שיפור ושידרוג
מערך הקווים בראש העין
החל מיום שישי
ה 21-באוגוסט 2020
חברת אפיקים ,משרד התחבורה ועיריית ראש העין
שמחים להציג שיפור במערך קווי השירות בעיר

| *6686 | afikim-t.co.il

דברי פתיחה
תושבי ראש העין,
משרד התחבורה ,חברת אפיקים ועיריית ראש העין שמחים להציג שיפור במערך קווי השירות בעיר.
פעימה זו הינה חלק מפרויקט עתידי לטווח הארוך 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,
שיפור מערך השירות לתחנת הרכבת והוספת קווים חדשים.

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

אז במה התחדשנו?

שיפור השירות העירוני
והאזורי לאזורי תעסוקה,
המסחר והבילוי בעיר
ולפסגות אפק

שיפור השירות למוקדים מרכזיים
בפתח תקווה ותל-אביב-יפו

שיפור מערך קווי ההזנה
לתחנת הרכבת קסם

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 צוות מוקד המידע של אפיקים
 *6686עומד לשירותכם וישמח לסייע לכם.

תודה על הסבלנות ושיתוף הפעולה

קווים חדשים
קו
71

קו
72

קו
73

קו
74

מראש העין
לתחנת רכבת קסם

מראש העין
לתחנת רכבת קסם

מראש העין
לתחנת רכבת קסם

מראש העין
לתחנת רכבת קסם

קווים שמסלולם השתנה
קו
250

קו
282

קו
9

קו
14

מראש העין
לתל אביב יפו ת .רכבת מרכז

מראש העין
לתל אביב יפו ת .רכבת מרכז

מראש העין א.ת המרץ
לראש העין פסגות אפק

מראש העין פסגות אפק
לראש העין א.ת לב הארץ/א.ת אפק

קו
14א׳

קו
477

קו
29

קו
30

מראש העין פסגות אפק
לראש העין א.ת לב הארץ/א.ת אפק

מראש העין
לתל אביב יפו ת .רכבת מרכז

מראש העין פסגות אפק
לרמת גן אוניברסיטת בר אילן

מראש העין פסגות אפק
לרמת גן אוניברסיטת בר אילן

קווים מבוטלים
קו
1

קו
1א׳
קו
28

קו
2
קו
28א׳

קו
8
קו
48

קו
8א׳
קו
18

שינוי מסלול

קו
250

ראש העין ,בית עלמין
תל אביב יפו ,ת .רכבת מרכז

בית עלמין
יהודה הלוי/צה"ל

מהות השינוי
שינוי מסלול הנסיעה
במה התחדשתי
יתחיל/יסיים את מסלולו
בתחנת רכבת מרכז ולא ימשיך
לתחנה מרכזית ת"א

יהודה הלוי/הנביאים
יהודה הלוי/הרב כלף

דרך ז'בוטינסקי/החשמונאים

יהודה הלוי/מלכי ישראל

דרך ז'בוטינסקי/רש"י

יהודה הלוי  -תיכון בגין

דרך ז'בוטינסקי/רבי עקיבא
דרך ז'בוטינסקי/סוקולוב

הרב שלום שבזי  /רמת הגולן

דרך ז'בוטינסקי/אהרונוביץ

מצפה אפק/הרב שלום שבזי

מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי

ז'בוטינסקי/שילה

מחלף מורשה

ז'בוטינסקי  /כרמל

מחלף ירקון

צומת כרמל

מחלף קסם

ז'בוטינסקי  -מרכז מסחרי

פארק סיבל/יציאה מכביש 5

נווה אפיקים  -מתנ"ס לב אפק

דרך הציונות  /הדרור

מכללת ראש העין/נווה אפיקים

נחל רבה  -חט"ב גוונים

מנור/נווה אפיקים

דרך מנחם בגין/הפרחים

נווה אפיקים/בשן

דרך בגין/דן

בית הקשת  /ברקן
ברקן/ארבל
בזק/ברקן
מכללת ראש העין/מבצע בזק

קיבוץ גלויות/דרך בגין
ה' באייר/בזק
שכונת נווה אפק/ה' באייר
גינת מבצע דני/ה' באייר

שכונת נווה אפק/ה' באייר

ה' באייר  /מבצע דני

גינת מבצע דני/ה' באייר

ה' באייר/מבצע חירם

ה' באייר  /מבצע דני

מכללת ראש העין/מבצע בזק

ה' באייר/מבצע חירם

ברקן/בזק

דרך בגין/דן
איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

ת .רכבת ת"א מרכז/על פרשת דרכים
דרך ז'בוטינסקי/גלעד

ככר המשוררים

עובר דרך
ראש העין ,מחלף מורשה,
מחלף גהה

ת .רכבת ת"א מרכז/רציפים

ברקן/ארבל

דרך מנחם בגין/הפרחים

בית הקשת/נווה אפיקים

נחל רבה  -חט"ב גוונים

נווה אפיקים/בשן

נחל רבה/דרך הציונות

מנור/נווה אפיקים

פארק סיבל/יציאה לכביש 5

מכללת ראש העין/נווה אפיקים

מחלף ירקון

נווה אפיקים  -מתנ"ס לב אפק

מחלף מורשה
מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי

קיבוץ גלויות/נווה אפיקים
מרכז מסחרי/ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/דב הוז

