שיפור ושידרוג
מערך הקווים בפתח תקווה
החל מיום שישי
ה 21-באוגוסט 2020
חברת אפיקים ,משרד התחבורה ועיריית פתח תקווה
שמחים להציג שיפור במערך קווי השירות בעיר
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דברי פתיחה

קווים חדשים

תושבי פתח תקווה,
משרד התחבורה ,חברת אפיקים ועיריית פתח תקווה שמחים להציג שיפור במערך קווי השירות בעיר.
פעימה זו הינה חלק מפרויקט שיציב את התחבורה הציבורית בסטנדרט חדש  -על ידי הקמת מסופי תחבורה מתקדמים,
שיפור מסלולי הנסיעה ושימוש ככל הניתן בצירי העדפה יעילה ומהירה ,שדרוג מסלולי הקווים למוקדי תעסוקה,
בילוי ומסופי תחבורה לצורך מעבר לקווים אחרים ותגבור התדירות והוספת קווים חדשים.

קו
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קו
23א

קו
364

ממסוף שניידר
למסוף משה ארנס

ממסוף בית רבקה
לא.ת .סגולה

מפתח תקווה ,א.ת .סגולה
לתל אביב יפו ,ת .רכבת מרכז

ביום שישי ה 21-באוגוסט 2020
ייכנסו לתוקף שינויים משמעותיים בתחבורה הציבורית בעיר .התכנון החדש של קווי התחבורה הציבורית,
המשרתים אתכם ,תושבי פתח תקווה ,בדרך לעבודה ,ללימודים ,לקניות או לכל מקום אחר,
יעזור לכם להגיע במהירות ובקלות אל היעד .השינויים בוצעו בהובלת משרד התחבורה ועיריית פתח תקווה

אז במה התחדשנו?

שיפור השירות העירוני
והאזורי לאזורי תעסוקה,
המסחר והבילוי בעיר

שיפור השירות לתל-אביב-יפו
קו חדש למוקדים מרכזיים
בעיר תל-אביב-יפו

הפעלת מסוף תחבורה "אבנת"
ע"ש יותם ויואב המתקדם והמצויד
במיטב טכנולוגיות המידע לנוסע
והמאפשר מעבר לקווי שירות רבים

קווים שמסלולם השתנה
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מפ"ת שכ' יוספטל
לפ"ת מסוף קניון אבנת

מפ"ת שכ' יוספטל
לפ"ת מסוף קניון אבנת

מפ"ת מסוף ארנס
לתל אביב יפו רידינג

מפ"ת א.ת סגולה
לפ"ת מסוף קניון אבנת

מכפר סירקין
לפ"ת מסוף קניון אבנת

מכפר סירקין
לפ"ת מסוף קניון אבנת

מפ"ת שכ' עמישב
לפ"ת ,מסוף קניון אבנת
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משדה חמד
לפ"ת ,מסוף קניון אבנת

משדה חמד
לפ"ת ,מסוף קניון אבנת

מפ"ת מסוף ארנס
לרמת-גן
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מפ"ת ,שכונת הדר גנים
מפ"ת ,ספורטק
לרכבת קרית אריה
לתל אביב יפו ,תחנה מרכזית
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מת .מרכזית פ"ת
לת .מרכזית תל אביב

מת .מרכזית פ"ת
לתל אביב יפו ,ת .רכבת מרכז

מהדר גנים
לתל אביב יפו ,ת .רכבת מרכז

קווים מבוטלים
רוצים לדעת יותר? נשמח לעזור!
כדי להיערך לנסיעה הבאה שלכם בצורה הטובה ביותר ,אתם מוזמנים להיעזר
במידע המפורט בחוברת זו ,בפרסומים שונים בעיתונות המקומית ,וגם בצוות מוקד המידע של אפיקים
 *6686שעומד לשירותכם וישמח לסייע לכם.

תודה על הסבלנות ושיתוף הפעולה
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מנירית
לפ"ת ,מסוף קניון אבנת

שינוי מסלול

שכ' יוספטל

עובר דרך
שכ' יוספטל ,מרכז העיר,
עירייה ,כפר גנים,
בית חולים שניידר
מהות השינוי
הארכת המסלול
למסוף החדש  -קניון אבנת
במה התחדשתי
קישור נוח יותר
לבית החולים בלינסון
ולקניון אבנת

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

מסוף אבנת ע"ש יותם ויואב

קו
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אסתר המלכה/ד"ר וייסבורג
ד"ר וייסבורג/מסריק
הותיקים/ברנר
דוד רמז/כיכר אגוז
דוד רמז/כיכר דולב
דוד רמז/כיכר הדס
דוד רמז/משעול גומס
דוד רמז/דוד בדר
הותיקים/דוד רמז
ירושלים/הותיקים
שכונת קריית אלון/ירושלים
א.ד .גורדון/ירושלים
א.ד .גורדון/יעקב רבינוביץ
א.ד.גורדון/חזון אי"ש
וולפסון  /עין גנים
דוד וולפסון/רמב"ם
עירייה/דוד וולפסון
עיריית פתח תקווה/חיים עוזר
שוק עירוני/ברון הירש
רוטשילד/הרב אילוביצקי
רוטשילד/פיק"א
רוטשילד  /פרנקפורטר
רוטשילד/חיים כהן
רוטשילד/יהוד
רוטשילד/פיארברג
מיכל לייב כץ/שלום קלוקר
מרכז רפואי גולדה השרון/מיכל לייב כץ
הנשיאים  /יטקובסקי אחים
טרומפלדור/דגל ראובן
קופ"ח/דגל ראובן
דגל ראובן  /וייצמן
דגל ראובן/בן גוריון
חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן
קפלן/דגל ראובן
חווה חקלאית/קפלן
קפלן/ארלוזורוב
מסוף שניידר
בלינסון-קניון אבנת/מסוף יותם ויואב

בי"ח בלינסון/ז'בוטינסקי
בית חולים שניידר
חווה חקלאית/קפלן
קפלן  /הנרקיסים
חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן
דגל ראובן  /וייצמן
קופ"ח/דגל ראובן
טרומפלדור/דגל ראובן
הנשיאים/יטקובסקי אחים
מרכז רפואי גולדה השרון/מיכל לייב כץ
רוטשילד/גד מכנס
רוטשילד/קק"ל
רוטשילד/בלפור
רוטשילד/הרצל
חובבי ציון/מונטיפיורי
מונטיפיורי/ברון הירש
שוק עירוני/ברון הירש
חיים עוזר/שפיגל זוסיה
וולפסון/עירייה
דוד וולפסון/ליפה ויניצקי
וולפסון /עין גנים
דוד וולפסון/א.ד.גורדון
א.ד .גורדון/עמיצור אברהם
ירושלים/א.ד .גורדון
הותיקים/ברנר
דוד רמז/כיכר אגוז
דוד רמז/כיכר דולב
דוד רמז/כיכר הדס
דוד רמז/משעול גומס
דוד רמז/דוד בדר
הותיקים/דוד רמז
ברנר/מסריק
ברנר/מסריק
אסתר המלכה/ד"ר וייסבורג
ד"ר וייסבורג/מסריק
ירושלים/הותיקים
שכונת קריית אלון/ירושלים
א.ד .גורדון/ירושלים

א.ד .גורדון/יעקב רבינוביץ
א.ד.גורדון/חזון אי"ש
וולפסון  /עין גנים
דוד וולפסון/רמב"ם
עירייה/דוד וולפסון
עיריית פתח תקווה/חיים עוזר
שוק עירוני/ברון הירש
רוטשילד/הרב אילוביצקי
רוטשילד/פיק"א
רוטשילד  /פרנקפורטר
רוטשילד/חיים כהן
רוטשילד/יהוד
רוטשילד/פיארברג
מיכל לייב כץ/שלום קלוקר
מרכז רפואי גולדה השרון/מיכל לייב כץ
הנשיאים  /יטקובסקי אחים
טרומפלדור/דגל ראובן
קופ"ח/דגל ראובן
דגל ראובן  /וייצמן
דגל ראובן/בן גוריון
חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן
קפלן/דגל ראובן
חווה חקלאית/קפלן
קפלן/ארלוזורוב
מסוף שניידר
בלינסון-קניון אבנת/מסוף יותם ויואב

משכונת יוספטל
א׳  -ה׳07:00 - 06:00 :
ו׳07:12 - 05:15 :
ממסוף אבנת ע"ש יותם ויואב
א׳  -ה׳23:56 - 17:56 :
ו׳16:30 - 15:00 :
מוצ״ש23:40 - 20:45 :

