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ממודיעין לתל-אביב-יפו

החל ב-23.4.21
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נוסעות ונוסעים 
יקרים

מה בחוברת?

שינוי בקו |  מודיעין  תל-אביב-יפו

אז מה חדש אצלי?
הפיכת המסלול למהיר יותר בין   >

מודיעין לתל-אביב-יפו ובחזרה, 
בלי לעבור בתחנה מרכזית.

תל ֿאביב-יפו
ת

מודיעין-מכבים רעו
חבל מודיעין

לכיוון תל-אביב-יפולכיוון מודיעין

תל ֿאביב-יפו

עירייה 	

עמק בית שאן/שד. החשמונאים 	

משה דיין/עמק בית שאן 	

דוד אלעזר /מרדכי מקלף 	

מרדכי )מוטה( גור/חטיבת הראל 	

מרדכי )מוטה( גור/עמק בית שאן 	

יחזקאל הנביא/עמק בית שאן 	

הנביאים/אליהו הנביא 	

עמק האלה/אליהו הנביא 	

זכריה הנביא/עמק האלה 	

אדר/שבט 	

חשון/ירח אב 	

עמק האלה/תשרי 	

עמק האלה/ לב העמק 	

עמק האלה /הלוח העברי 	

צומת מבוא מודיעים 	

צומת נאות קדומים 	

צומת מתקן אדם 	

צומת מצפה מודיעין 	

מחלף לה גוורדיה 	

המסגר/יד חרוצים 	

המסגר/בן אביגדור 	

גשר קלקא/דרך מנחם בגין 	

קניון עזריאלי/דרך בגין 	

ת. רכבת ת"א מרכז 	

 	 • ת. רכבת ת"א מרכז/רציפים
 	 • דרך בגין/על פרשת דרכים
 	 • קניון עזריאלי/דרך בגין
 	 • גשר קלקא/דרך בגין
 	 • המסגר/יצחק שדה
 	 • המסגר/יד חרוצים
 	 • ת. רכבת ההגנה/החרש
 	 • דרך קיבוץ גלויות/כביש 1
 	 • צומת מצפה מודיעין
 	 • צומת מתקן אדם
 	 • צומת מבוא מודיעים
 	 • דבורה הנביאה/עמק האלה
 	 • עמק האלה/גינות האלה
 	 • חשון/שבט
 	 • חשון/ירח אב
 	 • אדר/שבט
 	 • זכריה הנביא/עמק האלה
 	 • אליהו הנביא/עמק האלה
 	 • אליהו הנביא/הנביאים
 	 • יחזקאל הנביא/שמואל הנביא
 	 • יחזקאל הנביא/עמק בית שאן
 	  מרדכי )מוטה( גור/עמק בית שאן
 	 • מרדכי )מוטה( גור/דוד אלעזר
 	 • דוד אלעזר/יעקב דורי
 	 • משה דיין/חטיבת גולני
 	 • משה דיין/עמק בית שאן
 	 • עירייה
 	 עיריית מודיעין מכבים רעות

ת
מודיעין-מכבים רעו

חבל מודיעין

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון תל-אביב-יפו

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון מודיעין

ת. מרכזית ת"א/לוינסקי, דרך בגין/הרכבת, 1185/המסגר

1185/המסגר, דרך בגין/נחמני, ת. מרכזית ת"א/לוינסקי

גם מסלול החלופות 
מכפר טרומן ומברקת 
משתנה באופן זהה

נוסעים בקו 101 
במוצ"ש? הקו יעצור 
מעתה גם בתחנות: 

המסגר/יד חרוצים,
ת. רכבת ההגנה/החרש,

דרך קיבוץ גלויות/כביש 1

 בנוסף, הוא
לא יעצור בתחנות:

1185/המסגר,
דרך בגין/נחמני,

ת. מרכזית ת"א/לוינסקי

שינוי מסלול בקו 101 
 בכיוון הנסיעה לתל-אביב,

הקו יעצור בתחנות החדשות 
)מחלף לה גוורדיה והמסגר/

יד חרוצים( ולא יעצור ברחובות 
לוינסקי, דרך בגין ו1185.