ז'בוטינסקי/משה דיין

ז'בוטינסקי /אבו חצירא

ז'בוטינסקי/זית

דרך ז'בוטינסקי/דב גרונר

ז'בוטינסקי  /כרמל

דרך ז'בוטינסקי/רש"י

מצפה אפק/הרב שלום שבזי

דרך ז'בוטינסקי/ביאליק

הרב שלום שבזי  /רמת הגולן

הבורסה/דרך ז'בוטינסקי

הרב שלום שבזי/בעל מלאכת שלמה

ת .רכבת ת"א מרכז/הורדה

מראש העין ,בית עלמין
א׳  -ה׳14:10 - 05:40 :

בית ספר רמב"ם/הרב שלום שבזי
הרב שלום שבזי/שלמה מעודה
הרב שלום שבזי  /צה"ל
צה"ל/חזון אי"ש
צה"ל/זכריה משה
צה"ל/אבן עזרא
צה"ל/הרש"ש
צה"ל/מודיעין
נתן שאול/יהודה הלוי
בית העלמין

מתל אביב יפו ,ת .רכבת מרכז
א׳  -ה׳19:15 - 13:30 :

שינוי מסלול

קו
282

ראש העין ,בית עלמין
תל אביב יפו ,ת .רכבת מרכז

בית עלמין
יהודה הלוי/צה"ל

מהות השינוי
שינוי מסלול
במה התחדשתי
קיצור מסלול הקו
וסיומו ברכבת ת"א מרכז

יהודה הלוי/הנביאים
יהודה הלוי/הרב כלף

דרך נמיר/הרב הרצוג

יהודה הלוי/מלכי ישראל

דרך נמיר/חיים לבנון

יהודה הלוי  -תיכון בגין

דרך נמיר/איינשטיין

ככר המשוררים

דרך נמיר/שד' קק"ל

מצפה אפק/הרב שלום שבזי
ז'בוטינסקי/שילה
ז'בוטינסקי  /כרמל
צומת כרמל
ז'בוטינסקי  -מרכז מסחרי

מכללת לוינסקי/דרך נמיר
מחלף גלילות/כביש 5
צומת גלילות-גשר הולכי רגל
מחלף הכפר הירוק
מחלף מורשה
מחלף ירקון

נווה אפיקים  -מתנ"ס לב אפק

פארק סיבל/יציאה מכביש 5

מכללת ראש העין/נווה אפיקים

דרך הציונות  /הדרור

מנור/נווה אפיקים

נחל רבה  -חט"ב גוונים

נווה אפיקים/בשן

דרך מנחם בגין/הפרחים

בית הקשת  /ברקן
ברקן/ארבל
מכללת ראש העין/מבצע בזק

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

ת .רכבת ת"א מרכז/דרך נמיר
דרך נמיר/פנקס

הרב שלום שבזי  /רמת הגולן

עובר דרך
ראש העין ,סינמה סיטי,
דרך נמיר

ת .רכבת ת"א מרכז/רציפים

דרך בגין/דן
קיבוץ גלויות/דרך בגין
ה' באייר/בזק

שכונת נווה אפק/ה' באייר

שכונת נווה אפק/ה' באייר

גינת מבצע דני/ה' באייר

גינת מבצע דני/ה' באייר

ה' באייר  /מבצע דני

ה' באייר  /מבצע דני

ה' באייר/מבצע חירם

ה' באייר/מבצע חירם

דרך בגין/דן

מכללת ראש העין/מבצע בזק

דרך מנחם בגין/הפרחים

ברקן/בזק

נחל רבה  -חט"ב גוונים

בית הקשת/נווה אפיקים

נחל רבה/דרך הציונות

נווה אפיקים/בשן

פארק סיבל/יציאה לכביש 5

מנור/נווה אפיקים

מחלף ירקון

מכללת ראש העין/נווה אפיקים

מחלף הכפר הירוק
צומת גלילות  -בסיס צבאי
פי גלילות5/
מחלף גלילות/דרך נמיר
מכללת לוינסקי/דרך נמיר
קרית החינוך/דרך נמיר

נווה אפיקים  -מתנ"ס לב אפק
קיבוץ גלויות/נווה אפיקים
מרכז מסחרי/ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי/משה דיין
ז'בוטינסקי/זית
ז'בוטינסקי  /כרמל

דרך נמיר/שד' קק"ל

מצפה אפק/הרב שלום שבזי

דרך נמיר/אינשטיין

הרב שלום שבזי  /רמת הגולן

סמינר הקיבוצים/דרך נמיר
דרך נמיר/יהודה המכבי

הרב שלום שבזי/הלח"י
הרב שלום שבזי/בעל מלאכת שלמה

תיכון חדש רבין/דרך נמיר

הרב שלום שבזי/שלמה מעודה

ת .רכבת ת"א מרכז/על פרשת דרכים

הרב שלום שבזי  /שלמה המלך

ת .רכבת ת"א מרכז/הורדה

הרב שלום שבזי  /צה"ל

מראש העין ,בית עלמין
א׳  -ה׳22:00 - 06:00 :
ו׳14:00 - 07:00 :
מוצ״ש23:00 - 20:45 :