שינוי מסלול

פ"ת שכ' יוספטל
פ"ת מסוף קניון אבנת
כיוון סיבובי

עובר דרך
שכ' יוספטל ,מרכז העיר,
עירייה ,כפר גנים,
בית חולים שניידר
מהות השינוי
הארכת המסלול
למסוף החדש  -קניון אבנת
במה התחדשתי
קישור נוח יותר לביה״ח בלינסון
ולקניון אבנת

מפ"ת מסוף קניון אבנת
א׳  -ה׳17:41 - 05:16 :
ו׳14:45 - 05:00 :
מוצ״ש23:59 :
מפ"ת שכ' יוספטל
א׳  -ה׳18:20 - 05:15 :
ו׳15:15 - 07:24 :
איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

מסוף אבנת
בי"ח בלינסון/ז'בוטינסקי
בית חולים שניידר
חווה חקלאית/קפלן
קפלן  /הנרקיסים
חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן
דגל ראובן  /וייצמן
קופ"ח/דגל ראובן
טרומפלדור/דגל ראובן
הנשיאים/יטקובסקי אחים
מרכז רפואי גולדה השרון/מיכל לייב כץ
רוטשילד/גד מכנס
רוטשילד/קק"ל
רוטשילד/בלפור
רוטשילד/הרצל
חובבי ציון/מונטיפיורי
מונטיפיורי/ברון הירש
שוק עירוני/ברון הירש
עירייה/חיים עוזר
וולפסון/עירייה
דוד וולפסון/ליפה ויניצקי
וולפסון /עין גנים
דוד וולפסון/א.ד.גורדון
א.ד .גורדון/עמיצור אברהם
ירושלים/א.ד .גורדון
הותיקים/ברנר
דוד רמז/כיכר אגוז
דוד רמז/כיכר דולב
דוד רמז/כיכר הדס
דוד רמז/משעול גומס
דוד רמז/דוד בדר
הותיקים/דוד רמז
ברנר/מסריק
ברנר/מסריק
אסתר המלכה/ד"ר וייסבורג

קו
16
אסתר המלכה/ד"ר וייסבורג
ד"ר וייסבורג/מסריק
ירושלים/הותיקים
שכונת קריית אלון/ירושלים
א.ד .גורדון/ירושלים
א.ד .גורדון/יעקב רבינוביץ
א.ד.גורדון/חזון אי"ש
וולפסון  /עין גנים
דוד וולפסון/רמב"ם
עירייה/דוד וולפסון
עיריית פתח תקווה/חיים עוזר
שוק עירוני/ברון הירש
רוטשילד/הרב אילוביצקי
רוטשילד/פיק"א
רוטשילד  /פרנקפורטר
רוטשילד/חיים כהן
רוטשילד/יהוד
רוטשילד/פיארברג
מיכל לייב כץ/שלום קלוקר
מרכז רפואי גולדה השרון/מיכל לייב כץ
הנשיאים  /יטקובסקי אחים
טרומפלדור/דגל ראובן
קופ"ח/דגל ראובן
דגל ראובן  /וייצמן
דגל ראובן/בן גוריון
חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן
קפלן/דגל ראובן
חווה חקלאית/קפלן
קפלן/ארלוזורוב
מסוף שניידר
בלינסון-קניון אבנת/מסוף יותם ויואב

שינוי מסלול

קו
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פתח תקווה ,מסוף משה ארנס
תל אביב יפו ,מסוף רידינג

בית ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין
צפת/שבט דן
צפת/שבט בנימין
צפת/הרב אלבז

עובר דרך
מרכז העיר ,עירייה ,ההתסדרות,
ביה״ח שניידר ובלינסון ,קניון אבנת,
מחלף גהה ,מחלף הכפר הירוק,
שכונות צפון תל אביב,
אוני׳ תל אביב ,סמינר הקיבוצים
מהות השינוי
הארכת המסלול
למסוף רידינג  -תל אביב יפו
במה התחדשתי
לראשונה קישור מהיר ונוח
בין פ״ת לסמינר הקיבוצים
ולנמל תל אביב לאורך כל שעות
היום .קישור נוסף בין עמישב,
עין גנים ,מרכז העיר (וולפסון)
הערה חשובה
בשעה  06:55תופעל חלופה49 ,א,
שתקשר בין עמישב ,עין גנים,
מרכז העיר (וולפסון)
למכללת לוינסקי

ספורטק/שד' רוקח
פלנטריום/חיים לבנון
מוזיאון ארץ ישראל/חיים לבנון

צפת/טבריה

מכון הנפט/חיים לבנון

טבריה/צפת

מכון התקנים/חיים לבנון

מחלף גהה צפון
צומת הכפר הירוק
בית עלמין צבאי/משה סנה
משה סנה/בני אפרים
בני אפרים/מנורה

טבריה/שבט בנימין

חיים לבנון/ד"ר ג'ורג' וייז

בני אפרים/חנה רובינא

עזרא ונחמיה/טבריה

האוניברסיטה/חיים לבנון

שד' קק"ל/בני אפרים

מרכז שיטור/עזרא ונחמיה

חיים לבנון/קלצ'קין

מחלף קק"ל/שד' קק"ל

עד"ש שפיק  -קופ"ח

שד' קק"ל/אופקים

אפקה/שד' קק"ל

שלום צלח/שפיק
שלום צלח/הרב אלקלעי
הרב עובדיה יוסף/שלום צלח
הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין
ספורטק/הרב עובדיה יוסף
צומת סירקין
אלעזר פרידמן/עין גנים
בי"ס ברנר

אפקה/שד' קק"ל
מחלף קק"ל/שד' קק"ל

בני אפרים/מנורה
משה סנה/בני אפרים
בית עלמין צבאי קרית שאול
צומת הכפר הירוק

עירייה/דוד וולפסון

ז'בוטינסקי/אלברט איינשטיין

ההסתדרות/איכילוב

דרך זאב ז'בוטינסקי/הסיבים

דרך זאב ז'בוטינסקי/שחם
ז'בוטינסקי/שנקר

הרב עובדיה יוסף/יקותיאל אדם
ספורטק/הרב עובדיה יוסף
הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין
הרב עובדיה יוסף/שלום צלח
שלום צלח/הרב אלקלעי
שלום צלח/שפיק

בני אפרים/חנה רובינא

דוד וולפסון/רמב"ם

בלינסון-קניון אבנת/מסוף יותם ויואב

צומת סירקין

חיים לבנון/ד"ר ג'ורג' וייז

דרך זאב ז'בוטינסקי/היצירה

דרך זאב ז'בוטינסקי/מאיר דנקנר

בי"ס ברנר

עד"ש שפיק  -קופ"ח

וולפסון  /עין גנים

ז'בוטינסקי /אורלוב

עין גנים  /מחנה יהודה

שד' קק"ל/בני אפרים

מחלף גהה/ז'בוטינסקי

טרומפלדור/פיק"א

חיים לבנון/קלצ'קין

עין גנים  /אחד העם

האוניברסיטה/חיים לבנון

עין גנים/אחד העם

פרנקפורטר/רוטשילד

שד' קק"ל/חיים לבנון

בי"ס עין גנים

עד"ש שפיק/שבט לוי

מחלף מורשה

ז'בוטינסקי/הסיבים

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

ח .רידינג

מחלף גהה/ז'בוטינסקי

וולפסון /עין גנים

בי"ח בלינסון/ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי/צה"ל
ז'בוטינסקי/יצחק שדה
טרומפלדור/פיק"א
דוד פרנקפורטר/רוטשילד
הסתדרות/חיים עוזר
וולפסון/עירייה
דוד וולפסון/ליפה ויניצקי

מכון התקנים/חיים לבנון
מכון הנפט/חיים לבנון
מוזיאון ארץ ישראל/חיים לבנון
חיים לבנון/רדינג

עזרא ונחמיה  -מרכז שיטור
עזרא ונחמיה/טבריה
טבריה/שבט דן
טבריה/שבט בנימין

סמינר הקיבוצים/דרך נמיר

צפת/שבט אשר

מסוף רידינג

הרב אלבז/צפת

רדינג

בית ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין

מפתח תקווה מסוף משה ארנס
א׳  -ה׳21:30 - 05:40 :
ו׳16:00 - 05:40 :

