תחבורה ציבורית
חדשה ומשודרגת

בבני ברק

החל מ-י״ז בחשוון תשפ״א 4.11.2020

לפרטים נוספים :מוקד כל קו bus.gov.il | pti.org.il | *8787

דבר מנכ״ל העירייה

דבר ראש העיר

בני ברק בתנועה
לעתיד תחבורתי חדש

תושבי בני ברק היקרים,
כפי שרובנו חווים בכל יום מחדש ,קיימת בעיר מצוקת
תחבורה חמורה .הקשיים מתעצמים כפליים בשעות
השיא של התנועה ,בסופי השבוע -ערבי ומוצאי
שבתות .בזמני העומס עוברים בעיר למעלה מ7,000-
נסיעות ביום ,היוצרות מורכבות תנועה קשה ביותר
ברחובות המרכזיים בעיר.
נושא התנועה המאתגרת בעיר קרוב לליבי מאד ,ומייד
עם כניסתי לתפקיד ,היה חשוב לי להמשיך את עבודתם המסורה של קודמי ולטפל
בנושא הנפיץ של התחבורה הציבורית בעיר .כבר בתחילת הקדנציה הנחתי את
מנכ"ל העיריה ,הרב שמואל ליטוב ,וצוות מיוחד של גורמים מקצועיים שכינס לשם
כך ,למצוא פתרונות לאתגרי התחבורה המורכבים שבעיר.
צוות היגוי מיוחד זה ,הכולל את מנכ"ל העירייה וצוות לשכתו ,צוות אגף התשתיות
ומחלקת התחבורה וגורמי מקצוע חיצוניים ,השקיעו שעות רבות ומשאבים כדי
ללמוד לעומק אודות אתגרי התחבורה בעיר .הצוות קיים עבודה מאומצת במפגש
עם תושבים רבים בשטח ,בלמידה מקיפה ויסודית של התחום ,בצילום העומסים
בכבישים בזמן אמת ,בישיבות שטח ארוכות מול נציגי משרד התחבורה ,בהובלת
הרשות הרצית לתחבורה ציבורית וחברת נתיבי איילון ,והכין תוכנית היקפית גדולה
ומיוחדת להצפת הבעיות הקיימות והקמת מערך פתרונות מותאם  -שזו הרפורמה
המדוברת "נעים לעתיד".
אני שמח לבשר לכם על שינויים מהותיים כבר בשלב הנוכחי הכוללים :שיפורים
ושינויים בקווים הבינעירוניים הנוסעים לערים ירושלים ,מודיעין עילית ,אשדוד
ואלעד ,חידושים בקווים המטרופולינים והעירוניים ,שדרוג תשתיות ,הקצאת נתיבי
תחבורה ציבורית ,שדרוג תחנות אוטובוס בעיר ועוד.
בתקופה זו רקמנו מערכת יחסים חיובית ובריאה מול המשרדים האחראים לתקצב
ולשפר את פני התחבורה בעיר ,כך שכל השיפורים והשדרוגים נעשים בשיתוף
פעולה מלא של מספר גורמים מקצועיים ,ביניהם משרד התחבורה ,חברת נתיבי
איילון ועוד.
תודה לשותפינו במשרד התחבורה בהנהלת השרה ח"כ מירי רגב והסגן הרב אורי
מקלב ,ניר משה מנהל אגף בכיר לתכנון ,עמיחי לוי מנהל אגף רישוי והפעלת תח"צ,
אורי זיגרון מנהל תח"צ מחוז גוש דן ,הרב שלמה רוזנשטיין יועץ המשרד ,חברת
נתיבי אילון בהנהלת איתמר בן מאיר ,ראש אגף תח"צ אסף כהנא ושותפינו בחברות
האוטובוסים שבלעדיהם כל זה לא היה יוצא לפועל.
תודה מיוחדת שלוחה ממני לצוות העירייה המסור שעמל בשנה האחרונה למציאת
פתרונות התחבורה בעיר ,בפרט למנכ"ל העירייה ,הרב שמואל ליטוב ,למנהל אגף
התשתיות הרב חנוך זיידמן ,מחלקת תחבורה והיחידה לתכנון אסטרטגי.
יחד איתם זכינו להוביל תהליך רחב היקף מעמיק ורציני .אנחנו מובילים מהפכה
אמיתית וזהו בהחלט תחילתו של עידן חדש ,נעים לעתיד!
דרך צלחה

עיריית בני ברק מובילה יחד עם משרד
התחבורה ובשיתוף חברת נתיבי איילון ,תוכנית
אב לתחבורה וחברות האוטובוסים את פרוייקט
׳נעים לעתיד׳ .הפרוייקט יביא בעז״ה למהפכה
בסטנדרט השירות לתושב של התחבורה
הציבורית בבני ברק ,הפרויקט יציב סטנדרט
חדש בתחבורה הציבורית – באמצעות הוספת קווים חדשים ,שיפור
מסלולים קיימים ,העלאת תדירות של קווים נפוצים ,רישות העיר בפיזור
חכם של מסלולי קווים ,הקצאת נתיבים ייעודיים לתח״צ ,שדרוג המרחב
העירוני וסביבת התחנות ,תעדוף ברמזורים ,ושיפור השירות בתחבורה
הציבורית באופן כללי.
ביום רביעי ,י״ז בחשוון ( ,)4.11.2020ייכנסו לתוקף שינויים מהותיים
במערך האוטובוסים העירוניים ,המטרופולינים והבינעירוניים ,שינויים
אלה ישפיעו לטובה על כלל המשתמשים בתחבורה הציבורית ,תושבי
העיר ואורחיה.

מה כלול במסגרת תכנית 'נעים לעתיד':
שיפור ופיצול הקווים הבינעירוניים
הנוסעים לירושלים ,מודיעין עילית ,אשדוד ואלעד
שדרוג קווים לערים סמוכות
המשרתים את תושבי העיר
הוספת קווים ושינוי מסלולים בקווים עירוניים
שדרוג תשתיות והקצאת נתיבי תחבורה ציבורית
שדרוג תחנות אוטובוסים

רוצים לדעת יותר? נשמח לעזור!
אנו מזמינים אתכם להיערך לנסיעה שלכם
בצורה הטובה ביותר ,באמצעות המידע המפורט בחוברת זו ,בפרסומים
השונים בעיתונות ,בשילוטים השונים בתחנות האוטובוס ובאתר .pti.org.il
בנוסף ,צוות מוקד 'כל-קו' ישמח לסייע לכם.bus.gov.il ,*8787 :
אנא הקדישו כמה רגעים כדי לתכנן
את הנסיעות הקבועות שלכם מראש.
תודה על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
שמואל ליטוב
מנכ"ל העירייה

אברהם רובינשטיין

2

3

שיפורים ושינויים
בקווים בינעירוניים

שיפורים ושינויים בקווים עירוניים
הקווים תוכננו במסגרת שיתוף הציבור בפרויקט
של נתיבי איילון ונעים לעתיד של עיריית בני ברק.

קו מתבטל

קווים חדשים (בסופי שבוע בלבד)

215

409
בני ברק  -ירושלים

380
בני ברק  -אלעד

בני ברק  -מודיעין עילית

קווים שמשנים את מסלולם

11

400
412

411
422

402

413
429

414
בני ברק  -אלעד

2

3

5

אזור התעשייה -
אהרונוביץ׳

אזור התעשייה -
קהילות יעקב

אזור התעשייה –
חזון אי״ש (מגדל המים)

6

8

אזור התעשייה  -מרום נווה

אהרונוביץ׳ -סיבובי

שיפורים ושינויים
בקווים לערים סמוכות
קו חדש

351

280

בני ברק  -מודיעין עילית

210

220

אזור התעשייה  -תחנת רכבת בני ברק -
קהילות יעקב
קהילות יעקב

שיפור תדירות בלבד

בני ברק  -אשדוד

349

4

קווים שמשנים את מסלולם

180
350

9

סיבובי -
קהילות יעקב

בני ברק  -ירושלים

401

קווים חדשים

230

240

קווים משתנים

28

18

140

תל-אביב -
קריית אונו

רמת גן  -אור יהודה

בת ים  -בני ברק

34
תל-אביב  -פתח תקוה

4

160
תל אביב  -בני ברק
5

מה
בחוברת?