צה"ל/חזון אי"ש
צה"ל/זכריה משה
צה"ל/אבן עזרא
צה"ל/הרש"ש
צה"ל/מודיעין
נתן שאול/יהודה הלוי
בית העלמין

מתל אביב יפו ,ת .רכבת מרכז
א׳  -ה׳23:45 - 10:00 :
ו׳16:00 - 12:00 :
מוצ״ש23:45 - 20:45 :

שינוי מסלול

קו
9

ראש העין ,א.ת המרץ
ראש העין ,אזור תעשיה

הרב שלום שבזי/שילה

המרץ/היצירה

הרב שלום שבזי/גרטרוד עליון

שוק/מנצורה

הרב שלום שבזי/נלי זקס

שלום מנצורה/הרב שלום זכריה

הרב שלום שבזי/ש"י עגנון

הרב שלום שבזי/שלום מנצורה

חיים הרצוג/גולדה מאיר

עובר דרך
א.ת ,שבזי ,צה"ל ,יהודה הלוי,
גבעת טל ,פסגות אפק
מהות השינוי
הארכת המסלול
במה התחדשתי
שינוי תחנת המוצא
בשכונת פסגות אפק

חיים הרצוג/שייקה אופיר

וולפסון/הרב שלום שבזי

נתן אלתרמן/חיים הרצוג

וולפסון/הנביאים

נתן אלתרמן/יגאל אלון

מלכי ישראל/עליזה בגין

יגאל אלון/תרצה אתר

מלכי ישראל/יהודה הלוי

יגאל אלון/אלוף הרב גורן

יהודה הלוי/מלכי ישראל

מנור/איילון

יהודה הלוי  -תיכון בגין

מנור/נווה אפיקים
מכללת ראש העין/מבצע בזק

יהודה הלוי/רש"י
רש"י/צדק

דרך בגין/דן

רש"י/החלוץ

דרך מנחם בגין/דן

רש"י/שילה

דרך מנחם בגין/הפרחים

רש"י/ששת הימים

חטיבת ביניים גוונים/מנחם בגין

רש"י/הגליל

בית ספר טל/דרך מנחם בגין

רש"י/רעות

רש"י/רעות

יהודה הלוי/רש"י

רש"י/הגליל

בית ספר טל/דרך מנחם בגין

רש"י/ששת הימים
איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

הרב שלום שבזי/העצמאות

חטיבת ביניים גוונים/מנחם בגין

רש"י/שילה

דרך מנחם בגין/הפרחים

רש"י/החלוץ

דרך בגין/דן

רש"י/צדק
רש"י/יהודה הלוי

קיבוץ גלויות/דרך בגין
ה' באייר/בזק

בי"ס תיכון בגין/יהודה הלוי
יהודה הלוי /שילה
יהודה הלוי/מלכי ישראל
מלכי ישראל/ג'ון קנדי

מכללת ראש העין/מבצע בזק
מנור/נווה אפיקים
מנור/פולג
יגאל אלון/יפה ירקוני

מלכי ישראל/עליזה בגין

יגאל אלון/שייקה אופיר

וולפסון/הנביאים

נתן אלתרמן/יגאל אלון

הרב שלום שבזי  /שלמה המלך

נתן אלתרמן

הרב שלום שבזי  /צה"ל

חיים הרצוג/נתן אלתרמן

כיכר אלי כהן  /הרב שלום שבזי

חיים הרצוג/שייקה אופיר

שלום מנצורה/רבי עקיבא
מנצורה/המרץ
אזור תעשיה

גולדה מאיר/חיים הרצוג
הרב שלום שבזי/ש"י עגנון

מראש העין ,א.ת המרץ
א׳  -ה׳22:30 - 05:30 :
ו׳16:15 - 05:30 :
מוצ״ש23:45 - 20:45 :

הרב שלום שבזי/נלי זקס
הרב שלום שבזי/שילה

מראש העין ,אזור תעשיה
א׳  -ה׳22:30 - 05:30 :
ו׳16:20 - 05:30 :
מוצ״ש23:45 - 20:45 :

שינוי מסלול
ראש העין ,פסגות אפק
ראש העין ,א.ת לב הארץ

קווים
14,14א

אליהו הנביא/ירמיהו הנביא

עמל א׳

אליהו הנביא/שמואל הנביא

עמל/המלאכה

מרים הנביאה/אליהו הנביא

המלאכה/עמל

מרים הנביאה/שמואל הנביא
חבקוק/מרים הנביאה
שדרות בן גוריון/גולדה מאיר

עובר דרך
מתחם  ,Eבן גוריון,
פסגות אפק ,נווה אפיקים
וא.ת לב הארץ ואפק
מהות השינוי
הארכת המסלול
מהות השינוי
הארכת מסלול הקו
ויציאתו ממתחם  Eלטובת שיפור
השירות לשכונה זו