104

בשל עבודות תשתית לצורך בניית הרכבת הקלה ברחובות 
אבן גבירול, השומרון והר ציון, החל ב- 23.04.2021 יחולו 
שינויים בהסדרי תנועת כלי הרכב, שכוללת הסטת קווי 

 תחבורה ציבורית. 
בחוברת שלפניכם מפורטים השינויים במסלולי הנסיעה. 
למידע נוסף ומפורט אודות השינויים בקווי התחבורה 
הציבורית אפשר להיכנס ל: pti.org.il ובמוקד 8787*
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אז מה חדש אצלי?
הופך ממסלול מעגלי בלב   >
העיר תל-אביב-יפו למסלול 

סימטרי, ולא יתחיל/יסיים 
במסוף סבידור אלא במסוף 

 כרמלית.
הקו לא יעבור יותר ברחוב 

המלך ג'ורג', שדרות בן ציון, 
שדרות רושטילד ורחוב 

המסגר. מסלול הקו החדש 
 הוא לאורך רחוב הרכבת,

דרך בגין ואלנבי )לכל אורכו(.

אז מה חדש אצלי?
קו 111 לא יעצור בתחנה   >

המרכזית חדשה בתל-אביב-יפו 
)רחוב לוינסקי( אלא יעבור 

בשני הכיוונים ברחוב הרכבת.
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ת