בס"ד

7

קווים בינעירוניים

8

ירושלים  -בני ברק

18

מודיעין עילית  -בני ברק

23

אלעד  -בני ברק

25

אשדוד  -בני ברק

 29קווים עירוניים
 37קווים לערים סמוכות

קווים
בינעירוניים
6

7

400

בני ברק

401

ירושלים

שינוי מסלול
ושינוי תדירות

תדירות

מבני ברק לירושלים

ימים א-ה:

אז מה חדש אצלי?
מסלול חדש בבני ברק:
ישיר דרך רח׳ ז'בוטינסקי  -גהה

שינוי מסלול
ושיפור תדירות

מירושלים לבני ברק

ימים א-ה:

 | 5:30-00:00כל  20-30דקות

 | 5:30-9:00כל  15-20דקות
 | 9:30-00:00כל  20-30דקות

 | 6:00-14:00כל  20-30דקות

שישי:

שישי:

מוצ"ש:

 | 18:30-00:00כל  30דקות

אז מה חדש אצלי?
מסלול חדש בבני ברק :רבי עקיבא
וכהנמן ישיר לי""ם (ללא מחלפים)
בירושלים :דרך שפע חיים ,פ"ת ,המ"ג

 | 6:00-9:00כל  20דקות
 | 9:00-14:00כל  30דקות

מוצ"ש:

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון:
בני ברק

לכיוון ירושלים

מגדל קונקורד  /דרך בן גוריון 22273

638

מחלף חמד

דרך ז'בוטינסקי  /רבי עקיבא 22980
>>>

בני ברק

רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה 22277

9949

אהל יהושע  /מנחת יצחק

רבי עקיבא  /רש"י 22972

5668

שפע חיים  /יעקובזון

רבי עקיבא  /חזון אי"ש 22279

5669

שפע חיים  /שדרות גולדה מאיר

הרב כהנמן  /רבי עקיבא 22974

102

רמת גן

לכיוון ירושלים

רבי עקיבא  /ירושלים 22276

5670

אוהל יהושע  /קדושת אהרון

פתח תקוה

הרב כהנמן  /עזרא 26977

רמת גן

הרב כהנמן  /הרב זוננפלד 22975

 27059דרך ז'בוטינסקי  /דב הוז
 21730ז'בוטינסקי  /אבו חצירא

>>>
לכיוו

ירושלים

לכיוון בני

 20164אזור התעשייה

ירושלים

תחנה מרכזית י-ם  /הורדה

6109

21747

קניון אילון  /דרך ששת הימים

לכיוון ירושלים

ויצמן  /גבעת שאול

645

גולדה  /שלמה הלוי

 20055מחלף גבעת שמואל  /מבצע קדש

גב״ש

 23060הרב כהנמן  /קוקה קולה

מחלף גבעת שמואל  /כביש 22942 4

21371

כהנמן  /הרב זוננפלד

קריית מדע  /גולדה מאיר

6238

21372

כהנמן  /פוברסקי

שפע חיים  /שדרות גולדה מאיר

5666

 21374רבי עקיבא  /אליהו הנביא

שפע חיים  /יעקובזון

5667

 20207רבי עקיבא  /גן ורשה

אוהל יהושע  /קדושת אהרון

4137

 21597רבי עקיבא  /הרב קוק

אהל יהושע  /שמגר

4106

21377

 21230דרך בן גוריון  /ז'בוטינסקי

רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי

>>>

פתח תקוה  /זכרון יעקב

1243

המ"ג  /ירמיהו

388

21747

קניון אילון  /דרך ששת הימים

תחנה מרכזית י-ם  /הורדה

6109

 20164אזור התעשייה

התחנות המתבטלות לכיוון ירושלים:

התחנות המתבטלות לכיוון ירושלים:

רבי עקיבא  /שמואל הנביא ,רבי עקיבא  /הרב קוק ,רבי עקיבא  /ירושלים ,רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה ,רבי עקיבא  /רש"י ,רבי עקיבא  /חזון אי"ש ,אהרונוביץ'

דרך ז'בוטינסקי  /רבי עקיבא ,דרך ז'בוטינסקי  /דב גרונר ,דרך ז'בוטינסקי  /אבן עזרא ,דרך ז'בוטינסקי  /הרב ש"ך ,דרך ז'בוטינסקי  /אהרונוביץ' ,גבעת שמואל /

 /רבי עקיבא ,אהרונוביץ'  /הרב ריינס ,אהרונוביץ'  /קניון בני ברק

גשר הולכי רגל ,מחלף גהה  /כביש  ,4גשר בר אילן  /כביש  ,4כביש  / 4מחלף אלוף שדה ,מחלף מסובים ,מחלף חמד ,מחלף הראל ,ויצמן  /גבעת שאול

התחנות המתבטלות לכיוון בני ברק:

התחנות המתבטלות לכיוון בני ברק:

קניון בני ברק  /אהרונוביץ' ,אהרונוביץ'  /הרב ריינס ,רבי עקיבא  /אליהו הנביא ,רבי עקיבא  /גן ורשה ,רבי עקיבא  /הרב קוק ,רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי

בן גוריון  /שערי ירושלים ,מחלף חמד ,מחלף גנות  /כביש  ,4מחלף מסובים ,כביש  / 4מחלף אלוף שדה ,כביש  / 4מחלף בר אילן ,מחלף גבעת שמואל  /כביש

>>

פתח תקוה א

3057

21165

בן גוריון  /מגדל ויטה

לכיוון בני ברק

מחלף הראל

5602

21165

בן גוריון  /מגדל ויטה

בניב רק

 21230דרך בן גוריון  /ז'בוטינסקי

>>>

 21500דרך זאב ז'בוטינסקי  /מכון מור

>>>

מבשרת ציון

מטה יהודה

רבי עקיבא  /הרב קוק 22970

2762

אהל יהושע  /שמגר

בני ברק

מטה יהודה

מחלף חמד

640

גנות

רבי עקיבא  /שמואל הנביא 26402

>>>

אור יהודה

קניון אילון  /דרך ששת הימים 21666

136

המ"ג  /ירמיהו

מגדל קונקורד  /דרך בן גוריון 22273

גבעת
שמואל

כביש  / 4מחלף אלוף שדה

21109

מחלף מסובים 20068

אזור התעשייה 20163

4170

תחנה מרכזית ירושלים קומה  / 3רציפים

2761

 26583מחלף גהה  /דרך ז'בוטינסקי

 21365דרך ז'בוטינסקי  /דב גרונר

לכיוון:
בני ברק

6106

>>>

גשר בר אילן  /כביש 21258 4

 | 18:15-00:30כל  12-15דקות

 | 18:15-00:30כל  15דקות

פתח תקוה  /זכרון יעקב

לכיוון בני ברק

גבעת שמואל  /גשר הולכי רגל

21711

מחלף גבעת שמואל  /כביש 22942 4

21631

מחלף גהה

רמת גן

בני ברק

מחלף גהה  /כביש 4

25114

 21280גבעת שמואל  /גשר הולכי רגל

מוצ"ש:

מוצ"ש:

ישיבת אור אלחנן  /פתח תקוה

אור יהודה

לכיוון ירושלים

דרך ז'בוטינסקי  /אהרונוביץ'

 | 8:30-12:00כל  30דקות
 | 12:00-14:00כל  20דקות

 | 8:30-12:00כל  30דקות
 | 12:00-14:00כל  20דקות

לכיוון בני ברק

דרך ז'בוטינסקי  /הרב ש"ך

21616
21161

21257

 37136כביש  / 4מחלף בר אילן
מחלף גבעת שמואל  /כביש 4

בני ברק

>>>

21109

כביש  / 4מחלף אלוף שדה

שישי:

שישי:

>>>

דרך ז'בוטינסקי  /אבן עזרא 21370

 33432מחלף מסובים

ימים א-ה:

 | 6:05-19:05כל  30דקות
 | 19:25-00:30כל  20דקות

ירושלים

דרך ז'בוטינסקי  /דב גרונר 26416

 33431מחלף גנות  /כביש 4

ירושלים

קניון אילון  /דרך ששת הימים 21666

647

בן גוריון  /שערי ירושלים

לכיוון בני ברק

אזור התעשייה 20163

4170

ימים א-ה:

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון ירושלים

רמת גן

מבני ברק לירושלים

לכיוון:
ירושלים

תחנה מרכזית ירושלים קומה  / 3רציפים

מירושלים לבני ברק

לכיוון בני ברק

בני ברק

תדירות
 | 7:00-17:00כל  30דקות
 | 17:20-00:40כל  20דקות

 | 18:30-00:00כל  30דקות

לכיוון:
ירושלים

בני ברק

ירושלים

 ,4גבעת שמואל  /גשר הולכי רגל ,מחלף גהה ,מחלף גהה  /דרך ז'בוטינסקי ,דרך ז'בוטינסקי  /דב הוז ,ז'בוטינסקי  /אבו חצירא ,דרך ז'בוטינסקי  /דב גרונר