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

מרכז תעסוקה לנכה/המלאכה
אזור תעשייה לב הארץ
פארק סיבל/יציאה מכביש 5

הרב שלום שבזי/נלי זקס

קיבוץ גלויות/נחל רבה

הרב שלום שבזי/שילה

קיבוץ גלויות/דרך בגין

הרב שלום שבזי/גרטרוד עליון
הרב שלום שבזי/נלי זקס
הרב שלום שבזי/ש"י עגנון

ה' באייר/בזק
שכונת נווה אפק/ה' באייר
גינת מבצע דני/ה' באייר

נתן אלתרמן/חיים הרצוג

ה' באייר  /מבצע דני

נתן אלתרמן/יגאל אלון

ה' באייר/מבצע חירם

יגאל אלון/תרצה אתר

מכללת ראש העין/מבצע בזק

יגאל אלון/אלוף הרב גורן

מכללת ראש העין/נווה אפיקים

מנור/איילון

נווה אפיקים  -מתנ"ס לב אפק

מנור/נווה אפיקים

מנור/נווה אפיקים

נווה אפיקים  -מתנ"ס לב אפק

מנור/פולג

מכללת ראש העין/נווה אפיקים

יגאל אלון/יפה ירקוני

מכללת ראש העין/מבצע בזק

יגאל אלון/שייקה אופיר

שכונת נווה אפק/ה' באייר

נתן אלתרמן/יגאל אלון

גינת מבצע דני/ה' באייר

נתן אלתרמן

ה' באייר  /מבצע דני

חיים הרצוג/נתן אלתרמן

ה' באייר/מבצע חירם

חיים הרצוג/שייקה אופיר

צומת פארק אפק

גולדה מאיר/חיים הרצוג

עמל א׳

הרב שלום שבזי/ש"י עגנון

עמל/המלאכה

הרב שלום שבזי/נלי זקס

המלאכה/עמל

הרב שלום שבזי/שילה

מרכז תעסוקה לנכה/המלאכה
אזור תעשייה לב הארץ

הרב שלום שבזי/גרטרוד עליון
שדרות בן גוריון/נלי זקס
חבקוק/מרים הנביאה
מרים הנביאה/שמואל הנביא
אליהו הנביא/זכריה
אליהו הנביא/עמוס הנביא
אליהו הנביא/מרים הנביאה

מראש העין ,פסגות אפק
א׳  -ה׳22:35 - 05:35 :
ו׳15:50 - 05:35 :
מוצ״ש21:25 - 20:45 :
מראש העין ,א.ת לב הארץ
א׳  -ה׳22:55 - 05:55 :
ו׳15:45 - 05:55 :
מוצ״ש21:00 - 20:45 :

שינוי מסלול

ראש העין ,פסגות אפק

עובר דרך
מתחם  ,Eפסגות אפק,
א.ת סגולה ,נווה גן ,אם המושבות,
בי"ח בלינסון ,א.ת קרית אריה,
א.ת רמת סיב ,גבעת שמואל,
אונ' בר אילן
מהות השינוי
הארכת המסלול
במה התחדשתי
הארכת מסלול הקו
ויציאתו ממתחם  Eלטובת שיפור
השירות לשכונה זו

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

רמת גן ,אונ׳ בר אילן
אליהו הנביא/ירמיהו הנביא
אליהו הנביא/שמואל הנביא
מרים הנביאה/אליהו הנביא
מרים הנביאה/שמואל הנביא
חבקוק/מרים הנביאה
חיים הרצוג/נתן אלתרמן
חיים הרצוג/שייקה אופיר
נתן אלתרמן/חיים הרצוג
נתן אלתרמן/יגאל אלון
יגאל אלון/תרצה אתר
יגאל אלון/אלוף הרב גורן
גולדה מאיר/יגאל אלון
גולדה מאיר/חיים הרצוג
הרב שלום שבזי/ש"י עגנון
הרב שלום שבזי/נלי זקס
הרב שלום שבזי  /רמת הגולן
ככר המשוררים/יהודה לוי
הלח"י/אצ"ל
כביש /444שד' שלמה המלך
צומת ראש העין
גבעת השלושה
גבעת השלושה
צומת גנים
הנח"ל/הרב אונטרמן
בן ציון גליס/גזית
בן ציון גליס/הרכב
מרדכי בן דרור  /רבניצקי
גיסין/פינסקר
משה סנה/אבשלום גיסין
משה פלד/משה סנה
קניון אם מושבות/ראשון לציון
חנן לויתן/ברוריה בת תרדיון
גרינשפן/לודייב
גרינשפן/הרב משה מלכה

קו
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כביש /471זבוטינסקי
אוניברסיטת בר אילן/מקס ואנה ווב
מרכז וואהל/מקס ואנה ווב
מקס ואנה ווב/דרך ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי/א.צ גרינברג
פארק רמון/שד' מנחם בגין
ביאליק/שד .מנחם בגין
הזיתים/העבודה
הזיתים/בארי
הזיתים/הרימון
הרב גורן/המגשימים
דרנגר/הסיבים
שחם/טובה ושמעון דרנגר
מרכז מסחרי/שחם
הסיבים/שוהם
ז'בוטינסקי/הסיבים
עמל/שלמה מיכאליס
חניון קרית אריה/החרש
אבשלום גיסין/משה דיין
בי"ח בלינסון/ז'בוטינסקי
פארק פ"ת/הרב משה מלכה
גרינשפן/דנקנר
גרינשפן/לודייב
קניון אם מושבות
משה פלד/משה סנה
משה סנה/אבשלום גיסין
מסוף משה ארנס/אבשלום גיסין
מרדכי בן דרור/דורני שלום
רבניצקי/חיים סוטין
צומת סלע
בן ציון גליס/הרכב
גליס/הרב פינטו מסעוד אשר
צומת סגולה
צומת גנים/ירושלים