מודיעין-מכבים רעו
חבל מודיעין

לכיוון מודיעין לכיוון תל-אביב-יפולכיוון מודיעין לכיוון תל-אביב-יפו

תל ֿאביב-יפו

תל ֿאביב-יפו

שדרות החשמונאים/לב העיר 	

עירייה 	

דם המכבים/שד. החשמונאים 	

צומת שילת 	

חניון מצפה מודיעין/הורדה 	

מחלף לה גוורדיה 	

חברת חשמל/דרך בגין 	

שד' רוטשילד/בלפור 	

שד' רוטשילד/נחמני 	

הרכבת/דרך בגין 	

אלנבי/דרך בגין 	

אלנבי/אחד העם 	

אלנבי/מונטיפיורי 	

אלנבי/בלפור 	

אלנבי/ביאליק 	

אלנבי/יונה הנביא 	

אלנבי/הירקון 	

כרמלית 	

ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות 	

עירייה 	

דם המכבים/שד. החשמונאים 	

צומת שילת 	

צומת מבוא מודיעים 	

צומת נאות קדומים 	

צומת מתקן אדם 	

צומת מצפה מודיעין 	

מחלף לה גוורדיה 	

דרך בגין/הרכבת 	

1185/המסגר 	

המסגר/בן אביגדור 	

גשר קלקא/דרך מנחם בגין 	

קניון עזריאלי/דרך בגין 	

ת. רכבת ת"א מרכז 	

 	 כרמלית

 	 הירקון/עזרא הסופר

 	 הירקון/אלנבי

 	 אלנבי/הירקון

 	 אלנבי/גאולה

 	 שוק הכרמל/אלנבי

 	 אלנבי/מזא"ה

 	 אלנבי/מונטיפיורי

 	 בית הכנסת הגדול/אלנבי

 	 אלנבי/שד' רוטשילד

 	 אלנבי/יהודה הלוי

 	 דרך מנחם בגין/הגליל

 	 הרכבת/סלומון

 	 חניון מצפה מודיעין/הורדה

 	 צומת מצפה מודיעין

 	 שד. החשמונאים/שומרי החומות

 	 דם המכבים/צאלון

 	 עירייה

 	 ת. רכבת מודיעין מרכז

 	 שדרות החשמונאים/לב העיר

 	 ת. רכבת ת"א מרכז/רציפים

 	 דרך בגין/על פרשת דרכים

 	 קניון עזריאלי/דרך בגין

 	 גשר קלקא/דרך בגין

 	 המסגר/יצחק שדה

 	 המסגר/1185

 	 דרך בגין/נחמני

 	 הרכבת/סלומון

 	 הרכבת/בני ברק

 	 ת. רכבת ההגנה/החרש

 	 דרך קיבוץ גלויות/כביש 1

 	 צומת מצפה מודיעין

 	 צומת מתקן אדם

 	 צומת מבוא מודיעים

 	 שד. החשמונאים/שומרי החומות

 	 דם המכבים/צאלון

 	 דם המכבים/חיננית

 	 עירייה

 	 שדרות החשמונאים/עמק בית שאן

 	 ת. רכבת מודיעין מרכז

 	 שדרות החשמונאים/לב העיר

חבל מודיעין

ת
מודיעין מכבים רעו

ת
מודיעין מכבים רעו

ת
מודיעין-מכבים רעו

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון תל-אביב-יפו

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון תל-אביב-יפו

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון מודיעין תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון מודיעין

המלך גורג/החשמונאים, שד' בן ציון/המלך ג'ורג', הבימה/שד' רוטשילד, שד' רוטשילד/בלפור, שד' רוטשילד/נחמני, 
הרכבת/דרך בגין, דרך בגין/הרכבת, המסגר/בן אביגדור, דרך נמיר/דרך מנחם בגין, ת. רכבת ת"א מרכז/על פרשת 

דרכים, ת. רכבת ת"א מרכז ת. מרכזית ת"א/לוינסקי

ת. רכבת ת"א מרכז/רציפים, דרך מנחם בגין/על פרשת דרכים, קניון עזריאלי/דרך בגין, גשר קלקא/דרך בגין
 המסגר/יצחק שדה, 1185/המסגר, דרך בגין/נחמני, חברת חשמל/דרך בגין, אלנבי/דרך בגין, אלנבי/אחד העם,

 אלנבי/מונטיפיורי, אלנבי/מזא"ה, אלנבי/בלפור, המלך גורג/החשמונאים, 'שד' בן ציון/המלך ג'ורג, הבימה/שד' רוטשילד,
שד' רוטשילד/בלפור, שד' רוטשילד/נחמני, הרכבת/דרך בגין 

ת. מרכזית ת"א/לוינסקי
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איך מחושב 
התשלום? 

טווח נסיעה 
)ק"מ מירבי 
בקו אווירי(

תעריף נסיעה 
תקרה יומית תקרה יומית )₪(בודדת )₪(

משולבת רכבת )₪(

3/4/5.91316עד 115

216-25102125

326-55152835

456-100254250

5101-250356060

6250+55300300

בשיטת התעריפים ביישומונים, אתם במרכז. 
טבעות  ל-6  בהתאם  מחושבים  ביישומון  התעריפים  שנוסעים!  המרחק  לפי  משלמים   מעתה 

המוגדרות עלי ידי טווחי נסיעה. 
טווחי הנסיעה נקבעים לפי מרחק הנסיעה בקילומטרים מהמיקום הנוכחי של הנוסע ועד ליעדו. מיקום 
תחילת הנסיעה הוא מרכז הטבעת והיעד, במידה והוא נמצא בטבעת אחרת, הוא מרכז הטבעת השנייה. 

על פי הנקודות המרכזיות מחושב טווח הנסיעה, כאשר לכל טווח יש תעריף שונה.

דוגמה נוספת: אם נוסע מבצע 4 נסיעות ביום בטווח של 15 ק"מ, הוא ישלם כסכום התקרה היומית לטווח 
זה: 13 ש"ח )ללא רכבת(. אך אם נסע רק פעמיים בטווח זה, הנוסע ישלם 11.80 ש"ח, סכום שווה ערך 

לשתי נסיעות בודדות. 

 איך זה 
עובד?

מורידים את 
היישומון מחנות 

האפליקציות 
לטלפון הנייד 

ונרשמים לשירות.

סורקים את מדבקת 
 )QR( הברקוד 

כשעולים לאוטובוס.

מתיישבים בנוחות במושב. 123

מסמנים את יעד 
הנסיעה או המרחק 
שלכם בכל מקטע 
נסיעה* ביישומון.