מתל אביב יפו מסוף רידינג
א׳  -ה׳22:30 - 06:30 :
ו׳16:00 - 06:30 :

שינוי מסלול
א.ת .סגולה
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מסוף קניון אבנת

מהות השינוי
הארכת המסלול
למסוף החדש  -קניון אבנת
מהות השינוי
קישור נוח יותר לביה״ח בלינסון
ולקניון אבנת

בן ציון גליס/צבי ברגמן
בן ציון גליס/דרך החיים

בי"ח בלינסון/ז'בוטינסקי

צומת סלע

בית חולים שניידר

בן ציון גליס/הרכב

חווה חקלאית/קפלן

צומת סגולה
צומת גנים/הרב הרצוג
הרב הרצוג/שמואל חיים לנדוי
יהושע שטמפפר  /יהושע חנקין
שטמפפר/המכבים
שטמפפר  -משטרה
שוק עירוני/ברון הירש

קופ"ח/דגל ראובן
טרומפלדור/דגל ראובן
הנשיאים/יטקובסקי אחים
מרכז רפואי גולדה השרון/מיכל לייב כץ
רוטשילד/גד מכנס

רוטשילד/פיק"א

רוטשילד/בלפור

רוטשילד  /פרנקפורטר

רוטשילד/הרצל

ד .אפק  /האילנות
האילנות/המרגניות
הר ציון /האילנות

עובר דרך
צומת סירקין ,עין גנים,
מרכז העיר ,שוק פ"ת
מהות השינוי
הארכת המסלול
למסוף החדש  -קניון אבנת
במה התחדשתי
לראשונה קישור מכפר סירקין
לשוק פ"ת ולקניון אבנת

אליקים/הר ציון
יחיעם/עמיקם
אופקים/נווה רעים
הרב עובדיה יוסף/נווה רעים
הרב עובדיה יוסף/שלום צלח
הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין
ספורטק/הרב עובדיה יוסף
צומת סירקין
אלעזר פרידמן/עין גנים

רוטשילד/חיים כהן

חובבי ציון/מונטיפיורי

רוטשילד/יהוד

מונטיפיורי/ברון הירש

בי"ס ברנר

רוטשילד/פיארברג

שוק עירוני/ברון הירש

עין גנים/אחד העם

הנשיאים  /יטקובסקי אחים

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

דגל ראובן  /וייצמן

רוטשילד/הרב אילוביצקי

מרכז רפואי גולדה השרון/מיכל לייב כץ

מסוף קניון אבנת
א׳  -ה׳23:42 - 05:00 :
ו׳16:30 - 05:15 :

חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן

מסוף קניון אבנת

דרך אפק/הבנים

קפלן  /הנרקיסים

רוטשילד/קק"ל

מיכל לייב כץ/שלום קלוקר

מא.ת .סגולה
א׳  -ה׳00:00 - 05:00 :
ו׳16:30 - 05:20 :

כפר סירקין

מסוף אבנת

גליס/הרב פינטו מסעוד אשר

עובר דרך
א.ת .סגולה ,מרכז העיר,
כפר גנים ,בית חולים שניידר

שינוי מסלול

קו
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טרומפלדור/דגל ראובן
קופ"ח/דגל ראובן

שטמפפר/בר כוכבא
יהושע שטמפפר/רמב"ם
מרכז קהילתי דני/שטמפפר
יהושע שטמפפר/יהושע חנקין

דגל ראובן  /וייצמן
דגל ראובן/בן גוריון

הרצוג/ירושלים

קפלן/דגל ראובן

דוד וולפסון/רמב"ם

שטמפפר/אברבנל

הגר"א/לינדוי

חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן

וולפסון  /עין גנים

מכפר סירקין
א׳  -ה׳05:35 :
ו׳05:40 :

קפלן/ארלוזורוב

בן ציון גליס/הרכב

בי"ח שניידר/קפלן

בן ציון גליס/הבורסקאי

בלינסון-קניון אבנת/מסוף יותם ויואב

בן ציון גליס/צבי ברגמן

שוק עירוני/ברון הירש

ז'בוטינסקי/קרול

הנח"ל/הרב אונטרמן

חווה חקלאית/קפלן

עיריית פתח תקווה/חיים עוזר

ז'בוטינסקי/רוטשילד

צומת גנים
בן ציון גליס/גזית

עירייה/דוד וולפסון

ז'בוטינסקי /אורלוב
דרך זאב ז'בוטינסקי/מאיר דנקנר
איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

בלינסון-קניון אבנת/מסוף יותם ויואב

שינוי מסלול

מסוף אבנת

עובר דרך
צומת סירקין ,עין גנים,
מרכז העיר ,שוק פ"ת
מהות השינוי
הארכת המסלול
למסוף החדש  -קניון אבנת
במה התחדשתי
לראשונה קישור מכפר סירקין
לשוק פ"ת ולקניון אבנת

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

מסוף אבנת דרך כפר סירקין

קו
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מסוף אבנת
בי"ח בלינסון/ז'בוטינסקי
ז'ובוטינסקי/דנקר
ז'בוטינסקי/צה"ל
ז'בוטינסקי/יצחק שדה
ז'בוטינסקי/המורים
ברון הירש  /מונטיפיורי
שוק עירוני/ברון הירש
חיים עוזר/שפיגל זוסיה
וולפסון/עירייה
דוד וולפסון/ליפה ויניצקי
וולפסון /עין גנים
בי"ס עין גנים
עין גנים  /אחד העם
עין גנים  /מחנה יהודה
בי"ס ברנר
צומת סירקין
הרב עובדיה יוסף/יקותיאל אדם
ספורטק/הרב עובדיה יוסף
הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין
הרב עובדיה יוסף/שלום צלח
הרב עובדיה יוסף/נווה רעים
האילנות/הר ציון
האילנות/המרגניות
האילנות/דרך אפק
האילנות/הסביונים
האילנות/הכלניות
הגפנים/הכלניות
האירוסים/הגפנים
דרך אפק/הגפנים
דרך אפק/הבנים
ד .אפק  /האילנות
האילנות/המרגניות

הר ציון /האילנות
אליקים/הר ציון
יחיעם/עמיקם
אופקים/נווה רעים
הרב עובדיה יוסף/נווה רעים
הרב עובדיה יוסף/שלום צלח
הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין
ספורטק/הרב עובדיה יוסף
צומת סירקין
אלעזר פרידמן/עין גנים
בי"ס ברנר
עין גנים/אחד העם
וולפסון  /עין גנים
דוד וולפסון/רמב"ם
עירייה/דוד וולפסון
עיריית פתח תקווה/חיים עוזר
שוק עירוני/ברון הירש
ז'בוטינסקי/רוטשילד
ז'בוטינסקי/קרול
ז'בוטינסקי /אורלוב
דרך זאב ז'בוטינסקי/מאיר דנקנר
בלינסון-קניון אבנת/מסוף יותם ויואב

ממסוף אבנת
א׳  -ה׳23:00 - 06:05 :
ו׳14:15 - 06:00 :
מוצ״ש22:45 - 20:45 :

שינוי מסלול
מסוף קניון אבנת

קו
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שכונת עמישב

מסוף אבנת
בי"ח בלינסון/ז'בוטינסקי
ז'ובוטינסקי/דנקר

עובר דרך
צומת סירקין ,עין גנים,
מרכז העיר ,שוק פ"ת
מהות השינוי
הארכת המסלול
למסוף החדש  -קניון אבנת
במה התחדשתי
הקו יוארך לשוק פ"ת ולקניון אבנת
ובי"ח בלינסון על מנת לקשר
את שכונת עמישב טוב יותר
לאזורים אלו

ממסוף אבנת
א׳  -ה׳24:00 - 05:30 :
ו׳16:30 - 05:30 :
מוצ״ש23:59 - 21:30 :
משכונת עמישב
א׳  -ה׳24:00 - 05:00 :
ו׳16:30 - 05:00 :
מוצ״ש23:59 - 22:00 :

שינוי מסלול
מסוף קניון אבנת

צפת/שבט דן
צפת/שבט בנימין
צפת/הרב אלבז

ז'בוטינסקי/יצחק שדה

צפת/טבריה

ז'בוטינסקי/המורים

טבריה/צפת

ברון הירש  /מונטיפיורי

טבריה/שבט בנימין

שוק עירוני/ברון הירש

עזרא ונחמיה/טבריה

חיים עוזר/שפיגל זוסיה

מרכז שיטור/עזרא ונחמיה

וולפסון/עירייה
דוד וולפסון/ליפה ויניצקי
וולפסון /עין גנים
בי"ס עין גנים
עין גנים  /אחד העם
עין גנים  /מחנה יהודה
בי"ס ברנר
צומת סירקין
הרב עובדיה יוסף/יקותיאל אדם