הרב משה מלכה/ז'בוטינסקי
בלינסון-קניון אבנת/מסוף יותם ויואב
חברת חשמל/משה דיין
אבשלום גיסין  /משה דיין
החרש/עמל
עמל/שלמה מיכאליס
ז'בוטינסקי/אלברט איינשטיין
הסיבים/השילוח
הסיבים/הביטחון
הרב שלמה גורן/מגשימים
הזיתים/הגפן
הזיתים/הרימון
הזיתים/בארי
הזיתים/העבודה
שדרות מנחם בגין/חיים נחמן ביאליק
אורי צבי גרינברג/ז'בוטינסקי
מקס ואנה ווב/דרך ז'בוטינסקי
מרכז וואהל/מקס ואנה ווב
אוני' בר אילן/מקס ואנה ווב
אוניברסיטת בר אילן/קרן היסוד

צומת גבעת השלוש
גבעת השלושה
צומת ראש העין
כביש /444שדרות שלמה המלך
ככר המשוררים
הרב שלום שבזי  /רמת הגולן
הרב שלום שבזי/שילה
הרב שלום שבזי/גרטרוד עליון
הרב שלום שבזי/נלי זקס
הרב שלום שבזי/ש"י עגנון
גולדה מאיר/חיים הרצוג
גולדה מאיר/יגאל אלון
יגאל אלון/יפה ירקוני
יגאל אלון/שייקה אופיר
נתן אלתרמן/יגאל אלון
נתן אלתרמן
חיים הרצוג/נתן אלתרמן
חיים הרצוג/שייקה אופיר
חיים הרצוג/נתן אלתרמן
חבקוק/מרים הנביאה
מרים הנביאה/שמואל הנביא
אליהו הנביא/זכריה
אליהו הנביא/עמוס הנביא
אליהו הנביא/מרים הנביאה

מראש העין ,פסגות אפק
א׳  -ה׳06:50 - 06:00 :
ו׳15:00 - 06:00 :

מרמת גן ,אונ׳ בר אילן
ו׳16:00 - 06:30 :

שינוי מסלול

ראש העין ,פסגות אפק

עובר דרך
מתחם  ,Eפסגות אפק,
א.ת סגולה ,נווה גן ,אם המושבות,
בי"ח בלינסון ,א.ת רמת סיב,
גבעת שמואל ,אונ' בר אילן
מהות השינוי
הארכת המסלול
מהות השינוי
הארכת מסלול הקו
ויציאתו ממתחם  Eלטובת שיפור
השירות לשכונה זו

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

רמת גן ,אונ׳ בר אילן
אליהו הנביא/ירמיהו הנביא
אליהו הנביא/שמואל הנביא
מרים הנביאה/אליהו הנביא
מרים הנביאה/שמואל הנביא
חבקוק/מרים הנביאה
חיים הרצוג/נתן אלתרמן
נתן אלתרמן/יגאל אלון
יגאל אלון/תרצה אתר
יגאל אלון/אלוף הרב גורן
גולדה מאיר/יגאל אלון
גולדה מאיר/חיים הרצוג
הרב שלום שבזי/ש"י עגנון
הרב שלום שבזי/נלי זקס
הרב שלום שבזי  /רמת הגולן
ככר המשוררים/יהודה לוי
הלח"י/אצ"ל
כביש /444שד' שלמה המלך
צומת ראש העין
גבעת השלושה
גבעת השלושה
צומת גנים
הנח"ל/הרב אונטרמן
בן ציון גליס/גזית
בן ציון גליס/הרכב
מרדכי בן דרור  /רבניצקי
גיסין/פינסקר
משה סנה/אבשלום גיסין
משה פלד/משה סנה
קניון אם מושבות/ראשון לציון
חנן לויתן/ברוריה בת תרדיון
גרינשפן/לודייב
גרינשפן/הרב משה מלכה
הרב משה מלכה/ז'בוטינסקי
בלינסון-קניון אבנת/מסוף יותם ויואב

קו
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כביש /471זבוטינסקי
אוניברסיטת בר אילן/מקס ואנה ווב
מרכז וואהל/מקס ואנה ווב
מקס ואנה ווב/דרך ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי/א.צ גרינברג
פארק רמון/שד' מנחם בגין
ביאליק/שד .מנחם בגין
הזיתים/העבודה
הזיתים/בארי
הזיתים/הרימון
הרב גורן/המגשימים
דרנגר/הסיבים
שחם/טובה ושמעון דרנגר
מרכז מסחרי/שחם
הסיבים/שוהם
דרך זאב ז'בוטינסקי/שחם
בי"ח בלינסון/ז'בוטינסקי
פארק פ"ת/הרב משה מלכה
גרינשפן/דנקנר
גרינשפן/לודייב
קניון אם מושבות
משה פלד/משה סנה
משה סנה/אבשלום גיסין
מסוף משה ארנס/אבשלום גיסין
מרדכי בן דרור/דורני שלום
רבניצקי/חיים סוטין
צומת סלע
בן ציון גליס/הרכב
גליס/הרב פינטו מסעוד אשר
צומת סגולה
צומת גנים/ירושלים
צומת גבעת השלוש
גבעת השלושה
צומת ראש העין

