אליעזר
 רוגוזין/יצחק הנשיא
 מ.מסחרי רובע א'/רוגוזין
 מ.מסחרי רובע א'/שבי ציון

 ד׳ הרצלשבי ציון/ש
 קיבוץ גלויות/שבי ציון

 ץ גלויות/יצחק הנשיאקיבו
 יצחק הנשיא/בית אבות

 ד׳ בני ברית/יצחק הנשיאש
 בני ברית/הפלמח

 דההנחושת/העבו
 העבודה/הנגר

 דה/היוצרהעבו
 דהשלזינגר/העבו

 בני ברית/הבושם
 דדוצומת נמל אש
 דעמ.מסחרי מול העיר/המ

 המדע/החניכים
 דהטיחות/הפלהב
 טיחות/הקידמההב

 היוזמה/הבטיחות
 טהיוזמה/הנפ

 היוזמה/המחקר
 המחקר/הקידמה

 דעהמחקר/המ
 מדע/הנפטה

 דההבטיחות/הפל
 טיחות/הקידמההב

 היוזמה/הבטיחות
 טהיוזמה/הנפ

 היוזמה/המחקר
 המחקר/הקידמה

 דעהמחקר/המ
 טדע/הנפהמ
 טיחותדע/הבהמ

 המדע/החניכים
 דעמ.מסחרי מול העיר/המ

 דדוצומת נמל אש
 דהשלזינגר/העבו

 העבודה / היוצר
 העבודה/הנגר

 בני ברית/האורגים
 טאותדי הגיבני ברית/מור
 בני ברית ד׳שיצחק הנשיא/
 יצחק וייצמן ד׳שיצחק הנשיא/

 יצחק הנשיא ד׳שץ גלויות/קיבו
 מ.מסחרי ב'/קיבוץ גלויות

 שבי ציון/אח"י אילת
 דרותשבי ציון/ההסת

 מ.מסחרי רובע א'/רוגוזין
 רוגוזין/האלמוגים

 רוגוזין/חיים משה שפירא
 ד/חיים משה שפיראקרן היסו
 ד/הצולליםקרן היסו
 ירושלים שד׳ד/קרן היסו
 ירושלים

 דודת.רכבת אש
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 ת.מרכזית
 םד/רציפיאשדו

 ד בן עמי/שד׳ הרצלד׳ עובש
 טנינחל שורק/נחל לי
 דרוןכנרת/נחל קי

 כנרת/נחל נעמן
 כנרת/הרי גולן
 כנרת/הר כנען
 כנרת/נחל ירמוך
 כנרת/הר חרמון
 כנרת/נחל הירקון

 דהנחל הירקון/הר מצ
 ד בן עמיד׳ עובדיין/ש ד׳ משהש

 היכל התרבות
 דיין ד׳ משהד׳ ירושלים/שש

 ד/הרב שאוליקרן היסו
 טיםקרן היסוד/השיי

 חיים משה שפירא/החובלים
 רוגוזין/חיים משה שפירא
 רוגוזין/אריה בן אליעזר
 רוגוזין/יצחק הנשיא
 מ.מסחרי רובע א'/רוגוזין
 מ.מסחרי רובע א'/שבי ציון