עד"ש שפיק  -קופ"ח
שלום צלח/שפיק
שלום צלח/הרב אלקלעי
הרב עובדיה יוסף/שלום צלח
הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין
ספורטק/הרב עובדיה יוסף
צומת סירקין
אלעזר פרידמן/עין גנים
בי"ס ברנר

ספורטק/הרב עובדיה יוסף

עין גנים/אחד העם

הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין

וולפסון  /עין גנים

הרב עובדיה יוסף/שלום צלח

דוד וולפסון/רמב"ם

שלום צלח/הרב אלקלעי

עירייה/דוד וולפסון

שלום צלח/שפיק
עד"ש שפיק/שבט לוי
עד"ש שפיק  -קופ"ח

ז'בוטינסקי/רוטשילד

עזרא ונחמיה/טבריה
טבריה/שבט דן
טבריה/שבט בנימין
צפת/שבט אשר
הרב אלבז/צפת

מהות השינוי
הארכת המסלול למסוף החדש -
קניון אבנת ושינויי מסלול
בישוביי מ.א .דרום השרון
במה התחדשתי
לראשונה חיבור בין יישובי
מ.א דרום השרון לשוק פ"ת
ולקניון אבנת ובי"ח בלינסון
בשירות רציף לאורך כל שעות היום
ובלו"ז מתוגבר

עיריית פתח תקווה/חיים עוזר
שוק עירוני/ברון הירש

עזרא ונחמיה  -מרכז שיטור

עובר דרך
שדה חמד ,ג'לג'וליה,
רכבת ראש העין ,שוק פ"ת

ז'בוטינסקי/קרול
ז'בוטינסקי /אורלוב
דרך זאב ז'בוטינסקי/מאיר דנקנר
בלינסון-קניון אבנת/מסוף יותם ויואב

ממסוף אבנת
א׳  -ה׳23:55 - 05:10 :
ו׳13:00 - 05:10 :
משדה חמד
א׳  -ה׳21:40 - 05:00 :
ו׳13:55 - 05:00 :

בית ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין
איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

שדה חמד

מסוף אבנת
בי"ח בלינסון/ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי/צה"ל
ז'בוטינסקי/יצחק שדה
ז'בוטינסקי/המורים
ברון הירש  /מונטיפיורי
שוק עירוני/ברון הירש
שטמפפר/בר כוכבא
יהושע שטמפפר/רמב"ם
שטמפפר/אברבנל
מרכז קהילתי דני/שטמפפר
יהושע שטמפפר/יהושע חנקין
הגר"א/לינדוי
צומת גנים/ירושלים
צומת גבעת השלוש
גבעת השלושה
צומת אפק
צומת ראש העין
כביש /444המרץ
מחלף קסם
צומת קסם
ת .רכבת ראש העין צפון
כביש /444הרקפת
צומת חורשים למזרח
ג'לגוליה כניסה
רחוב /169רחוב 160
מגרש ספורט/רחוב 172
בי"ס מקיף חדש
שטור קהילתי
ג'לגוליה יציאה
שיקמה/שבעת המינים
שיטה/שיקמה

קו
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שיטה/שיקמה
בית העלמין
בית אבות אל נור
כיכר תחנה סופית
רחוב /172רחוב 1
בי"ס מקיף חדש
רחוב /167רחוב 172
רחוב 160
/5233ג'לג'וליה יציאה
צומת חורשים
צומת חגור
ת .רכבת ראש העין צפון
צומת רכבת ראש העין צפון
מחלף קסם
כביש /444המרץ
צומת ראש העין
פארק אפק483/
גבעת השלושה
גבעת השלושה
צומת גנים/הרב הרצוג
הרב הרצוג/שמואל חיים לנדוי
יהושע שטמפפר  /יהושע חנקין
שטמפפר/המכבים
שטמפפר  -משטרה
שוק עירוני/ברון הירש
ז'בוטינסקי/רוטשילד
ז'בוטינסקי/קרול
ז'בוטינסקי /אורלוב
דרך זאב ז'בוטינסקי/מאיר דנקנר
בלינסון-קניון אבנת/מסוף יותם ויואב

שינוי מסלול

פתח תקווה ,מסוף קניון אבנת

שדה חמד

קו
83א
שיטה/שיקמה

הנורית/האיריס

גבעת השלושה

בית העלמין

הנורית/הנרקיס

גבעת השלושה

ז'ובוטינסקי/דנקר

בית אבות אל נור

הכלנית/הנרקיס

צומת גנים/הרב הרצוג

ז'בוטינסקי/צה"ל

כיכר תחנה סופית

הכלנית/היסמין

הרב הרצוג/שמואל חיים לנדוי

ז'בוטינסקי/יצחק שדה

רחוב /172רחוב 1

הכלנית/החבצלת

יהושע שטמפפר  /יהושע חנקין

ז'בוטינסקי/המורים

בי"ס מקיף חדש

הרקפת444/

מסוף אבנת
בי"ח בלינסון/ז'בוטינסקי

ברון הירש  /מונטיפיורי

עובר דרך
שדה חמד ,ג'לג'וליה,
רכבת ראש העין ,שוק פ"ת
מהות השינוי
הארכת המסלול למסוף החדש -
קניון אבנת ושינויי מסלול
בישוביי מ.א .דרום השרון
במה התחדשתי
לראשונה חיבור בין יישובי
מ.א דרום השרון לשוק פ"ת
ולקניון אבנת ובי"ח בלינסון
בשירות רציף לאורך כל שעות
היום ובלו"ז מתוגבר

שוק עירוני/ברון הירש
שטמפפר/בר כוכבא
יהושע שטמפפר/רמב"ם

רחוב 160
/5233ג'לג'וליה יציאה
צומת חורשים

צומת חורשים למזרח
ג'לגוליה כניסה
רחוב /169רחוב 160

שטמפפר/אברבנל

הנורית/הרקפת

מגרש ספורט/רחוב 172

מרכז קהילתי דני/שטמפפר

הנורית/הרקפת

בי"ס מקיף חדש

הנורית/החבצלת

שטור קהילתי

יהושע שטמפפר/יהושע חנקין
הגר"א/לינדוי

הנורית/האיריס

ג'לגוליה יציאה

צומת גנים/ירושלים

הנורית/הנרקיס

שיקמה/שבעת המינים

צומת גבעת השלוש

הכלנית/הנרקיס

שיטה/שיקמה

גבעת השלושה

הכלנית/היסמין

צומת אפק

הכלנית/החבצלת

צומת ראש העין

הרקפת444/

כביש /444המרץ

צומת חגור

מחלף קסם

ת .רכבת ראש העין צפון

צומת קסם

צומת רכבת ראש העין צפון

ת .רכבת ראש העין צפון

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

רחוב /167רחוב 172

כביש /444הרקפת

מחלף קסם

הנורית/הרקפת

כביש /444המרץ

הנורית/הרקפת

צומת ראש העין

הנורית/החבצלת

פארק אפק483/

שטמפפר/המכבים
שטמפפר  -משטרה
שוק עירוני/ברון הירש
ז'בוטינסקי/רוטשילד
ז'בוטינסקי/קרול
ז'בוטינסקי /אורלוב

מפתח תקווה ,מסוף אבנת
א׳  -ה׳22:00 - 06:00 :
ו׳14:45 - 06:00 :
מוצ״ש20:45 :

דרך זאב ז'בוטינסקי/מאיר דנקנר
בלינסון-קניון אבנת/מסוף יותם ויואב

משדה חמד
א׳  -ה׳23:10 - 06:55 :
ו׳15:50 - 06:55 :
מוצ״ש21:35 :

שינוי מסלול
פתח תקווה ,מסוף משה ארנס
רמת גן ,מסןף תל השומר

עובר דרך
אם המושבות ,נווה גן ,כפר גנים,
אונ' בר אילן ,בי"ח תל השומר
מהות השינוי
הארכת המסלול
למסוף משה ארנס
במה התחדשתי
הארכת הקו ויציאה ממסוף
משה ארנס ,הסטת מסלול הנסיעה
מהרב משה מלכה לרחוב לודיוב וקרול