אם נוסעים בשני קווים שונים בזה אחר זה, מדובר בשני מקטעי נסיעה.* 

בסוף החודש היישומון 
יחשב את מסלול התשלום 

המשתלם ביותר עבורכם 
בהתאם לנסיעות שביצעתם 

בפועל.

456 נהנים מהנסיעה.

מהי התקרה היומית וכיצד היא מחושבת? 
התקרה היומית מחושבת בהתאם למרחק הנסיעה הרב ביותר שביצע נוסע ביממה בודדת. למשל, נוסע 
שנסע במהלך היום מרחק של 25 ק"מ )ראו בטבלה מטה(, ישלם עבור יום זה 21 ש"ח )ללא רכבת(, לא 
משנה כמה פעמים נסע באותו יום, בתוך הטבעת המקורית שנוצרה בטווח נסיעה זה. אם עלות נסיעותיו 
של הנוסע באותו יום נמוכה מעלות התקרה היומית, הנוסע ישלם עבור יום זה את עלות נסיעותיו ולא את 
התקרה היומית. כלומר, כלל התיקופים עבור הנסיעות באותה יממה יחושבו על פי המחיר הנמוך מבין 
השניים הבאים: תקרת החיוב היומית או סכום תעריפי הנסיעות הבודדות באותה יממה )לאחר חישוב 
מעבר חופשי 90 דקות* והנחת פרופיל, אם יש(. התקרה היומית מחושבת בהתאם ליום קלנדרי המתחיל 

ונגמר בשעה 00:00.

 *ניתן לבצע מעבר בין מספר אוטובוסים במהלך 90 דקות כך שהנוסע יחויב רק עבור נסיעה בודדת, 
כל עוד נסיעות ההמשך מתבצעות בתוך הטבעת שהנוסע במרכזה. מדובר בנסיעות שבתוך הטבעת 

הראשונה בלבד - רדיוס 15 ק"מ. יש לבצע תיקוף וסריקה של הברקוד בכל נסיעה.

יש לתקף את הברקוד מחדש בכל נסיעה, גם במעבר בין קווי אוטובוס שונים 	 שימו לב: 
במסגרת 90 דקות. 

אין צורך לסרוק את הברקוד פעם נוספת בתום הנסיעה.	 

שימו לב! בנסיעה בודדת בטווח של עד 15 ק"מ, מחיר הנסיעה נקבע בהתאם ליישוב בו מתבצעת הנסיעה. 
ישנם יישובים בהם מחיר הנסיעה הינו 5.9 ₪, ישנם יישובים בהם מחיר הנסיעה הינו 4 ₪ וישנם יישובים 
בהם מחיר הנסיעה הינו 3 ₪. לבדיקת התעריפים של נסיעה בודדת בטווח של עד 15 ק"מ, בהתאם למיקום 

www.pti.org.il הנסיעה, ניתן להכנס לאתר הרשות הארצית לתחבורה ציבורית
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בשיטת התעריפים ביישומונים, אתם במרכז. 
טבעות  ל-6  בהתאם  מחושבים  ביישומון  התעריפים  שנוסעים!  המרחק  לפי  משלמים   מעתה 

המוגדרות עלי ידי טווחי נסיעה. 
טווחי הנסיעה נקבעים לפי מרחק הנסיעה בקילומטרים מהמיקום הנוכחי של הנוסע ועד ליעדו. מיקום 
תחילת הנסיעה הוא מרכז הטבעת והיעד, במידה והוא נמצא בטבעת אחרת, הוא מרכז הטבעת השנייה. 

על פי הנקודות המרכזיות מחושב טווח הנסיעה, כאשר לכל טווח יש תעריף שונה.

דוגמה נוספת: אם נוסע מבצע 4 נסיעות ביום בטווח של 15 ק"מ, הוא ישלם כסכום התקרה היומית לטווח 
זה: 13 ש"ח )ללא רכבת(. אך אם נסע רק פעמיים בטווח זה, הנוסע ישלם 11.80 ש"ח, סכום שווה ערך 

לשתי נסיעות בודדות. 