הסיבים/השילוח
הסיבים/הביטחון
הרב שלמה גורן/מגשימים
הזיתים/הגפן
הזיתים/הרימון
הזיתים/בארי
הזיתים/העבודה
שדרות מנחם בגין/חיים נחמן ביאליק
אורי צבי גרינברג/ז'בוטינסקי
מקס ואנה ווב/דרך ז'בוטינסקי
מרכז וואהל/מקס ואנה ווב
אוני' בר אילן/מקס ואנה ווב
אוניברסיטת בר אילן/קרן היסוד

כביש /444שדרות שלמה המלך
ככר המשוררים
הרב שלום שבזי  /רמת הגולן
הרב שלום שבזי/שילה
הרב שלום שבזי/גרטרוד עליון
הרב שלום שבזי/נלי זקס
הרב שלום שבזי/ש"י עגנון
גולדה מאיר/חיים הרצוג
גולדה מאיר/יגאל אלון
יגאל אלון/יפה ירקוני
יגאל אלון/שייקה אופיר
נתן אלתרמן/יגאל אלון
נתן אלתרמן
חיים הרצוג/נתן אלתרמן
חיים הרצוג/שייקה אופיר
חיים הרצוג/נתן אלתרמן
חבקוק/מרים הנביאה
מרים הנביאה/שמואל הנביא
אליהו הנביא/זכריה
אליהו הנביא/עמוס הנביא
אליהו הנביא/מרים הנביאה

מראש העין ,פסגות אפק
א׳  -ה׳22:30 - 07:10 :

מרמת גן ,אונ׳ בר אילן
א׳  -ה׳00:00 - 06:00 :

שינוי מסלול
ראש העין ,פסגות אפק
תל אביב יפו ,ת .רכבת מרכז

עובר דרך
מתחם  ,Eכביש  ,471מחלף אלוף
שדה ,רכבת השלום ,עזריאלי,
מהות השינוי
הארכת המסלול
מהות השינוי
הארכת מסלול הקו
ויציאתו ממתחם  Eלטובת שיפור
השירות לשכונה זו

מראש העין ,פסגות אפק
א׳  -ה׳20:00 - 05:45 :
מתל אביב יפו ,ת.רכבת מרכז
א׳  -ה׳21:30 - 10:00 :

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

אליהו הנביא/ירמיהו הנביא
אליהו הנביא/שמואל הנביא
מרים הנביאה/אליהו הנביא
מרים הנביאה/שמואל הנביא
חבקוק/מרים הנביאה
חיים הרצוג/נתן אלתרמן
חיים הרצוג/שייקה אופיר
נתן אלתרמן/חיים הרצוג
נתן אלתרמן/יגאל אלון
יגאל אלון/תרצה אתר
יגאל אלון/אלוף הרב גורן
גולדה מאיר/יגאל אלון
גולדה מאיר/חיים הרצוג
הרב שלום שבזי/ש"י עגנון
הרב שלום שבזי/נלי זקס
הרב שלום שבזי  /רמת הגולן
ככר המשוררים/יהודה לוי
יהודה הלוי 444 /
אוניברסיטת בר אילן/דרך אשכול
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
קניון עזריאלי/דרך בגין
ת .רכבת ת"א מרכז/הורדה

קו
477
ת .רכבת ת"א מרכז/רציפים
דרך בגין/על פרשת דרכים
קניון עזריאלי/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
אוניברסיטת בר אילן
ככר המשוררים
הרב שלום שבזי  /רמת הגולן
הרב שלום שבזי/שילה
הרב שלום שבזי/גרטרוד עליון
הרב שלום שבזי/נלי זקס
הרב שלום שבזי/ש"י עגנון
גולדה מאיר/חיים הרצוג
גולדה מאיר/יגאל אלון
יגאל אלון/יפה ירקוני
יגאל אלון/שייקה אופיר
נתן אלתרמן/יגאל אלון
נתן אלתרמן
חיים הרצוג/נתן אלתרמן
חיים הרצוג/שייקה אופיר
חיים הרצוג/נתן אלתרמן
חבקוק/מרים הנביאה
מרים הנביאה/שמואל הנביא
אליהו הנביא/זכריה
אליהו הנביא/עמוס הנביא
אליהו הנביא/מרים הנביאה

קו חדש

ראש העין ,פסגות אפק

עובר דרך
מתחם  ,Eשכונת פסגות אפק
ולאורך כל רחוב שבזי
במה התחדשתי
קישור מהיר בין שכונות
ראש העין לרכבת ראש העין

קו
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תחנת רכבת קסם
אליהו הנביא/ירמיהו הנביא