מפתח תקווה מסוף משה ארנס
א׳  -ה׳09:00 - 06:00 :
מרמת גן
א׳  -ה׳18:35 - 09:50 :

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

מסוף משה ארנס/רציפים
יהודה לייב פינסקר/אבשלום גיסין
גיסין/משה סנה
משה סנה/גיסין
משה סנה/אבשלום גיסין
גל-עד/משה סנה
אליהו בן חור/אלוף רחבעם זאבי
ראשון לציון/רחובות
קניון אם מושבות/ראשון לציון
חנן לויתן/ברוריה בת תרדיון
לודיוב/גרינשפן
לודיוב/דוד טבצ'ניק
יעקב קרול/זאב אורלוב
טרומפלדור/פיק"א
טרומפלדור/בנימין יהלום
טרומפלדור/דגל ראובן
הנשיאים/יטקובסקי אחים
הנשיאים/משעול קבנצל
העצמאות/משעול ד"ר נפתלי קבנצל
העצמאות  -מרכז פיס
העצמאות/דיקר
כיכר קובלנץ/העצמאות
העצמאות/ויצמן
העצמאות/משה דוד מייזנר
כיכר יפה נוף
דרך יצחק רבין/העצמאות
מחלף אונו/כביש 471
כביש /471זבוטינסקי
אוניברסיטת בר אילן/שדרות אהרון קציר
שדרות אהרון קציר/כפר אז"ר
שדרות אהרון קציר/מנדס
בקו"ם/שדרות אהרון קציר

שינוי מסלול

קו
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רכבת קרית אריה

בקו"ם/שדרות אהרון קציר
שד' אהרון קציר/מנדס
שדרות אהרון קציר/שמחה הולצברג
אוניברסיטת בר אילן
עצמאות /יפה נוף
כיכר יפה נוף
כיכר קפלנסקי
העצמאות/הרב חביב ביטון
העצמאות  /וייצמן
כיכר קובלנץ
הנשיאים/י"ד הבנים
הנשיאים  /יטקובסקי אחים
טרומפלדור/דגל ראובן
טרומפלדור/בנימין יהלום
טרומפלדור/פיק"א
יעקוב קרול/דרך זאב ז'בוטינסקי
יעקב קרול/זאב אורלוב
יעקב קרול/יצחק למדן
לודיוב/גרינשפן
חנן לויתן/ברוריה בת תרדיון
קניון אם מושבות
ראשון לציון/זכרון יעקב
אלוף רחבעם זאבי/ראשון לציון
אליהו בן חור/אלוף רחבעם זאבי
משה סנה/גלעד
משה סנה/אבשלום גיסין
מסוף משה ארנס/הורדה

עובר דרך
רכבת קרית אריה ,אם המושבות,
נווה גן ,שוק פ"ת ,עירייה,
מרכז העיר ,עין גנים ,צומת סירקין
מהות השינוי
שינוי מסלול הקו
יעבור דרך שוק פתח תקווה
במה התחדשתי
הקו יקשר את הדר גנים ועין גנים
לשוק פ"ת בתדירות גבוהה

מרכבת קרית אריה
א׳  -ה׳23:40 - 05:50 :
ו׳16:00 - 05:50 :
מוצ״ש23:40 - 20:45 :
משכונת הדר גנים
א׳  -ה׳23:40 - 05:30 :
ו׳16:35 - 05:35 :
מוצ״ש23:40 - 20:45 :

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

שכונת הדר גנים

ת .רכבת קרית אריה
ת .רכבת קרית אריה
דרך אם המושבות/דרך זבולון המר
ראשון לציון/רחובות
קניון אם מושבות/ראשון לציון
חנן לויתן/ברוריה בת תרדיון
לודיוב/גרינשפן
לודיוב/דוד טבצ'ניק
יעקב קרול/זאב אורלוב
ז'בוטינסקי/המורים
ברון הירש  /מונטיפיורי
שוק עירוני/ברון הירש
חיים עוזר/שפיגל זוסיה
וולפסון/עירייה
דוד וולפסון/ליפה ויניצקי
וולפסון /עין גנים
דוד וולפסון/א.ד.גורדון
חזון אי"ש  -בי"ס שמעוני
אברבנאל/זרח ברנט
שטמפפר/אברבנל
מרכז קהילתי דני/שטמפפר
יהושע שטמפפר/יהושע חנקין
הגר"א/לינדוי
צומת גנים
שכונת קריית אלון/ירושלים
ירושלים/גורדון
הרב עובדיה יוסף/יקותיאל אדם
ספורטק/הרב עובדיה יוסף
דרך מנחם בגין/השופר
ספרייה/מנחם בגין
דרך מנחם בגין/ויינברגר
דרך מנחם בגין/חנה רובינא
דרך בגין/אברהם ריין
ד .מנחם בגין  -בי"ס בית יעקב
דרך מנחם בגין-קופת חולים
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בית ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין
דרך מנחם בגין/עזרא ונחמיה
אריה בן אליעזר/דרך מנחם בגין
דרך מנחם בגין/חנה רובינא
דרך מנחם בגין/ויינברגר
מרכז מסחרי/דרך מנחם בגין
הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין
ספורטק/הרב עובדיה יוסף
צומת סירקין
ירושלים/גורדון
ירושלים  -שכ' קריית אלון
צומת גנים/הרב הרצוג
הרב הרצוג/שמואל חיים לנדוי
יהושע שטמפפר  /יהושע חנקין
שטמפפר/המכבים
אברבנאל  /אצ"ל
חזון אי"ש  -בי"ס שמעוני
וולפסון  /עין גנים
דוד וולפסון/רמב"ם
עירייה/דוד וולפסון
עיריית פתח תקווה/חיים עוזר
שוק עירוני/ברון הירש
ז'בוטינסקי/רוטשילד
יעקב קרול/זאב אורלוב
יעקב קרול/יצחק למדן
לודיוב/גרינשפן
חנן לויתן/ברוריה בת תרדיון
קניון אם מושבות
ראשון לציון/זכרון יעקב
ראשון לציון/שרגא רפאלי
דרך שלמה שמלצר/דרך זבולון המר
רכבת קריית אריה/חנה וסע

הערה חשובה :בימים א׳  -ה׳ החל מהשעה  20:40ועד תום השירות יפעל הקו כקו סיבובי
ולפיכך ,זמני הגעת האוטובוס לשכ' הדר גנים הינם משוערים .במוצ"ש יפעל הקו כקו סיבובי

שינוי מסלול
פתח תקווה ,ספורטק
תל אביב יפו ,תחנה מרכזית

עובר דרך
עמישב ,הדר גנים
מהות השינוי
יעבור דרך שכונות
עמישב והדר גנים
במה התחדשתי
הארכת מסלול לשכונת עמישב
והדר גנים ובכך קישור שכונות
אלו ליעדי הקו המרכזיים בתל אביב

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

הרב עובדיה יוסף/שלום צלח
שלום צלח/הרב אלקלעי
שלום צלח/שפיק
עד"ש שפיק/שבט לוי
עד"ש שפיק  -קופ"ח
עזרא ונחמיה  -מרכז שיטור
דרך מנחם בגין/עזרא ונחמיה
אריה בן אליעזר/דרך מנחם בגין
דרך מנחם בגין/חנה רובינא
דרך מנחם בגין/ויינברגר
מרכז מסחרי/דרך מנחם בגין
ספרייה/מנחם בגין
מרכז מסחרי/דרך מנחם בגין
הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין
ספורטק/הרב עובדיה יוסף
צומת סירקין
אלעזר פרידמן/עין גנים
מחנה יהודה/עין גנים
פינס/קלישר
מיכל פינס  /סלנט
יחיאל מיכל פינס/רוטשילד
העצמאות/משעול ד"ר נפתלי קבנצל
העצמאות  -מרכז פיס
העצמאות/דיקר
כיכר קובלנץ/העצמאות
העצמאות/ויצמן
העצמאות/משה דוד מייזנר
העצמאות  -כיכר קפלנסקי
כיכר יפה נוף
דרך יצחק רבין/העצמאות
מחלף אונו/כביש 471
כביש /471זבוטינסקי
אוניברסיטת בר אילן/דרך אשכול