 איך זה 
עובד?

מורידים את 
היישומון מחנות 

האפליקציות 
לטלפון הנייד 

ונרשמים לשירות.

סורקים את מדבקת 
 )QR( הברקוד 

כשעולים לאוטובוס.

מתיישבים בנוחות במושב. 123

מסמנים את יעד 
הנסיעה או המרחק 
שלכם בכל מקטע 
נסיעה* ביישומון.

אם נוסעים בשני קווים שונים בזה אחר זה, מדובר בשני מקטעי נסיעה.* 

בסוף החודש היישומון 
יחשב את מסלול התשלום 

המשתלם ביותר עבורכם 
בהתאם לנסיעות שביצעתם 

בפועל.

456 נהנים מהנסיעה.

מהי התקרה היומית וכיצד היא מחושבת? 
התקרה היומית מחושבת בהתאם למרחק הנסיעה הרב ביותר שביצע נוסע ביממה בודדת. למשל, נוסע 
שנסע במהלך היום מרחק של 25 ק"מ )ראו בטבלה מטה(, ישלם עבור יום זה 21 ש"ח )ללא רכבת(, לא 
משנה כמה פעמים נסע באותו יום, בתוך הטבעת המקורית שנוצרה בטווח נסיעה זה. אם עלות נסיעותיו 
של הנוסע באותו יום נמוכה מעלות התקרה היומית, הנוסע ישלם עבור יום זה את עלות נסיעותיו ולא את 
התקרה היומית. כלומר, כלל התיקופים עבור הנסיעות באותה יממה יחושבו על פי המחיר הנמוך מבין 
השניים הבאים: תקרת החיוב היומית או סכום תעריפי הנסיעות הבודדות באותה יממה )לאחר חישוב 
מעבר חופשי 90 דקות* והנחת פרופיל, אם יש(. התקרה היומית מחושבת בהתאם ליום קלנדרי המתחיל 

ונגמר בשעה 00:00.

 *ניתן לבצע מעבר בין מספר אוטובוסים במהלך 90 דקות כך שהנוסע יחויב רק עבור נסיעה בודדת, 
כל עוד נסיעות ההמשך מתבצעות בתוך הטבעת שהנוסע במרכזה. מדובר בנסיעות שבתוך הטבעת 

הראשונה בלבד - רדיוס 15 ק"מ. יש לבצע תיקוף וסריקה של הברקוד בכל נסיעה.

יש לתקף את הברקוד מחדש בכל נסיעה, גם במעבר בין קווי אוטובוס שונים 	 שימו לב: 
במסגרת 90 דקות. 

אין צורך לסרוק את הברקוד פעם נוספת בתום הנסיעה.	 

שימו לב! בנסיעה בודדת בטווח של עד 15 ק"מ, מחיר הנסיעה נקבע בהתאם ליישוב בו מתבצעת הנסיעה. 
ישנם יישובים בהם מחיר הנסיעה הינו 5.9 ₪, ישנם יישובים בהם מחיר הנסיעה הינו 4 ₪ וישנם יישובים 
בהם מחיר הנסיעה הינו 3 ₪. לבדיקת התעריפים של נסיעה בודדת בטווח של עד 15 ק"מ, בהתאם למיקום 
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לתשלום

מעכשיו משלמים בתחבורה 
הציבורית גם בטלפון הנייד
מ-15 בדצמבר, אתם בוחרים איך 

 לשלם בתחבורה הציבורית: 
ביישומון בטלפון הנייד או באמצעות 

 כרטיס הרב-קו. 
פשוט סורקים ונוסעים
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 למידע מפורט על כל השינויים יש להיכנס ל-

pti.org.il 
 מוקד כל-קו:

*8787
לתכנון מסלול:

bus.gov.il

שימו לב!שימו לב!

בנסיעות בקווי האוטובוס השונים, ניתן לשלם גם 
באמצעות יישומון התחנה במכשיר הטלפון הנייד