ת .רכבת ראש העין צפון

אליהו הנביא/שמואל הנביא

צומת רכבת ראש העין צפון

מרים הנביאה/אליהו הנביא

מחלף קסם

מרים הנביאה/שמואל הנביא

המרץ/היצירה

חבקוק/מרים הנביאה

שוק/מנצורה

חיים הרצוג/נתן אלתרמן

שלום מנצורה/הרב שלום זכריה

חיים הרצוג/שייקה אופיר

הרב שלום שבזי/שלום מנצורה

גולדה מאיר/חיים הרצוג
הרב שלום שבזי/ש"י עגנון
הרב שלום שבזי/נלי זקס
הרב שלום שבזי/הלח"י
הרב שלום שבזי/יהודה הלוי
הרב שלום שבזי/בעל מלאכת שלמה
בית ספר רמב"ם/הרב שלום שבזי

מתחנת רכבת קסם
א׳  -ה׳21:30 - 07:30 :

הרב שלום שבזי/שלמה מעודה
הרב שלום שבזי/משעול הרב שלמה מדר
הרב שלום שבזי/בעל מלאכת שלמה
הרב שלום שבזי/המיילדת
ככר המשוררים

הרב שלום שבזי/שלמה מעודה
הרב שלום שבזי  /שלמה המלך

הרב שלום שבזי/שילה

כיכר אלי כהן  /הרב שלום שבזי

הרב שלום שבזי/גרטרוד עליון
הרב שלום שבזי/נלי זקס

שלום מנצורה/סעדיה גאון

הרב שלום שבזי/ש"י עגנון

שלום מנצורה/רבי עקיבא

חיים הרצוג/גולדה מאיר

מנצורה/המרץ

חיים הרצוג/שייקה אופיר

אזור תעשיה

חיים הרצוג/נתן אלתרמן

המרץ444/
כביש /444המרץ

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

שבזי/וולפסון

הרב שלום שבזי  /רמת הגולן

הרב שלום שבזי  /צה"ל

מראש העין ,פסגות אפק
א׳  -ה׳19:05 - 05:05 :

הרב שלום שבזי/העצמאות

חבקוק/מרים הנביאה
מרים הנביאה/שמואל הנביא

מחלף קסם

אליהו הנביא/זכריה

צומת קסם

אליהו הנביא/עמוס הנביא

ת .רכבת ראש העין צפון

אליהו הנביא/מרים הנביאה

קו חדש

ראש העין ,פסגות אפק

קו
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תחנת רכבת קסם
נתן אלתרמן/יגאל אלון
יגאל אלון/תרצה אתר

עובר דרך
פסגות אפק,
נווה אפק ונווה אפיקים
לרכבת ראש העין

יגאל אלון/אלוף הרב גורן
קיבוץ גלויות/ז'בוטינסקי

מחלף קסם

נווה אפיקים  -מתנ"ס לב אפק

פארק סיבל/יציאה מכביש 5

מכללת ראש העין/נווה אפיקים

קיבוץ גלויות/נחל רבה

מנור/נווה אפיקים

קיבוץ גלויות/דרך בגין

נווה אפיקים/בשן

ה' באייר/בזק

ברקן/ארבל

גינת מבצע דני/ה' באייר

בזק/ברקן
מכללת ראש העין/מבצע בזק

ה' באייר/מבצע חירם

גינת מבצע דני/ה' באייר

מתחנת רכבת קסם
א׳  -ה׳21:30 - 07:30 :

שכונת נווה אפק/ה' באייר
ה' באייר  /מבצע דני

שכונת נווה אפק/ה' באייר

מראש העין ,פסגות אפק
א׳  -ה׳19:05 - 05:05 :

צומת רכבת ראש העין צפון
מחלף קסם

בית הקשת  /ברקן

במה התחדשתי
קישור מהיר בין שכונות
ראש העין לרכבת ראש העין

ת .רכבת ראש העין צפון

מכללת ראש העין/מבצע בזק
ברקן/בזק

ה' באייר  /מבצע דני

ברקן/ארבל

ה' באייר/מבצע חירם

בית הקשת/נווה אפיקים

פארק סיבל/יציאה לכביש 5

נווה אפיקים/בשן

צומת קסם

מנור/נווה אפיקים

תחנת רכבת קסם

מכללת ראש העין/נווה אפיקים
נווה אפיקים  -מתנ"ס לב אפק
קיבוץ גלויות/נווה אפיקים
יגאל אלון/גולדה מאיר
יגאל אלון/שרה לוי תנאי
יגאל אלון/יפה ירקוני
יגאל אלון/שייקה אופיר

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

נתן אלתרמן/יגאל אלון

קו חדש

ראש העין ,פסגות אפק

עובר דרך
מתחם  ,Eשכונת פסגות אפק,
גבעת טל ורחוב צה"ל
לרכבת ראש העין
במה התחדשתי
קישור מהיר בין שכונות
ראש העין לרכבת ראש העין

קו
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תחנת רכבת קסם
אליהו הנביא/ירמיהו הנביא