קו
64
ת.מרכזית ת"א ק/7 .רציפים
שד' הר ציון/וולפסון
שד' הר ציון/לוינסקי
השומרון/דרך בגין
אלנבי/יהודה הלוי
שד' רוטשילד/אלנבי
שדרות רוטשילד/בצלאל יפה
שד' רוטשילד/בלפור
שד' רוטשילד/שיינקין
החשמונאים/קרליבך
גשר קלקא/דרך בגין
ת .רכבת השלום
דרך השלום/יגאל אלון
דרך השלום/תוצרת הארץ
דרך השלום/חביבה רייק
דרך השלום/דרך יצחק רבין
דרך השלום/דרך הטייסים
דרך השלום/המאבק
אלוף שדה/כורזין
אלוף שדה/דרך יצחק רבין
אלוף שדה/הירדן
כביש /4מחלף אלוף שדה
אוניברסיטת בר אילן
עצמאות /יפה נוף
כיכר יפה נוף
כיכר קפלנסקי
העצמאות/הרב חביב ביטון
העצמאות  /וייצמן
כיכר קובלנץ
יד הבנים/זרובבל
בית ספר מרחביה
יחיאל מיכל פינס/י.ל .הכהן
בי"ס ברנר

אלוף שדה/כביש 4
אלוף שדה/הירדן
אלוף שדה/דרך יצחק רבין
אלוף שדה/כורזין
דרך השלום/המאבק
דרך השלום/דרך הטייסים
דרך השלום/דרך יצחק רבין
דרך השלום/חביבה רייק
דרך השלום/תוצרת הארץ
ת .רכבת השלום
גשר קלקא/דרך בגין
החשמונאים/דרך בגין
קניון טי.ל.וי/החשמונאים
הסינמטק/קרליבך
הבימה/שד' רוטשילד
שד' רוטשילד/שיינקין
שד' רוטשילד/נחמני
הרכבת/דרך בגין
הרכבת/סלומון
ת .מרכזית ת"א ק/7 .הורדה

צומת סירקין
הרב עובדיה יוסף/יקותיאל אדם
דרך מנחם בגין/השופר
ספרייה/מנחם בגין
דרך מנחם בגין/יעקב חזן
דרך מנחם בגין/ויינברגר
דרך מנחם בגין/חנה רובינא
דרך בגין/אברהם ריין
מרכז שיטור/עזרא ונחמיה
עד"ש שפיק  -קופ"ח
שלום צלח/שפיק
שלום צלח/הרב אלקלעי
הרב עובדיה יוסף/שלום צלח

מפתח תקווה ,ספורטק
א׳  -ה׳24:00 - 05:05 :
ו׳16:00 - 05:30 :
מוצ״ש23:25 - 20:45 :
מתל אביב יפו ,תחנה מרכזית
א׳  -ה׳01:20 - 06:15 :
ו׳16:30 - 06:00 :
מוצ״ש23:50 - 20:45 :

שינוי מסלול
מנירית
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פ"ת ,מסוף קניון אבנת

מסוף אבנת
בי"ח בלינסון/ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי/צה"ל
ז'בוטינסקי/יצחק שדה
ז'בוטינסקי/המורים
ברון הירש  /מונטיפיורי
שוק עירוני/ברון הירש

עובר דרך
נירית ,מתן ,ירחיב ,חורשים,
כפר ברא רכבת ראש העין,
שוק פ"ת
מהות השינוי
הארכת המסלול
למסוף החדש  -קניון אבנת
במה התחדשתי
לראשונה חיבור בין יישובי
מ.א דרום השרון לשוק פ"ת
ולקניון אבנת ובי"ח בלינסון
בשירות רציף לאורך כל שעות היום
ובלו"ז מתוגבר

שטמפפר/בר כוכבא
יהושע שטמפפר/רמב"ם
שטמפפר/אברבנל
מרכז קהילתי דני/שטמפפר
יהושע שטמפפר/יהושע חנקין
הגר"א/לינדוי
הרצוג/ירושלים

נירית
ירחיב -מועצה
נוף השרון/חבצלת

בי"ס עומר בן אל ח'טאב
צלאח א דין/אל זיתון
כפר ברא

הדר/נוף השרון

חורשים יציאה

ירחיב -יציאה

מחלף חורשים

צלאח א דין/כניסה
בי"ס עומר בן אל ח'טאב

בית ספר מתן/נוף השרון

צלאח א דין/אל זיתון

נוף השרון/צור

כפר ברא

נוף השרון/מור

/5233ג'לג'וליה יציאה

ועדה מקומית/נוף השרון

צומת חורשים

משק

צומת חגור

משק

ת .רכבת ראש העין צפון

משק

צומת גנים/ירושלים

צומת רכבת ראש העין צפון

צומת גבעת השלוש

מחלף קסם

ירחיב2 -

גבעת השלושה

כביש /444המרץ

צומת מתן ירחיב

צומת אפק

צומת ראש העין

נירית

צומת ראש העין

פארק אפק483/

נירית/מירון

כביש /444המרץ

גבעת השלושה

מחלף קסם

גבעת השלושה

צומת קסם

צומת גנים/הרב הרצוג

צומת רכבת קסם
כביש /444הרקפת
צומת חורשים למזרח
צלאח א דין/כניסה

הרב הרצוג/שמואל חיים לנדוי
יהושע שטמפפר  /יהושע חנקין
שטמפפר/המכבים
שטמפפר  -משטרה
שוק עירוני/ברון הירש

ז'בוטינסקי/קרול
ז'בוטינסקי /אורלוב
דרך זאב ז'בוטינסקי/מאיר דנקנר
בלינסון-קניון אבנת/מסוף יותם ויואב

הדר/זית

מזכירות

ת .רכבת ראש העין צפון

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

נירית/גולן

צלאח א דין/אל זיתון

ז'בוטינסקי/רוטשילד

מפ"ת ,מסוף קניון אבנת
א׳  -ה׳22:45 - 08:05 :
ו׳16:05 - 08:05 :
מנירית
א׳  -ה׳23:50 - 05:20 :
ו׳14:35 - 50:20 :

שינוי מסלול

קו
51

פתח תקווה ,תחנה מרכזית
תל אביב ,תחנה מרכזית

ת .מרכזית פ"ת/רציפים עירוני
יהודה לייב פינסקר/אבשלום גיסין
משה סנה/אבשלום גיסין
גל-עד/משה סנה
אליהו בן חור/אלוף רחבעם זאבי
רחובות  /גדרה
נס ציונה/ראש פינה

עובר דרך
אם המושבות ,נווה גן,
ביה"ח בילינסון ,ז'בוטינסקי,
הבורסה ,עזריאלי ,רח' המסגר
מהות השינוי
ייכנס לשכונות אם המושבות

תיכון אחד העם/זכרון יעקב
מזכרת בתיה/זכרון יעקב
קניון אם מושבות/ראשון לציון
חנן לויתן/ברוריה בת תרדיון

המסגר/ריב"ל
המסגר/בן אביגדור
גשר קלקא/דרך בגין
קניון עזריאלי/דרך בגין
דרך מנחם בגין/על פרשת דרכים
ת .רכבת ת"א מרכז/על פרשת דרכים

דרך ז'בוטינסקי/ביאליק

גרינשפן/לודייב

דרך ז'בוטינסקי/גלעד
הבורסה/דרך ז'בוטינסקי
דרך בגין/על פרשת דרכים
קניון עזריאלי/דרך בגין
גשר קלקא/דרך בגין

חנן לויתן/ברוריה בת תרדיון
קניון אם מושבות
בית ספר נעמי שמר/זכרון יעקב
נס ציונה/ראש פינה
תיכון אחד העם/זכרון יעקב

הבורסה/דרך ז'בוטינסקי

המסגר/התעשייה

מזכרת בתיה/זכרון יעקב

דרך ז'בוטינסקי/גלעד

המסגר/יד חרוצים

ראשון לציון/רחובות

דרך ז'בוטינסקי/ביאליק

ת .מרכזית ת"א ק/7 .הורדה

אלוף רחבעם זאבי/ראשון לציון

גרינשפן/לודייב

דרך ז'בוטינסקי/הרצל

גרינשפן/דנקנר

דרך ז'בוטינסקי/רש"י

משה סנה/גלעד

דרך ז'בוטינסקי/קריניצי

משה סנה/אבשלום גיסין

דרך ז'בוטינסקי/רבי עקיבא

מסוף משה ארנס/אבשלום גיסין

בלינסון-קניון אבנת/מסוף יותם ויואב

דרך ז'בוטינסקי/דב גרונר

המכבים/השופט ברנדייס

ז'בוטינסקי/הסיבים

דרך ז'בוטינסקי/אבן עזרא

ת .מרכזית פ"ת/רציפים עירוני

ז'בוטינסקי/שנקר

דרך ז'בוטינסקי/סוקולוב

הרב משה מלכה/ז'בוטינסקי

מחלף גהה/ז'בוטינסקי
מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי
איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