8

תחנות

מסלול הקו

תחנות חדשות

9

402

בני ברק

409

ירושלים

שינוי מסלול
ושינוי תדירות

תדירות

מבני ברק לירושלים

ימים א-ה:

 | 06:00-19:00כל  20-30דקות
 | 19:00-22:00כל  15דקות

שישי:

 | 05:30-09:00כל  30-45דקות
 | 09:00-12:00כל  12דקות
 | 12:00-13:20כל  10דקות

אז מה חדש אצלי?
מסלול חדש בבני ברק :דרך
אבוחצירא ,סוקולוב  /הרב ש״ך
לחזו״א עזרא

מוצ"ש:

 | 18:50-00:00כל  10-12דקות

מירושלים לבני ברק

ימים א-ה:

 | 08:00-12:00כל  30דקות
 | 12:00-15:00כל  20דקות
 | 15:00-19:00כל  15דקות
 | 19:00-22:00כל  12דקות

אז מה חדש אצלי?
בבני ברק :יציאה מהירה
דרך אהרנוביץ ומחלף גהה
בירושלים :ישיר לבר אילן
ושפע חיים

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון:
בני ברק

לכיוון ירושלים

לכיוון בני ברק

>>>

ירושלים

>>>

בני ברק

לכיוון ירושלים

הרב כהנמן  /כיכר התעשיה 22282

21371

לכיוון בני ברק

עזרא  /שלמה המלך 26525

 23060הרב כהנמן  /קוקה קולה

>>>

>>>

>>>

ירושלים

לכיוון ירושלים

ישיבת חורב  /שדרות גולדה מאיר

664

שפע חיים  /שדרות גולדה מאיר

5666

>>>

שמואל הנביא  /הרב בלוי

6248

 20079הרב ישראל אבו חצירא  /דרך ז'בוטינסקי
 20150אבו חצירא  /הרב פתאיה
 20155אבו חצירא  /הקישון
 26946קניון איילון

>>>

בר אילן  /רבנו גרשום

5060

לכיוון ירושלים

ירמיהו  /צפניה

5059

 20077הרב ש"ך  /חשב סופר
 20078הרב שך  /דרך ז'בוטינסקי

בני ברק

ירמיהו  /מנחת יצחק

5058

 26524הרב שך  /הרב קוטלר

לכיוון בני ברק

רב שפע  /שמגר

3629

ירושלים

שמגר  /ירמיהו

4116

 23062חזון אי"ש  /דסלר
 23063חזון איש  /בעל שם טוב

רבי עקיבא  /רש"י 22972

4133

שמגר  /ירמיהו

רבי עקיבא  /חזון אי"ש 22279

650

שרי ישראל  /חשמונאים

אהרונוביץ'  /רבי עקיבא 20075

5200

בנייני האומה

אהרונוביץ'  /הרב ריינס 26550

647

21161

21257

בן גוריון  /שערי ירושלים
מחלף גבעת שמואל  /כביש 4

 21280גבעת שמואל  /גשר הולכי רגל

מחלף גהה  /כביש 4

25114

21631

גבעת שמואל  /גשר הולכי רגל

21711

 26583מחלף גהה  /דרך ז'בוטינסקי

מחלף גבעת שמואל  /כביש 22942 4
לכיוון ירושלים

לכיוון ירושלים

ברנדייס

3242

 20059חזון אי"ש  /דבורה הנביאה

>>>

שרי ישראל  /יפו

78

רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה 22277

4075

רב שפע  /שמגר

מחלף גהה

פתח תקוה
>>>

בנייני האומה  /שז"ר

4218

רבי עקיבא  /ירושלים 22276

4137

אוהל יהושע  /קדושת אהרון

דרך ז'בוטינסקי  /אהרונוביץ'

 20058עזרא  /דבורה הנביאה
 23051האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש

רבי עקיבא  /הרב קוק 22970

4014

 20037קניון בני ברק  /אהרונוביץ'
 20094אהרונוביץ'  /הרב ריינס

ויצמן  /גבעת שאול

645

בנייני האומה  /שז"ר

4218

שרי ישראל  /יפו

78

 20207רבי עקיבא  /גן ורשה
 21597רבי עקיבא  /הרב קוק

 21374רבי עקיבא  /אליהו הנביא

ברנדייס

3242

שמגר  /ירמיהו

4116

21377

רב שפע  /שמגר

3629

 21230דרך בן גוריון  /ז'בוטינסקי

רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי

ירמיהו  /מנחת יצחק

5058

21165

ירמיהו  /צפניה

5059

 26946קניון איילון

בר אילן  /רבנו גרשום

5060

שמואל הנביא  /הרב בלוי

6248

ישיבת חורב  /שדרות גולדה מאיר

664

שפע חיים  /שדרות גולדה מאיר

5666

בני ברק

ויצמן  /גבעת שאול

645

 20057עזרא  /נחמיה

רבי עקיבא  /שמואל הנביא 26402

4013

ירמיהו  /עלי הכהן
ירמיהו  /מנחת יצחק

לכיוון בני ברק

מחלף גבעת שמואל  /כביש 4

22942

מגדל קונקורד  /דרך בן גוריון 22273

4012

בר אילן  /שמואל הנביא

אהרונוביץ'  /קניון בני ברק 26554

כהנמן  /הרב זוננפלד

 20056עזרא  /הרב כהנמן

קניון אילון 26946

5669

שפע חיים  /שדרות גולדה מאיר

גבעת
שמואל

עזרא  /דמשק אליעזר 23055

לכיוון ירושלים

האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש 21558

647

בן גוריון  /שערי ירושלים

 20055מחלף גבעת שמואל  /מבצע קדש

גבעת שמואל

לכיוון ירושלים

חזון אי"ש  /הרב יעקב לנדא 23053

5200

בנייני האומה

בני ברק

חזון אי"ש  /האדמו"ר מגור 26516

650

לכיוון:
בני ברק

לכיוון בני ברק

חזון אי"ש  /רבי עקיבא 23064

4133

שמגר  /ירמיהו
שרי ישראל  /חשמונאים

>>>

סוקולוב  /הרב קוטלר 26518

4075

רב שפע  /שמגר

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון:
ירושלים
רמת גן

סוקולוב  /אבן גבירול 26538

4137

אוהל יהושע  /קדושת אהרון

מוצ"ש:

 | 18:50-00:00כל  10-12דקות

ירושלים

סוקולוב  /דרך ז'בוטינסקי 20092

4014

שישי:

 | 09:00-13:30כל  10-12דקות

>>>

הרב ישראל אבו חצירא  /דוד מחלוף 20147

4013

ירמיהו  /עלי הכהן
ירמיהו  /מנחת יצחק

מירושלים לבני ברק

לכיוון בני ברק

אבו חצירא  /הירקון 20162

4012

בר אילן  /שמואל הנביא

רמת גן

שישי:

מוצ"ש:

מוצ"ש:

קניון איילון 26946

מבני ברק לירושלים

 | 18:50-00:00כל  10-12דקות

שישי:

5669

תדירות

 | 09:30-13:20כל  10-12דקות

 | 07:15-09:00כל  30-45דקות
 | 09:00-13:00כל  12דקות
 | 13:00-13:30כל  10דקות

שפע חיים  /שדרות גולדה מאיר

בני ברק

ירושלים

קו חדש לירושלים,
בסוף שבוע בלבד

 | 18:50-00:00כל  10דקות

לכיוון:
ירושלים

קו חדש!