ת .רכבת ראש העין צפון

אליהו הנביא/שמואל הנביא

צומת רכבת ראש העין צפון

מרים הנביאה/אליהו הנביא

מחלף קסם

שמואל הנביא/אחיה השילוני

מחלף קסם444/

מרים הנביאה/שמואל הנביא

המרץ/היצירה

חבקוק/מרים הנביאה

שוק/מנצורה

נתן אלתרמן/חיים הרצוג

שלום מנצורה/הרב שלום זכריה

נתן אלתרמן/יגאל אלון

הרב שלום שבזי/שלום מנצורה

יגאל אלון/תרצה אתר
יגאל אלון/אלוף הרב גורן
מרכז מסחרי/ז'בוטינסקי
גן ציבורי/משה דיין

צה"ל/מודיעין

צה"ל/יהושע בן נון

יהודה הלוי/צה"ל
בית ספר טל/דרך מנחם בגין
חטיבת ביניים גוונים/מנחם בגין

צה"ל/מודיעין

משה דיין/מנחם בגין

צה"ל/הרש"ש

ז'בוטינסקי  -מרכז מסחרי

צה"ל/אבן עזרא
צה"ל/השריון
צה"ל/חזון אי"ש

יגאל אלון/גולדה מאיר
יגאל אלון/שרה לוי תנאי
יגאל אלון/יפה ירקוני

כיכר אלי כהן  /הרב שלום שבזי

יגאל אלון/שייקה אופיר

שלום מנצורה/סעדיה גאון

נתן אלתרמן/יגאל אלון

שלום מנצורה/רבי עקיבא

נתן אלתרמן

מנצורה/המרץ
אזור תעשיה

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

צה"ל/אבן עזרא

משה דיין/דפנה

בית ספר טל/דרך מנחם בגין

מתחנת רכבת קסם
א׳  -ה׳21:30 - 07:30 :

צה"ל/זכריה משה
צה"ל/הרש"ש

חטיבת ביניים גוונים/מנחם בגין

מראש העין ,פסגות אפק
א׳  -ה׳19:05 - 05:05 :

צה"ל/חזון אי"ש

חיים הרצוג/נתן אלתרמן
חבקוק/מרים הנביאה

המרץ444/

שמואל הנביא/אחיה השילוני

כביש /444המרץ

מרים הנביאה/שמואל הנביא

מחלף קסם

אליהו הנביא/זכריה

צומת קסם

אליהו הנביא/עמוס הנביא

ת .רכבת ראש העין צפון

אליהו הנביא/מרים הנביאה

קו חדש

ראש העין ,גבעת טל

קו
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תחנת רכבת קסם
מרכז מסחרי/ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי/משה דיין
ז'בוטינסקי/זית
ז'בוטינסקי  /כרמל
מצפה אפק/הרב שלום שבזי

עובר דרך
מצפה אפק ,שכונת הרקפות,
רחוב יהודה הלויף גבעת הסלעים,
רחוב צה"ל ולראשונה
קו שירות לשכונת נצבא
במה התחדשתי
קישור מהיר בין שכונות
ראש העין לרכבת ראש העין

הרב שלום שבזי  /רמת הגולן

מחלף קסם444/
המרץ/היצירה
יהושע בן נון/שלום מנצורה

יהודה הלוי/רש"י

יהושע בן נון/כנפי נשרים

בי"ס תיכון בגין/יהודה הלוי

יהושע בן נון/הרש"ש

יהודה הלוי /שילה

יהושע בן נון/יחיא יצחק הלוי

יהודה הלוי/הרב כלף

יהושע בן נון/יחיא יצחק הלוי

יהודה הלוי/רש"י
בית ספר טל/דרך מנחם בגין
חטיבת ביניים גוונים/מנחם בגין

דרך הציונות/יונה

נתן שאול/יהודה הלוי
דרך הציונות/יונה
דרך הציונות/בזלת
נחל רבה  -חט"ב גוונים
חטיבת ביניים גוונים/מנחם בגין
בית ספר טל/דרך מנחם בגין

דרך הציונות/בזלת

יהודה הלוי/הנביאים

בית עלמין

יהודה הלוי/הרב כלף

יהושע בן נון/צה"ל

יהודה הלוי/מלכי ישראל

יהושע בן נון/יחיא יצחק הלוי

יהודה הלוי  -תיכון בגין

יהושע בן נון/הרש"ש
יהושע בן נון/כנפי נשרים
מעיין/אפיק
יהושע בן נון/העבודה
אזור תעשיה
המרץ444/
כביש /444המרץ
מחלף קסם

איסוף בלבד
איסוף והורדה
הורדה בלבד

מחלף קסם

יהודה הלוי/שבזי

דרך הציונות  /הדרור

מתחנת רכבת קסם
א׳  -ה׳21:30 - 07:30 :

צומת רכבת ראש העין צפון

מעיין/אפיק

נחל רבה  -חט"ב גוונים

מראש העין ,פסגות אפק
א׳  -ה׳19:05 - 05:05 :

ת .רכבת ראש העין צפון

צומת קסם
ת .רכבת ראש העין צפון

ככר המשוררים
הרב שלום שבזי  /רמת הגולן
מצפה אפק/הרב שלום שבזי
ז'בוטינסקי/שילה
ז'בוטינסקי  /כרמל
צומת כרמל
ז'בוטינסקי  -מרכז מסחרי