 ד׳ הרצלשבי ציון/ש
 קיבוץ גלויות/שבי ציון

 ץ גלויות/יצחק הנשיאקיבו
 יצחק הנשיא/בית אבות

 ד׳ בני ברית/יצחק הנשיאש
 בני ברית/הפלמח

 דההנחושת/העבו
 העבודה/הנגר

 דה/היוצרהעבו
 דהשלזינגר/העבו

 בני ברית/הבושם
 דדוצומת נמל אש
 דעמ.מסחרי מול העיר/המ

 המדע/החניכים
 דהטיחות/הפלהב
 טיחות/הקידמההב

 היוזמה/הבטיחות
 טהיוזמה/הנפ

 היוזמה/המחקר
 המחקר/הקידמה

 דעהמחקר/המ
 מדע/הנפטה

 מסוף בני ברית
 דהטיחות/הפלהב
 טיחות/הקידמההב

 טיחותהיוזמה/הב
 טהיוזמה/הנפ

 היוזמה/המחקר
 המחקר/הקידמה

 דעהמחקר/המ
 טדע/הנפהמ
 טיחותדע/הבהמ

 המדע/החניכים
 דעמ.מסחרי מול העיר/המ

 דדוצומת נמל אש
 דהשלזינגר/העבו

 דה/היוצרהעבו
 העבודה/הנגר

 בני ברית/האורגים
 טאותדי הגיבני ברית/מור

 ד׳ בני בריתיצחק הנשיא/ש
 ד׳ יצחק וייצמןיצחק הנשיא/ש

 ץ גלויות/שד׳ יצחק הנשיאקיבו
 מ.מסחרי ב'/קיבוץ גלויות

 שבי ציון/אח"י אילת
 דרותשבי ציון/ההסת

 מ.מסחרי רובע א'/רוגוזין
 רוגוזין/האלמוגים

 רוגוזין/חיים משה שפירא
 ד/חיים משה שפיראקרן היסו
 ד/הצולליםקרן היסו

 קרן היסוד/שדרות ירושלים
 דיין ד׳ משהד׳ ירושלים/שש
 דיין/שד׳ עובד בן עמי ד׳ משהש

 דהן/הר מצנחל הירקו
 בי"ס צפרירים/כנרת

 כנרת/הר תבור
 כנרת/הר הצופים

 כנרת/הר כנען
 כנרת/הר שומרון
 כנרת/נחל שניר

 דרוןכנרת/נחל קי
 נחל שורק/נחל לכיש

 בן עמי/הרצל
 שד׳ הרצל/בן עמי

 דודת.רכבת אש

 קו
2א

 קו
33א

 קו
חדש!

 תחנה מרכזית 
>>> 

 אזור התעשייה
הצפוני

 במה התחדשתי 
יופעל מהתחנה המרכזית > 

 דרך רובע י״א ]נחל שורק,
 כינרת ונחל הירקון[ על מנת

 לקשר את הרובע לאיזורי
 התעשייה. בנוסף, יפעלהקו

 בשני הכיוונים בבוקר
 ואחה״צ בלבד.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



 קו
35 

 קו שמספרו
השתנה
 אזור התעשייה

>>>
תחנת רכבת 

BIG  מרכז

 במה התחדשתי
מסלולם יורחב לרחוב עוזיהו, > 

האירועים לגני עד יופעל 35א  קו
באזור תעשייה "עד הלום",

 ללא כניסה לתחנת הרכבת.
 מסלולי הקווים לא יעברו בבית
 החולים אסותא, אלא יעצרו על

 רחוב בגין. לבית החולים ניתן
 יהיה להגיע באמצעות קווים

4, 4א.

19:00  א׳-ה׳ 06:00
16:30 06:00  ו׳
00:00 21:00  ש׳

18:00  א׳-ה׳ 06:00
16:40 06:00  ו׳
23:40 21:00 ש׳

ת.רכבת > הבושם

הבושם > ת.רכבת

 <<< חדשות תחנות 

 מןם/האוהבוש
 ד׳ הרצלד בן עמי/שד׳ עובש

 בעלי המלאכה/הצורפים
 דריםבעלי מלאכה/הה

 ד׳ הנשיא וייצמן/האורגיםש
 טינסקיד׳ הנשיא וייצמן/ז'בוש

 טאותדי הגמקיף א'/מור
 ד׳ הפלמ״ח/חטיבת כרמליש

 עוזיהו/הרב אברמסקי
 גשר עד הלום/הפלמ"ח

 טיבת גבעתיד׳ הפלמ"ח/חש
 יבת בית ישראלטיבת הנגב/ישח

 חטיבת הנגב/חנה סנש
 חנה סנש/מבצע חורב

 טסבורג/חפץ חייםדמו"ר מפיד׳ האש
 דה המכביאברהם שפירא/יהו

 אברהם שפירא/דב גור
 ד׳ הרב לויןרשב"י/ש

 ע
שר

או
 ד

 ג׳
 ז׳

 ח׳
״ח

בי
 

.ב
ר

 יג
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