בן גוריון  /מגדל ויטה

התחנות המתבטלות לכיוון בני ברק:
רבי עקיבא  /גן ורשה ,רבי עקיבא  /הרב קוק ,רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי ,דרך בן גוריון  /ז'בוטינסקי ,בן גוריון  /מגדל ויטה
תחנות שמתבטלות בחלופות משנה של הקו :מחלף גהה  /דרך ז'בוטינסקי ,אברבנאל  /הרב נורוק ,הרב נורוק  /אברבנאל ,הרב נורוק  /רבי גניחובסקי ,קרית
הרצוג  /רבי גניחובסקי ,הרב אברמסקי  /מנצור בן שמעון ,יגאל אלון  /הרב טייב ,אברבנאל  /צבי הרלינג ,אברבנאל  /המכבים ,המכבים  /הרב ברוט ,קרית מדע
 /המרפא ,מסוף אגד  /הר חוצבים

התחנות המתבטלות לכיוון ירושלים:
מגדל קונקורד  /דרך בן גוריון ,רבי עקיבא  /שמואל הנביא ,רבי עקיבא  /הרב קוק ,רבי עקיבא  /ירושלים ,רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה ,רבי עקיבא  /רש"י,
אברבנאל  /צבי הרלינג

10

תחנות

מסלול הקו

תחנות חדשות

11

411

בני ברק

ירושלים

שינוי מסלול
ושינוי תדירות

מבני ברק לירושלים

412

תדירות
ימים א-ה:

ימים א-ה:

 | 07:30-14:30כל  60דקות
 | 14:30-19:00כל  30דקות
 | 19:00-22:00כל  20דקות

שישי:

אז מה חדש אצלי?
שירות בכל ימות השבוע רבי עקיבא
וכהנמן ישיר לי"ם :קריית משה,
קריית יובל בית וגן ומלחה
מעתה הקו ייסע דרך כביש ( 1ולא
דרך כביש  443כפי שקיים היום)

אז מה חדש אצלי?
מסלול חדש בבני ברק:
(כמו  402החדש) דרך אבוחצירא,
סוקולוב  /הרב שך לחזו"א עזרא כהנמן
בירושלים :ללא שינוי

 | 10:00-13:30כל  10-30דקות

מוצ"ש:

מוצ"ש:

 | 18:50-23:50כל  30דקות

 | 18:50-23:50כל  30דקות

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון:
ירושלים

לכיוון:
בני ברק

מבני ברק לירושלים

שישי:

שישי:

13:20 ,11:00

13:30 ,11:00 ,10:45

מוצ"ש:

22:30 ,19:30

22:30 ,19:30

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון:
ירושלים

רמת גן

לכיוון ירושלים

לכיוון בני ברק

לכיוון ירושלים

מגדל קונקורד  /דרך בן גוריון 22273

202

אצטדיון טדי  /א"ס ביתר

מירושלים לבני ברק

לכיוון:
בני ברק
קניון איילון 26946

6234

מסוף אגד נווה יעקב מזרח  /הרב וינוגרד

אבו חצירא  /הירקון 20162

2981

זווין  /וינוגרד

רמת גן

רבי עקיבא  /שמואל הנביא 26402

2070

משה שרת  /גולומב

הרב ישראל אבו חצירא  /דוד מחלוף 20147

2982

זווין  /אליאך

רבי עקיבא  /הרב קוק 22970

6000

משה שרת  /פנחס רוזן

סוקולוב  /דרך ז'בוטינסקי 20092

2983

זווין  /ניימן ב'

רבי עקיבא  /ירושלים 22276

2071

קדיש לוז  /משה שרת

סוקולוב  /אבן גבירול 26538

3087

ישיבת דעת יוסף  /זויין

>>>

בני ברק

לכיוון ירושלים
גב״ש
>>>
לכיוון ירושלים

ירושלים

>>>

מסוף אגד  /בנבנישתי

3093

בני ברק

אצטדיון טדי  /א"ס ביתר

222

>>>

גולומב  /קוליץ

4256

21165

>>>

משה שרת  /פנחס רוזן

2628

 21230דרך בן גוריון  /ז'בוטינסקי

ירושלים

משה שרת  /קדיש לוז

3505

21377

רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי
בן גוריון  /מגדל ויטה

 26946קניון איילון

מחלף גבעת שמואל  /כביש 22942 4

3662

שדרות נווה יעקב  /אחימאיר

שד' נווה יעקב  /משה סנה

1808

5821

שדרות נווה יעקב  /משה דיין

1487

מסוף  / 700שד' נווה יעקב

שד' נווה יעקב  /הולצברג

2079

שדרות נווה יעקב  /משה דיין

2583

 20055מחלף גבעת שמואל  /מבצע קדש

שד' נווה יעקב  /אחימאיר

1926

 23060הרב כהנמן  /קוקה קולה

מרכז קהילתי  /שד' נווה יעקב

1809

21371

שדרות נווה יעקב  /הרב פרדס

9970

 20056עזרא  /הרב כהנמן

מרכז מסחרי  /שדרות נווה יעקב

469

שד' נווה יעקב  /גמזון

3060

גבעת שמואל

כהנמן  /הרב זוננפלד

 20057עזרא  /נחמיה
 20058עזרא  /דבורה הנביאה
 23051האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש

לכיוון ירושלים

הרב פרדס  /מאיר בלבן

61158

הרב פרדס  /צוקרמן

1490

 20059חזון אי"ש  /דבורה הנביאה

הרב פרדס  /הרב פניז'ל

5960

 23062חזון אי"ש  /דסלר

הרב פרדס  /אסטורה

5948

 23063חזון איש  /בעל שם טוב

אסטורה  /כפר עברי

3089

 26524הרב שך  /הרב קוטלר

זווין  /ניימן א'

3655

 20077הרב ש"ך  /חשב סופר

זווין  /אליאך

3658

 20150אבו חצירא  /הרב פתאיה

>>>

זווין  /ניימן ב'

3091

וינוגרד  /זווין

5824

 26946קניון איילון

התחנות המתבטלות לכיוון ירושלים:

התחנות המתבטלות לכיוון ירושלים:

חזון אי"ש  /רבי עקיבא ,חזון אי"ש  /נחמיה ,נחמיה  /עזרא ,הרב בן יעקב  /בר יוחאי ,צומת גבעת מרדכי  /בייט ,הפסגה  /תורה ועבודה ,הרב פרנק  /הפסגה,

מגדל קונקורד  /דרך בן גוריון ,רבי עקיבא  /שמואל הנביא ,רבי עקיבא  /הרב קוק ,רבי עקיבא  /ירושלים ,רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה ,רבי עקיבא  /רש"י ,חזון

קריית נוער  /הרב פרנק ,הרב פרנק  /משולם ראט ,בית וגן  /הרב אלפיה ,בית וגן  /הרב שאג ,בית וגן  /עוזיאל ,בית וגן  /שדרות הרצל

אי"ש  , /חמיה ,נחמיה  /עזרא ,הרב בן יעקב  /בר יוחאי

התחנות המתבטלות לכיוון בני ברק:

התחנות המתבטלות לכיוון בני ברק:

קרית יובל  /שמריהו לוין ,הפסגה  /שדרות הרצל ,הפסגה  /הרשד"ם ,הפסגה  /תורה ועבודה ,הרב פרנק  /הפסגה ,קריית נוער  /הרב פרנק ,הרב פרנק  /משולם

רבי עקיבא  /גן ורשה ,רבי עקיבא  /הרב קוק ,רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי ,דרך בן גוריון  /ז'בוטינסקי ,בן גוריון  /מגדל ויטה

לכיוון

זווין  /וינוגרד

3092

 20155אבו חצירא  /הקישון

>>>

ישיבת דעת יוסף  /זויין

3090

 20078הרב שך  /דרך ז'בוטינסקי
 20079הרב ישראל אבו חצירא  /דרך ז'בוטינסקי

בני ברק

מסוף אגד  /קדיש לוז

1819

 21597רבי עקיבא  /הרב קוק

הרב כהנמן  /כיכר התעשיה 22282

1486

מרכז קהילתי  /שד' נווה יעקב

>>>

תורה ועבודה  /הפסגה

2421

עזרא  /שלמה המלך 26525

1485

שדרות נווה יעקב  /הרב פרדס

לכיוון בני ברק

הפסגה  /הרשד"ם

551

 20207רבי עקיבא  /גן ורשה

ירושלים

 21374רבי עקיבא  /אליהו הנביא

לכיוון בני ברק

שדרות הרצל  /הר הרצל

547

21372

כהנמן  /פוברסקי

לכיוון ירושלים

יפה נוף  /הארזים

9897

עזרא  /דמשק אליעזר 23055

5855

שדרות נווה יעקב  /ראובן גמזון

לכיוון בני ברק

איש שלום  /פרבשטיין

5834

21371

כהנמן  /הרב זוננפלד

גב״ש

 23060הרב כהנמן  /קוקה קולה

>>>

גשר המיתרים  /שדרות הרצל

1540

 20055מחלף גבעת שמואל  /מבצע קדש

>>>

ויצמן  /גבעת שאול

645

האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש 21558

 60028הרב פרדס  /צוקרמן

>>>

 37136כביש  / 4מחלף בר אילן

>>>

גשר בר אילן /כביש 21258 4

647

בן גוריון  /שערי ירושלים

לכיוון בני ברק

מחלף גבעת שמואל  /כביש 22942 4

4216

גשר המיתרים  /שדרות הרצל

>>>

הרב כהנמן  /כיכר התעשיה 22282

982

ככר האפט  /שדרות הרצל

בני ברק

הרב כהנמן  /עזרא 26977

1589

תחנת רק"ל יפה נוף

לכיוון ירושלים

הרב כהנמן  /רבי עקיבא 22974

1222

שדרות הרצל  /הר הרצל

חזון אי"ש  /הרב יעקב לנדא 23053

1812

הרב פרדס  /הרב פניז'ל

ירושלים

רבי עקיבא  /חזון אי"ש 22279

559

הפסגה  /תורה ועבודה

חזון אי"ש  /האדמו"ר מגור 26516

1488

הרב פרדס  /אסטורה

>>>

רבי עקיבא  /רש"י 22972

2420

חזון אי"ש  /רבי עקיבא 23064

5825

לכיוון בני ברק

רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה 22277

2595

מסוף אגד  /קדיש לוז
בי"ס בויאר  /תורה ועבודה

סוקולוב  /הרב קוטלר 26518

3654

זווין  /ניימן א'
אסטורה  /כפר עברי

לכיוון בני ברק

קניון אילון 26946

6189

דרך דוד בנבנישתי

תדירות

מוצ"ש:

שישי:

 | 10:00-13:20כל  10-30דקות

בני ברק

שינוי מסלול
(הקו פעיל בסופי
שבוע בלבד)

מירושלים לבני ברק

 | 07:00-15:00כל  60דקות
 | 15:00-18:00כל  30דקות
 | 18:00-22:00כל  15-30דקות

ירושלים ,נוה יעקב

ראט ,בית וגן  /הרב אלפיה ,בית וגן  /הרב שאג ,בית וגן  /עוזיאל ,בית וגן  /שדרות הרצל ,צומת גבעת מרדכי  /בייט ,זנגוויל  /תורה ועבודה ,בי"ס בויאר  /תורה
ועבודה ,עזרא  /הרב כהנמן ,עזרא  /נחמיה ,עזרא  /דבורה הנביאה ,האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש ,חזון אי"ש  /דבורה הנביאה ,חזון אי"ש  /דסלר ,חזון איש /
בעל שם טוב

12

תחנות

מסלול הקו

תחנות חדשות

13

413

בני ברק

414

ירושלים ,גבעת שאול
תדירות

שינוי מסלול
(הקו פעיל בסופי
שבוע ועונות
החתונות בלבד)

מבני ברק לירושלים

ימים א-ה:

20:00 ,19:00 ,18:00 ,17:00

שישי:

אז מה חדש אצלי?
מעתה הקו ייסע דרך כביש 1
(ולא דרך כביש  443כפי שקיים היום)
מסלול חדש בב"ב( :כמו  411החדש)
רבי עקיבא וכהנמן ישיר לי"ם
מסלול חדש בי"ם :נסיעה בנאג'רה ב 2-הכיוונים

שינוי מסלול
(הקו פעיל בסופי
שבוע בלבד)

מירושלים לבני ברק

ימים א-ה:

22:00 ,21:00

שישי:

13:20 ,11:00

13:30 ,11:00

מוצ"ש:

אז מה חדש אצלי?
מסלול חדש בבני ברק:
(כמו  402החדש) דרך אבוחצירא
סוקולוב  /הרב שך לחזו"א עזרא
כהנמן בירושלים :ללא שינוי

מוצ"ש:

22:30 ,19:30

22:30 ,19:30

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון:
ירושלים

לכיוון:
בני ברק

רמת גן

לכיוון ירושלים
>>>

>>>

בני ברק

לכיוון ירושלים

בני ברק

>>>
ירושלים

לכיוון ירושלים

מסוף אגד  /בית הדפוס

3513

סוקולוב  /הרב קוטלר 26518

6248

שמואל הנביא  /הרב בלוי

חזון אי"ש  /רבי עקיבא 23064

664

ישיבת חורב  /שדרות גולדה מאיר

חזון אי"ש  /האדמו"ר מגור 26516

102

גולדה  /שלמה הלוי

חזון אי"ש  /הרב יעקב לנדא 23053
האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש 21558
עזרא  /דמשק אליעזר 23055

מחלף גבעת שמואל  /כביש 22942 4
צומת רמות  /גולדה

 26946קניון איילון
ירושלים

בקי

3021

סוקולוב  /אבן גבירול 26538

1202

שמואל הנביא  /פישל

עזרא  /שלמה המלך 26525

לכיוון ירושלים

כנפי נשרים  /בקי

3020

סוקולוב  /דרך ז'בוטינסקי 20092

4009

3035

צומת רמות  /ידין

 20055מחלף גבעת שמואל  /מבצע קדש

גבעת שמואל

 23060הרב כהנמן  /קוקה קולה
21371

כהנמן  /הרב זוננפלד

 20056עזרא  /הרב כהנמן
 20057עזרא  /נחמיה
 20058עזרא  /דבורה הנביאה
 23051האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש

קריית מדע  /גולדה מאיר

6238

שמואל הנביא  /פישל

541

 20059חזון אי"ש  /דבורה הנביאה

שמואל הנביא  /תדהר

210

 23062חזון אי"ש  /דסלר

שמואל הנביא  /יקים

211

 23063חזון איש  /בעל שם טוב

זקס  /שמואל הנביא

2795

 26524הרב שך  /הרב קוטלר

תחנת רכבת קלה גבעת התחמושת

6101

 20077הרב ש"ך  /חשב סופר

בני ברק

בית ענבר  /כנפי נשרים

הרב ישראל אבו חצירא  /דוד מחלוף 20147

215

 20079הרב ישראל אבו חצירא  /דרך ז'בוטינסקי

>>>

 20078הרב שך  /דרך ז'בוטינסקי

לכיוון בני ברק

מרכז שטנר  /כנפי נשרים

228
229

אבו חצירא  /הירקון 20162

213

זקס

הרב כהנמן  /כיכר התעשיה 22282
>>>

נג'ארה  /בן עוזיאל

179

21165

קניון איילון 26946

6102
214

רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי
בן גוריון  /מגדל ויטה

לכיוון:
בני ברק

שמואל הנביא  /יקים

>>>

גבעת שאול  /נג'ארה

177

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

>>>

גבעת שאול  /כתב סופר

172

21377

 21230דרך בן גוריון  /ז'בוטינסקי

לכיוון בני ברק

מחלף גבעת שמואל  /כביש 22942 4

 21597רבי עקיבא  /הרב קוק

,20:30 ,20:00 ,19:45 ,19:30
,22:45 ,22:00 ,21:30 ,21:00
23:30

שמואל הנביא  /תדהר

>>>

הרב כהנמן  /כיכר התעשיה 22282

 20207רבי עקיבא  /גן ורשה

מוצ"ש:

תחנת רכבת קלה גבעת התחמושת

רמת גן

בני ברק

 21374רבי עקיבא  /אליהו הנביא

לכיוון ירושלים

הרב כהנמן  /רבי עקיבא 22974

21372

כהנמן  /פוברסקי

,20:30 ,20:00 ,19:45 ,19:30
,22:45 ,22:00 ,21:30 ,21:00
23:30

מוצ"ש:

לכיוון בני ברק

רבי עקיבא  /חזון אי"ש 22279

21371

הרב כהנמן  /עזרא 26977

גבעת שמואל

 23060הרב כהנמן  /קוקה קולה
כהנמן  /הרב זוננפלד

שישי:

13:20 ,11:00 ,10:45

>>>

רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה 22277
רבי עקיבא  /רש"י 22972

 20055מחלף גבעת שמואל  /מבצע קדש

ירושלים

רבי עקיבא  /ירושלים 22276

2760

גבעת שאול  /עקיבא אזולאי

לכיוון בני ברק

רבי עקיבא  /הרב קוק 22970

992

נג'ארה  /בן עוזיאל

שישי:

11:00 ,10:45
 | 13:00-13:30כל  10דקות

לכיוון:
ירושלים
לכיוון ירושלים

רבי עקיבא  /שמואל הנביא 26402

277

מרכז שטנר  /כנפי נשרים

מבני ברק לירושלים

ירושלים

מגדל קונקורד  /דרך בן גוריון 22273

276

בית ענבר  /כנפי נשרים

תדירות

מירושלים לבני ברק

לכיוון בני ברק

קניון איילון 26946

3513

מסוף אגד  /בית הדפוס

בני ברק

ירושלים ,גבעת התחמושת

 20150אבו חצירא  /הרב פתאיה
 20155אבו חצירא  /הקישון
 26946קניון איילון

התחנות המתבטלות לכיוון ירושלים:

התחנות המתבטלות לכיוון ירושלים:

חזון אי"ש  /רבי עקיבא ,חזון אי"ש  /נחמיה ,נחמיה  /עזרא ,הרב בן יעקב  /בר יוחאי

מגדל קונקורד  /דרך בן גוריון ,רבי עקיבא  /שמואל הנביא ,רבי עקיבא  /הרב קוק ,רבי עקיבא  /ירושלים ,רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה ,רבי עקיבא  /רש"י