המסגר/לה גוורדיה

דרך זאב ז'בוטינסקי/הרצל

גרינשפן/דנקנר

אליהו בן חור/אלוף רחבעם זאבי

גרינשפן/הרב משה מלכה

במה התחדשתי
ישרת את שכונות אם המושבות
לאורך כל היום ובתידרות מתוגברת

ת.מרכזית ת"א ק/7.רציפים

דרך ז'בוטינסקי/רש"י

פארק פ"ת/הרב משה מלכה

דרך ז'בוטינסקי/אהרונוביץ
מחלף גהה/ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/דב הוז

דרך זאב ז'בוטינסקי/היצירה

ז'בוטינסקי /אבו חצירא

ז'בוטינסקי/אלברט איינשטיין

דרך ז'בוטינסקי/דב גרונר
דרך ז'בוטינסקי/דרך בן גוריון

דרך זאב ז'בוטינסקי/הסיבים
בי"ח בלינסון/ז'בוטינסקי

מפתח תקווה ,תחנה מרכזית
א׳  -ה׳23:50 - 04:45 :
ו׳16:45 - 05:05 :
מוצ״ש00:00 - 18:10 :
מתל אביב ,תחנה מרכזית
א׳  -ה׳00:45 - 05:00 :
ו׳17:00 - 05:00 :
מוצ״ש00:20 - 18:30 :

שינוי מסלול

קו
166

פתח תקווה ,הדר גנים
תל אביב יפו ת.רכבת מרכז

דרך מנחם בגין-קופת חולים
צפת/הרב אלבז

עובר דרך
צומת סירקין ,מחלף שעריה,
אוני' בר אילן ,אלוף שדה,
רח' יצחק שדה בת"א,
המסגר ,מרכז עזריאלי

ביה"ס ניב/יצחק שדה

עזרא ונחמיה/טבריה
טבריה/שבט דן

טבריה/צפת

גשר קלקא/דרך בגין

סינרמה/יצחק שדה

טבריה/שבט בנימין

המסגר/התעשייה

יצחק שדה/המסגר

עזרא ונחמיה/טבריה

גשר מעריב/יצחק שדה

דרך מנחם בגין /המלאכה

טבריה/שבט בנימין

גשר קלקא/דרך בגין

צפת/שבט אשר

אריה בן אליעזר/דרך מנחם בגין

יצחק שדה/יגאל אלון

קניון עזריאלי/דרך בגין

הרב אלבז/צפת

דרך מנחם בגין/חנה רובינא

ביה"ס ניב/יצחק שדה

ת .רכבת ת"א מרכז/הורדה

דרך מנחם בגין/עזרא ונחמיה

דרך מנחם בגין/ויינברגר

הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין
צומת סירקין
ירושלים/שלמה

יצחק שדה/המסגר

דרך השלום/דרך הטייסים
דרך השלום/המאבק

ד .מנחם בגין  -בי"ס בית יעקב

אלוף שדה/עודד

דרך מנחם בגין-קופת חולים

אלוף שדה/כורזין
אלוף שדה/דרך יצחק רבין
אלוף שדה/הירדן

מחלף אונו/כביש 471
כביש /471זבוטינסקי

מחלף שערייה/כביש 471

אלוף שדה/כביש 4
אלוף שדה/הירדן
אלוף שדה/דרך יצחק רבין
אלוף שדה/כורזין
אלוף שדה/עודד

צפת/שבט גד
צפת/שבט דן

אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת בר אילן/דרך אשכול

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

דרך מנחם בגין/חנה רובינא
דרך בגין/אברהם ריין

צפת/טבריה

מחלף שערייה/יציאה לכביש 471

במה התחדשתי
קו מהיר מעמישב
והדר גנים לת"א

דרך בגין/על פרשת דרכים

דרך השלום/דרך הטייסים

קניון עזריאלי/דרך בגין

מרכז מסחרי/דרך מנחם בגין

מהות השינוי
שינוי במסלול ושעות פעילות הקו
יופעל במסלול מהיר לת"א
ויוארכו שעות פעילות הקו

ת .רכבת ת"א מרכז/רציפים

דרך השלום/המאבק

דרך מנחם בגין/ויינברגר

שדרות ירושלים/הושע
צומת עמישב
הרב עובדיה יוסף/יקותיאל אדם
ספורטק/הרב עובדיה יוסף
דרך מנחם בגין/השופר
ספרייה/מנחם בגין

מפתח תקווה ,הדר גנים
א׳  -ה׳21:00 - 05:25 :
ו׳15:30 - 05:30 :
מתל אביב יפו ת.רכבת מרכז
א׳  -ה׳22:10 - 06:30 :
ו׳16:30 - 06:20 :

שינוי מסלול

קו
138

פתח תקווה ,תחנה מרכזית
תל אביב יפו ת .רכבת מרכז

ת .מרכזית פ"ת/רציפים עירוני
יהודה לייב פינסקר/אבשלום גיסין
משה סנה/אבשלום גיסין
גל-עד/משה סנה

עובר דרך
שכונות אם המושבות,
א.ת .קרית אריה ,ז'בוטינסקי
בבני ברק ור"ג ,הבורסה
מהות השינוי
הקו יקוצר לת .רכבת מרכז בת"א
ויעבור במשך כל היום
בשני כיווני הנסיעה
במה התחדשתי
לראשונה יינתן חיבור ישיר וסדיר
בין אם המושבות לא.ת .קרית אריה

הבורסה/דרך ז'בוטינסקי
דרך ז'בוטינסקי/גלעד
דרך ז'בוטינסקי/ביאליק

אליהו בן חור/אלוף רחבעם זאבי

דרך ז'בוטינסקי/הרצל

רחובות  /גדרה

דרך ז'בוטינסקי/רש"י

נס ציונה/ראש פינה

דרך ז'בוטינסקי/רבי עקיבא

תיכון אחד העם/זכרון יעקב

דרך ז'בוטינסקי/דב גרונר

אבשלום גיסין/בזל

דרך ז'בוטינסקי/אבן עזרא

אבשלום גיסין  /משה דיין

דרך ז'בוטינסקי/סוקולוב

מחלף גהה/ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/אהרונוביץ

מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי

מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/דב הוז

מרטין גהל/האופן

ז'בוטינסקי /אבו חצירא

האופן/החרש

דרך ז'בוטינסקי/דב גרונר

אבשלום גיסין/משה דיין

דרך ז'בוטינסקי/דרך בן גוריון

אבשלום גיסין/משה דיין

דרך ז'בוטינסקי/רש"י
דרך זאב ז'בוטינסקי/הרצל
דרך ז'בוטינסקי/ביאליק
דרך ז'בוטינסקי/גלעד

מפתח תקווה ,תחנה מרכזית
א׳  -ה׳20:05 - 05:00 :
ו׳14:50 - 05:00 :
מתל אביב יפו ת .רכבת מרכז
א׳  -ה׳21:15 - 06:00 :
ו׳16:05 - 06:05 :

ת .רכבת ת"א מרכז/רציפים

הבורסה/דרך ז'בוטינסקי
ת .רכבת ת"א מרכז/הורדה

אבשלום גיסין/בזל
דרך זבולון המר/אבשלום גיסין
תיכון אחד העם/זכרון יעקב
בית ספר נעמי שמר/זכרון יעקב
ראשון לציון/רחובות
אליהו בן חור/אלוף רחבעם זאבי
משה סנה/גלעד
משה סנה/אבשלום גיסין
מסוף משה ארנס/אבשלום גיסין
המכבים/השופט ברנדייס
ת .מרכזית פ"ת/רציפים עירוני

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

קו חדש

מסוף משה ארנס

קו
55

מסוף שניידר
מסוף שניידר

עובר דרך
אזורי התעסוקה רמת סיב
וקרית אריה ,רכבת קרית אריה,
שכונת אם המושבות
במה התחדשתי
קישור בין שכ' אם המושבות
לתחנת הרכבת קרית אריה
ולאזורי התעסוקה

מסוף משה ארנס/רציפים

בלינסון-קניון אבנת/מסוף יותם ויואב
דרך יצחק רבין/תוצרת הארץ

משה סנה/גיסין

שחם/טובה ושמעון דרנגר
מרכז מסחרי/שחם
הסיבים/שוהם
ז'בוטינסקי/הסיבים
דרך שלמה שמלצר/השפלה