התחנות המתבטלות לכיוון בני ברק:

התחנות המתבטלות לכיוון בני ברק:

שערי ירושלים  /ליפתא ,עזרא  /הרב כהנמן ,עזרא  /נחמיה ,עזרא  /דבורה הנביאה ,האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש ,חזון אי"ש  /דבורה הנביאה ,חזון אי"ש /

רבי עקיבא  /גן ורשה ,רבי עקיבא  /הרב קוק ,רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי ,דרך בן גוריון  /ז'בוטינסקי
בן גוריון  /מגדל ויטה

דסלר,
חזון איש  /בעל שם טוב

14

תחנות

מסלול הקו

תחנות חדשות

15

422

בני ברק

429

ירושלים

שינוי מסלול
ושינוי תדירות

תדירות

מבני ברק לירושלים

ימים א-ה:

 | 6:30-10:00כל  30דקות
 | 10:20-18:00כל  20דקות
 | 18:15-00:45כל  15דקות

שישי:

אז מה חדש אצלי?
יעדים חדשים בירושלים לשכונות
סנהדריה ורמת אשכול

 | 7:00-10:00כל  20-30דקות
 | 10:00-14:00כל  12-15דקות
 | 14:00-14:15כל  5דקות

מוצ"ש:

 | 18:45-01:00כל  10-15דקות

בני ברק

ירושלים

שינוי מסלול ושינוי לו"ז
(הקו פעיל בסופי שבוע בלבד)

מירושלים לבני ברק

ימים א-ה:

 | 6:00-11:00כל  20-30דקות
 | 11:20-17:00כל  20דקות
 | 15:00-00:00כל  15דקות
 | 00:20-01:00כל  20דקות

תדירות
מבני ברק לירושלים

שישי:

13:35 ,11:35

מוצ"ש:

21:20 ,19:10

שישי:

אז מה חדש אצלי?
בבני ברק :שיפור המסלול בקריית
הרצוג ופרדס כץ וישר למחלף גהה
בירושלים :ללא שינוי

 | 7:00-10:00כל  20-30דקות
 | 10:00-14:00כל  12-15דקות
 | 14:00-14:15כל  5דקות

מוצ"ש:

 | 18:45-01:00כל  10-12דקות

מירושלים לבני ברק

שישי:

13:35 ,11:32

מוצ"ש:

21:05 ,19:05

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון:
בני ברק

לכיוון:
ירושלים
לכיוון ירושלים
>>>
בני ברק

ירושלים
גבעת

לכיוון ירושלים

גבעת
זאב

>>>
לכיוון ירושלים

מטה בנימין

>>>
לכיוון ירושלים

ירושלים

ים סוף

1921

 27059דרך ז'בוטינסקי  /דב הוז

>>>

ים סוף  /צלמונה

1430

מעבר המיתלה  /פארן

1376

 21230דרך בן גוריון  /ז'בוטינסקי

לכיוון ירושלים

קרל נטר  /שדרות לוי אשכול

1755

21165

בן גוריון  /מגדל ויטה

רנה קאסן  /שרגאי

6024

21747

קניון אילון  /דרך ששת הימים

גבעת התחמושת  /שרגאי

9807

 20164אזור התעשייה

מחלף גבעת שמואל  /כביש 22942 4

3142

שדרות גולדה מאיר  /בנימין מינץ

מחלף בית חורון 60001

 65359כביש  / 436גבעת זאב

אגן האיילות 65340

 65134צומת גבעת זאב

מחנה עופר 64004

 65135מחלף בית חורון

צומת גבעת זאב

64005

גבעת זאב

60663

 33431מחלף גנות  /כביש 4
21257

מחלף גבעת שמואל  /כביש 4

 21280גבעת שמואל  /גשר הולכי רגל
21631

מחלף גהה

שדרות גולדה מאיר  /המשורר אצ"ג

73

שדרות גולדה מאיר  /אברהם רקנאטי

4007

 26583מחלף גהה  /דרך ז'בוטינסקי

מרכז מסחרי  /גולדה

9855

 26582אברבנאל  /הרב נורוק

צומת רמות  /גולדה

4009

 20085הרב נורוק  /אברבנאל

קריית מדע  /גולדה מאיר

6238

 20086הרב נורוק  /רבי גניחובסקי

שפע חיים  /שדרות גולדה מאיר

5666

 20087קרית הרצוג  /רבי גניחובסקי

שפע חיים  /יעקובזון

5667

 26591הרב אברמסקי  /מנצור בן שמעון

אוהל יהושע  /קדושת אהרון

4137

 26590יגאל אלון  /הרב טייב

אהל יהושע  /שמגר

4106

 20089אברבנאל  /צבי הרלינג

פתח תקוה א

3057

 20090אברבנאל  /המכבים

פתח תקוה  /זכרון יעקב

1243

 20164אזור התעשייה

המ"ג  /ירמיהו

388

גבעת זאב

גנות

פתח תקוה

>>>

ים סוף  /שאול המלך

1428

 21730ז'בוטינסקי  /אבו חצירא
 21365דרך ז'בוטינסקי  /דב גרונר

בניברק

האדמורים ליינער

2830

>>>

גולדה מאיר  /הרטום

3221

 26550אהרונוביץ'  /הרב ריינס
 26554אהרונוביץ׳  /קניון בני ברק

לכיוון בני ברק

קריית מדע  /גולדה מאיר

6238

 20075אהרונוביץ׳  /רבי עקיבא

גבעת שמואל  /גשר הולכי רגל

21711

5132

שדרות גולדה מאיר  /יצחק מירסקי

צומת הר שמואל 60827

ירושלים

צומת רמות  /גולדה

4009

21372

כהנמן  /פוברסקי
לכיוון ירושלים

מרכז מסחרי  /גולדה

9855

21371

כהנמן  /הרב זוננפלד

מחלף גהה  /כביש 4

25114

5131

מרכז מסחרי  /גולדה

גבעת זאב

>>>

 23060הרב כהנמן  /קוקה קולה

אברבנאל  /הרב נורוק 26581

5130

צומת רמות  /גולדה

בני ברק

שדרות גולדה מאיר  /אברהם רקנאטי

4007

 20055מחלף גבעת שמואל  /מבצע קדש

הרב נורוק  /אברבנאל 20084

102

גולדה  /שלמה הלוי

>>>

שדרות גולדה מאיר  /המשורר אצ"ג

73

 33431מחלף גנות  /כביש 4

לכיוון בני ברק

צומת הר שמואל 60827

 65135מחלף בית חורון

לכיוון ירושלים

גבעת זאב 60663

גבעת שמואל

הרב קובלסקי  /הרב נורוק 26615

5669

שפע חיים  /שדרות גולדה מאיר

גבעת
שמואל

צומת גבעת זאב 64005

 61368מחנה עופר  /כביש 443

גנות

גן שפירא  /הרב קובלסקי 26593

5668

שפע חיים  /יעקובזון

לכיוון בני ברק

מחנה עופר 64004

 65134צומת גבעת זאב

מטה בנימין

גבעת זאב

אגן האיילות 65340

 65359כביש  / 436גבעת זאב

לכיוון בני ברק

מטה בנימין

>>>

מחלף בית חורון

60001

 60523צומת קבר שמואל הנביא

לכיוון בני ברק

מחלף גבעת שמואל  /כביש 4

22942

3142

שדרות גולדה מאיר  /בנימין מינץ

מטה בנימין
>>>

הרב כהנמן  /הרב זוננפלד 22975

5132

שדרות גולדה מאיר  /יצחק מירסקי

לכיוון ירושלים

הרב כהנמן  /עזרא 26977

5131

מרכז מסחרי  /גולדה

>>>

הרב כהנמן  /רבי עקיבא 22974

5130

צומת רמות  /גולדה

בני ברק

אהרונוביץ'  /הרב ריינס 20094

102

גולדה  /שלמה הלוי

לכיוון ירושלים

אהרונוביץ׳  /נפחא 27058

664

ישיבת חורב  /שדרות גולדה מאיר

דרך ז'בוטינסקי  /הרב ש״ך

>>>

קניון בני ברק  /אהרונוביץ׳ 20037

2831

האדמורים ליינער

מטה בנימין

21616

1626

ים סוף  /מעגלי הרי"ם לוין

צבי הרלינג  /הרב טייב 20082

5670

אוהל יהושע  /קדושת אהרון
ירושלים

דרך ז'בוטינסקי  /אבן עזרא 21370

2006

ים סוף  /שאול המלך

אברבנאל  /צבי הרלינג 26558

2762

אהל יהושע  /שמגר

מטה
בנימין

דרך ז'בוטינסקי  /דב גרונר 26416

3815

ים סוף  /צלמונה

אברבנאל  /המכבים 20081

2761

ישיבת אור אלחנן  /פתח תקוה

לכיוון בני ברק

דרך ז'בוטינסקי  /רבי עקיבא 22980

5830

מעבר המיתלה  /פארן

קניון אילון  /דרך ששת הימים 21666

6106

>>>

מגדל קונקורד  /דרך בן גוריון 22273

2030

קרל נטר  /שדרות לוי אשכול

אזור התעשייה 20163

136

המ"ג  /ירמיהו
פתח תקוה  /זכרון יעקב

לכיוון בני ברק

קניון אילון  /דרך ששת הימים 21666

9955

רנה קאסן  /שרגאי

לכיוון:
ירושלים

>>>

אזור התעשייה 20163

9810

גבעת התחמושת  /שרגאי

לכיוון:
בני ברק

התחנות המתבטלות לכיוון בני ברק:
התחנות המתבטלות לכיוון ירושלים:

שפע חיים  /שדרות גולדה מאיר ,שפע חיים  /יעקובזון ,אוהל יהושע  /קדושת אהרון ,אהל יהושע  /שמגר ,פתח תקווה א ,פתח תקוה  /זכרון
יעקב ,המ"ג  /ירמיהו
התחנות המתבטלות לכיוון בני ברק:

המ"ג  /ירמיהו ,פתח תקוה  /זכרון יעקב ,ישיבת אור אלחנן  /פתח תקוה ,אהל יהושע  /שמגר ,אוהל יהושע  /קדושת אהרון ,אהל יהושע  /מנחת
יצחק ,שפע חיים  /יעקובזון ,שפע חיים  /שדרות גולדה מאיר

16

תחנות

מסלול הקו

תחנות חדשות

מחלף גבעת שמואל  /מבצע קדש ,הרב כהנמן  /קוקה קולה ,כהנמן  /הרב זוננפלד ,כהנמן  /פוברסקי ,אהרונוביץ׳  /רבי עקיבא ,אהרונוביץ'
 /הרב ריינס ,אהרונוביץ׳  /קניון בני ברק ,דרך ז'בוטינסקי  /דב הוז ,הרב ישראל אבו חצירא  /דרך ז'בוטינס ,המכבים  /הרב ברוט ,אברבנאל /
המכבים ,אברבנאל  /צבי הרלינג
התחנות המתבטלות לכיוון ירושלים:

אברבנאל  /צבי הרלינג ,אברבנאל  /המכבים ,המכבים  /הרב ברוט ,דרך ז'בוטינסקי  /הרב ש״ך ,קניון בני ברק  /אהרונוביץ׳ ,אהרונוביץ׳  /נפחא,
אהרונוביץ'  /הרב ריינס ,הרב כהנמן  /רבי עקיבא ,הרב כהנמן  /עזרא ,הרב כהנמן  /הרב זוננפלד

17

230

בני ברק

מודיעין עילית

שינוי מסלול

מידע נוסף
על המהפכה
התחבורתית
בעיתון ההסברה
שהופץ בעיר

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון:
בני ברק

לכיוון:
מודיעין עילית

 65384חניון תח"צ  /שדרות בית הלל
 61314בי"ס ויז'ניץ  /שדרות אביי ורבא

לכיוון מודיעין עילית

סוקולוב  /דרך ז'בוטינסקי 20092

 60392רשב"י ג

סוקולוב  /אבן גבירול 26538

 60272רשב"י ד

סוקולוב  /הרב קוטלר 26518

 60358קופת חולים  /רבי עקיבא

חזון אי"ש  /רבי עקיבא 23064

 60356תיבות דואר  /רבי עקיבא

בני ברק

הרב ישראל אבו חצירא  /דוד מחלוף 20147

 60276רשב"י ב

חזון אי"ש  /האדמו"ר מגור 26516

>>>

חזון אי"ש  /הרב יעקב לנדא 23053
האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש 21558
עזרא  /דמשק אליעזר 23055

לכיוון מודיעין עילית

עזרא  /נחמיה 23058

 60285ישיבת מיר  /רבי עקיבא
 60303רבי עקיבא  /יהודה הנשיא
 63458שדרות אביי ורבא  /רבי עקיבא
 60307יהודה הנשיא א
 60308ישיבת נזר  /רבי יהודה הנשיא

עזרא  /הרב כהנמן 21560

 60309יהודה הנשיא ג

הרב כהנמן  /כיכר התעשיה 22282

 60310יהודה הנשיא ד

מחלף גבעת שמואל  /כביש 22942 4
צומת גמזו 35109

חבל מודיעין

 60287שד .יחזקאל  /רב ושמואל
 60271מכבי אש  /שדרות יחזקאל

>>>

מרכז מסחרי  /שדרות יחזקאל 60268

 33664צומת מודיעים (גמזו)

שד .יחזקאל  /רב ושמואל 60288

 33740צומת בן שמן

שד .יחזקאל  /רב ושמואל 60270

 20055מחלף גבעת שמואל  /מבצע קדש

יהודה הנשיא ה 60281
יהודה הנשיא  /רשב"י 60282
מודיעין עילית

לכיוון מודיעין עילית

תיבות דואר  /יהודה הנשיא 60280

שדרות אביי ורבא  /יהודה הנשיא 63459
רבי עקיבא א 60304
ישיבת מיר  /רבי עקיבא 63989

21371

כהנמן  /הרב זוננפלד

 20056עזרא  /הרב כהנמן
 20057עזרא  /נחמיה
 20058עזרא  /דבורה הנביאה
 23051האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש
 20059חזון אי"ש  /דבורה הנביאה

>>>
לכיוון בני ברק

רבי עקיבא ג 60306
רבי עקיבא ד 60286

 26524הרב שך  /הרב קוטלר

מרכז מסחרי  /רשב"י 60366

 20077הרב ש"ך  /חשב סופר

רשב"י  /יהודה הנשיא

60311

שדרות אביי ורבא  /רבי טרפון 65298

409

בני ברק

רבי עקיבא ב 60305

 23062חזון אי"ש  /דסלר

רשב"י ו 60277

גבעת שמואל

 23060הרב כהנמן  /קוקה קולה

 26520חזון אי"ש  /רבנו תם

רשב"י  /טרפון 60367

חבל
מודיעין

שדרות בית הלל  /כניסה לעיר 60294

 60290שדרות בית הלל  /יציאה מהעיר

יהודה הנשיא  /יחזקאל 60279

לכיוון בני ברק

אבו חצירא  /הירקון 20162

 60278רשב"י א

>>>

הקו החדש הפועל בסופ"ש נוסע גם הוא במסלול
הקווים האי-זוגיים במקטע בין קניון איילון-רבי עקיבא

 | 18:30-20:50כל  15-20דקות
 | 21:15-23:45כל  30דקות

>>>

401

411

413

מוצ"ש:

לכיוון בני ברק

הקווים האי-זוגיים נוסעים בתוך בני ברק
במסלולים זהים

 | 6:10-12:30כל  30-60דקות
 | 13:05-13:30כל  10-15דקות
 7 | 13:45נסיעות אחרונות

לכיוון בני ברק

402

412

414

שישי:

>>>

הקווים הזוגיים נוסעים בתוך בני ברק
במסלולים זהים

 | 7:00-00:20כל  30-60דקות

שישי:

מודיעין עילית

בני ברק

ימים א-ה:

 | 6:15-23:50כל  30-60דקות

מוצ"ש:

אזור התעשייה 20163

ירושלים

ימים א-ה:

 2 | 18:40נסיעות ראשונות
 | 19:00-20:40כל  10-15דקות
 | 20:00-00:20כל  20דקות

קניון איילון  /מבצע קדש 21452

טיפ לנוסעים

מבני ברק למודיעין עילית

 | 7:00-10:00כל  60דקות
 | 11:00-12:40כל  20-30דקות
 | 13:00-13:30כל  15דקות
 2 | 13:45נסיעות אחרונות

אז מה חדש אצלי?
העלאה והורדה באבוחצירא
ב 2-הכיוונים
מסלול חדש דרך הרחובות
סוקולוב  /הרב שך לחזו"א עזרא

תדירות

ממודיעין עילית לבני ברק

 20078הרב שך  /דרך ז'בוטינסקי
 20079הרב ישראל אבו חצירא  /דרך ז'בוטינסקי
 20150אבו חצירא  /הרב פתאיה
 20155אבו חצירא  /הקישון
 20164אזור התעשייה