דרך אם המושבות/דרך זבולון המר
ראשון לציון/רחובות

גל-עד/משה סנה
אליהו בן חור/אלוף רחבעם זאבי
רחובות  /גדרה
ראשון לציון/זכרון יעקב
ראשון לציון/שרגא רפאלי

אלוף רחבעם זאבי/ראשון לציון
אליהו בן חור/אלוף רחבעם זאבי

הסיבים/השילוח

משה סנה/גלעד

הסיבים/הביטחון

מסוף משה ארנס

היכל התרבות/המכבים

עובר דרך
שכונת שעריה,
מרכז העיר ,עירייה,
שכונת שיפר ,נווה דקלים
במה התחדשתי
קישור בין שכונת נווה דקלים
לאזור התעשיה סגולה ולמרכז העיר

דרנגר/הסיבים

בי"ח בלינסון/ז'בוטינסקי
בית חולים שניידר

שוק עירוני/ברון הירש
ברון הירש  /מונטיפיורי
שוק עירוני/ברון הירש
חיים עוזר/נורדאו
חיים עוזר  /וולפסון
אחד העם/הרב קטרוני
ביאליק/הרב קטרוני

כנסת ישראל/רות
רות/בבלי
הנביאים/הנרייטה סולד
הנביאים/שלמה
הנביאים/יהושע בן נון
הנרייטה סולד/השופטים

צבי הירש קלישר/שלום שבזי
צבי הירש קלישר/זכריה הלל

צבי הירש קלישר/זכריה הלל

בריגדיר קיש/צבי הירש קלישר

צבי הירש קלישר/שלום שבזי

רות/תפוצות ישראל
כנסת ישראל/עובדיה
כנסת ישראל/הושע
יואל/כנסת ישראל
גלוסקא/כנסת ישראל

בעל שם טוב/צבי הירש קלישר
אורלנסקי/אחד העם
אחד העם/הרב קטרוני
חיים עוזר/וולפסון
עיריית פתח תקווה/חיים עוזר
שטמפפר/חיים עוזר
יהושע שטמפפר/רמב"ם

יונה/מיכה

המכבים/שלונסקי

יואל/יונה

המכבים/השופט ברנדייס

הנביאים/הרב צעירי

בי"ס נאות מרגלית לבנים

בית רבקה
איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

כנסת ישראל /הושע

בריגדיר קיש/צבי הירש קלישר

החמישה/משעול ראובן

בריכת נווה עוז/דרך יצחק רבין

חבקוק/מיכה
יואל/כנסת ישראל

הנביאים/הנרייטה סולד

ממסוף בית רבקה
מוצ״ש23:30 - 20:45 :

יונה/הרב צעירי

שטמפפר  -משטרה

הנרייטה סולד/השופטים

מא.ת סגולה
מוצ״ש23:50 - 20:50 :

הרב צעירי/מלאכי

כנסת ישראל/מיכה

הרב קטרוני/שלום שבזי

השפלה/אימבר

ז'בוטינסקי/אלברט איינשטיין

בן ציון גליס/דרך החיים

בריגדיר קיש/רבקה נוביק

המכבים/השופט ברנדייס

רכבת קריית אריה/חנה וסע

בית ספר נעמי שמר/זכרון יעקב

בן ציון גליס/צבי ברגמן

בית חולים בית רבקה

הרב פינטו מסעוד אשר/עזריאל

דרך שלמה שמלצר/דרך זבולון המר

אבשלום גיסין  /משה דיין

משה סנה/אבשלום גיסין

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

מסוף בית רבקה
א.ת סגולה
פעיל במוצ״ש בלבד

גיסין/משה סנה

ת .רכבת קרית אריה

ממסוף משה ארנס
א׳  -ה׳00:00 - 05:00 :
ו׳14:00 - 06:00 :
מבית חולים שניידר
א׳  -ה׳23:55 - 05:00 :
ו׳13:55 - 05:55 :

קו חדש

קו
23א

הרב פינטו מסעוד אשר/עזריאל
רבניצקי/חיים סוטין
בן ציון גליס/הבורסקאי
בן ציון גליס/צבי ברגמן

קו חדש

קו
364

פתח תקווה א.ת סגולה
תל אביב יפו  -ת.רכבת מרכז
בן ציון גליס/צבי ברגמן

ת .רכבת ת"א מרכז/רציפים

בן ציון גליס/דרך החיים

בית הדר דפנה/שד' שאול המלך

צומת סלע
בן ציון גליס/הרכב
גליס/הרב פינטו מסעוד אשר
צומת סגולה
צומת גנים

עובר דרך
א.ת סגולה ,כביש ,40
שכונת עין גנים ,מחנה יהודה,
כפר גנים ,אונ' בר אילן,
מחלף אלוף שדה ,רכבת השלום,
מתחם שרונה ,שד' שאול המלך,
תחנת רכבת ת"א מרכז

קפלן/אלוף מנדלר
ת .רכבת השלום
דרך השלום/יגאל אלון

א.ד .גורדון/ירושלים
א.ד.גורדון/חזון אי"ש

דרך השלום/חביבה רייק

בי"ס עין גנים
עין גנים  /אחד העם
עין גנים  /מחנה יהודה
מחנה יהודה/עין גנים
פינס/קלישר
יחיאל מיכל פינס/הרב קטרוני
יחיאל מיכל פינס/רוטשילד
העצמאות/משעול ד"ר נפתלי קבנצל
העצמאות  -מרכז פיס
העצמאות/דיקר
כיכר קובלנץ/העצמאות
העצמאות/ויצמן

דרך השלום/דרך יצחק רבין
דרך השלום/דרך הטייסים
דרך השלום/המאבק
אלוף שדה/כורזין
אלוף שדה/דרך יצחק רבין
אלוף שדה/הירדן
כביש /4מחלף אלוף שדה
אוניברסיטת בר אילן
עצמאות /יפה נוף
כיכר יפה נוף
כיכר קפלנסקי
העצמאות/הרב חביב ביטון
העצמאות  /וייצמן

העצמאות/משה דוד מייזנר

כיכר קובלנץ

העצמאות  -כיכר קפלנסקי

העצמאות/לובטקין

כיכר יפה נוף
איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

דובנוב/קפלן

דרך השלום/תוצרת הארץ

מיכל פינס  /סלנט

במה התחדשתי
קישור בלעדי בין שכונות
כפר גנים ומחנה יהודה
אל מתחם שרונה ,שד' שאול המלך
(בתי המשפט בתל אביב)
ולא.ת סגולה

בית המשפט/שד' שאול המלך

דרך יצחק רבין/העצמאות

יד הבנים/זרובבל
מיכל פינס  /רוטשילד

מחלף אונו/כביש 471

בית ספר מרחביה

כביש /471זבוטינסקי

יחיאל מיכל פינס/י.ל .הכהן

אוניברסיטת בר אילן/דרך אשכול
אלוף שדה/כביש 4
אלוף שדה/הירדן
אלוף שדה/דרך יצחק רבין
אלוף שדה/כורזין
דרך השלום/המאבק
דרך השלום/דרך הטייסים
דרך השלום/דרך יצחק רבין

מחנה יהודה/צבי הירש קלישר
עין גנים/אחד העם
דוד וולפסון/א.ד.גורדון
א.ד .גורדון/עמיצור אברהם
ירושלים/גורדון
ירושלים  -שכ' קריית אלון
צומת גנים
הנח"ל/הרב אונטרמן

דרך השלום/חביבה רייק

בן ציון גליס/גזית

דרך השלום/תוצרת הארץ

בן ציון גליס/הרכב

ת .רכבת השלום

בן ציון גליס/הבורסקאי

קפלן/אלוף מנדלר

בן ציון גליס/אהרון בקר

ליאונרדו דה וינצ'י/קפלן

בן ציון גליס/צבי ברגמן

האופרה/שד' שאול המלך
בית המשפט/שד' שאול המלך
בית הדר דפנה/שד' שאול המלך
דרך נמיר/דרך מנחם בגין
ת .רכבת ת"א מרכז/הורדה

מפתח תקווה ,א.ת סגולה
א׳  -ה׳22:15 - 05:15 :
ו׳14:30 - 07:15 :
מתל אביב יפו ,ת .רכבת מרכז
א׳  -ה׳23:30 - 06:30 :
ו׳16:00 - 08:50 :