התחנות המתבטלות לכיוון בני ברק:
רבי עקיבא  /גן ורשה ,רבי עקיבא  /הרב קוק ,רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי ,דרך בן גוריון  /דרך זאב ז'בוטינסקי ,בן גוריון  /מגדל ויטה

התחנות המתבטלות לכיוון מודיעין עילית:
ז'בוטינסקי  /אבו חצירא ,דרך ז'בוטינסקי  /דב גרונר ,רבי עקיבא  /שמואל הנביא ,רבי עקיבא  /ירושלים ,רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה ,רבי עקיבא  /רש"י

18

19

210

בני ברק

215

מודיעין עילית

שינוי מסלול

מבני ברק למודיעין עילית

תדירות

ימים א-ה:

 | 7:20-00:30כל  30-60דקות

שישי:

8:40 ,7:20
 | 10:00-13:15כל  20-30דקות
 | 13:15-13:30כל  15דקות
 2 | 13:45נסיעות אחרונות

אז מה חדש אצלי?
נסיעה בבן גוריון ב 2-הכיוונים -
חיבור ישיר ונוח למתחם
התעסוקה BBC

מוצ"ש:

ממודיעין עילית לבני ברק

ימים א-ה:

 | 6:20-23:30כל  30-60דקות

שישי:

 | 6:20-12:20כל  30-60דקות
 | 13:00-13:30כל  15דקות
 4 | 13:45נסיעות אחרונות

אז מה חדש אצלי?
יציאה מהירה מבני ברק רבי עקיבא
אהרונוביץ' ומחלף גהה ,במודיעין
עילית מסלול 210

מוצ"ש:

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון:
בני ברק

מבני ברק למודיעין עילית

שישי:

שישי:

13:45

13:40

מוצ"ש:

לכיוון מודיעין עילית

לכיוון בני ברק

בני ברק

>>>

בני ברק

לכיוון מודיעין עילית

לכיוון בני ברק
>>>

>>>

>>>

רמת גן

לכיוון מודיעין עילית

לכיוון בני ברק

מודיעין עילית

>>>

לכיוון מודיעין עילית

מודיעין עילית

לכיוון בני ברק

>>>

>>>

חבל מודיעין

לכיוון מודיעין עילית

לכיוון בני ברק

>>>
מודיעין עילית

לכיוון מודיעין עילית

גבעת
שמואל
פתח תקוה

>>>

>>>

מודיעין עילית

לכיוון מודיעין עילית

>>>

לכיוון בני ברק

לכיוון

בני ברק

גב"ש

>>>

רמת גן

>>>

אור יהודה

20163
22273
26402
22276
22277
22972
22279
21161
25114
21711
22942
60294
65386
60299
65301
65387
65157
60370
60233
60234
60372
60301
60302
60263
60228
60229
60386
60378
60213
60379
60380
60226
65410
60206
63979
60204

>>>

65161
60203
60202
63985
60388
60210
60212
60214
60216
60382
60383
60261
60262
60207
65156
60237
65162
65160
65159
65158
60217
60298
65388
65300
65299
60290
21257
21280
21631
26583
20037
27058
20094
21374
20207
21597
21377
20177
21165
20164

משך חוכמה ב
משך חוכמה א
משך חוכמה ג
כיכר משך חכמה
אבני נזר  /אור החיים
אבני נזר ז
אבני נזר-י
אבני נזר ח
אבני נזר  /חפץ חיים
חפץ חיים א
חפץ חיים ב
חפץ חיים ג
חפץ חיים  /קצות חושן
חפץ חיים  /אבני נזר
נתיבות המשפט  /אביעזרי
גן ילדים  /נתיבות המשפט
מסילת יוסף  /מרומי שדה
מסילת יוסף  /מרומי שדה
גן ילדים  /מסילת יוסף
מסילת יוסף  /חת"ם סופר
חפץ חיים  /נתיבות המשפט
חפץ חיים  /נודע ביהודה
שדרות בית הלל  /שדרות אביי ורבא
שדרות בית הלל  /עטרת שלמה
שדרות בית הלל  /מרכז מסחרי
שדרות בית הלל  /יציאה מהעיר
מחלף גבעת שמואל  /כביש 4
גבעת שמואל  /גשר הולכי רגל
מחלף גהה
מחלף גהה  /דרך ז'בוטינסקי
קניון בני ברק  /אהרונוביץ
אהרונוביץ  /נפחא
אהרונוביץ'  /הרב ריינס
רבי עקיבא  /אליהו הנביא
רבי עקיבא  /גן ורשה
רבי עקיבא  /הרב קוק
רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי
דרך בן גוריון  /דרך זאב ז'בוטינסקי
בן גוריון  /מגדלי קונקורד
אזור התעשייה

לכיוון בני ברק

גנות

לכיוון:
בני ברק

לכיוון בני ברק

מטה יהודה

מוצ"ש:

 | 18:30-19:30כל  20דקות

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון:
מודיעין עילית
אזור התעשייה
מגדל קונקורד  /דרך בן גוריון
רבי עקיבא  /שמואל הנביא
רבי עקיבא  /ירושלים
רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה
רבי עקיבא  /רש"י
רבי עקיבא  /חזון אי"ש
דרך ז'בוטינסקי  /אהרונוביץ'
מחלף גהה  /כביש 4
ג .שמואל  /גשר הולכי רגל
מחלף גבעת שמואל  /כביש 4
שדרות בית הלל  /כניסה לעיר
מסוף עירוני  /שדרות בית הלל
שדרות בית הלל  /מסילת ישרים
שדרות בית הלל  /עטרת שלמה
שדרות בית הלל  /חפץ חיים
חפץ חיים  /שדי חמד
מסילת יוסף א
מסילת יוסף ב
מסילת יוסף  /מרומי שדה
מסילת יוסף ד
גן ילדים  /נתיבות המשפט
נתיבות המשפט  /חפץ חיים
חפץ חיים  /אבני נזר
חפץ חיים  /קצות חושן
חפץ חיים ז
חפץ חיים  /מסילת יוסף
אבני נזר  /חפץ חיים
אבני נזר ב
אבני נזר ג
אבני נזר ד
אבני נזר  /אור החיים
משך חכמה  /השלה
משך חוכמה ד
משך חכמה ו
משך חוכמה ז

ממודיעין עילית לבני ברק

לכ

>>>

בני ברק
לכיוון בני

אזור התעשייה
מגדל קונקורד  /דרך בן גוריון
רבי עקיבא  /שמואל הנביא
רבי עקיבא  /ירושלים
רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה
רבי עקיבא  /רש"י
חזון אי"ש  /רבי עקיבא
חזון אי"ש  /האדמו"ר מגור
נחמיה  /חזון אי"ש
נחמיה  /עזרא
עזרא  /נחמיה
עזרא  /הרב כהנמן
הרב כהנמן  /כיכר התעשיה
מחלף גבעת שמואל  /כביש 4
גשר בר אילן  /כביש 4
כביש  / 4מחלף אלוף שדה
אור יהודה
מחלף מסובים
צומת מצפה מודיעין
צומת מתקן אדם
צומת קדומים דרום
צומת מבוא מודיעים
כביש / 443יהודה המכבי
צומת שילת
צומת כפר רות מזרח
לפיד
צומת לפיד-צפון
מטה בנימין
צומת חשמונאים-צפון
שדרות בית הלל  /כניסה לעיר
מסוף עירוני  /שדרות בית הלל
שדרות בית הלל  /מסילת ישרים
שדרות בית הלל  /עטרת שלמה
שדרות בית הלל  /חפץ חיים
חפץ חיים  /שדי חמד
מסילת יוסף א
מסילת יוסף ב
מסילת יוסף  /מרומי שדה
מסילת יוסף ד
גן ילדים  /נתיבות המשפט
נתיבות המשפט  /חפץ חיים
חפץ חיים  /אבני נזר
חפץ חיים  /קצות חושן
חפץ חיים ז
חפץ חיים  /מסילת יוסף
אבני נזר  /חפץ חיים
אבני נזר ב
אבני נזר ג
אבני נזר ד
אבני נזר  /אור החיים
משך חכמה  /השלה
משך חוכמה ד
משך חכמה ו
משך חוכמה ז

20163
22273
26402
22276
22277
22972
23064
26516
26484
27043
23058
21560
22282
22942
21258
21109
20068
35078
35079
33743
35081
30078
34075
34076
33739
60352
60294
65386
60299
65301
65387
65157
60370
60233
60234
60372
60301
60302
60263
60228
60229
60386
60378
60213
60379
60380
60226
65410
60206
63979
60204

>>>

65161
60203
60202
63985
60388
60210
60212
60214
60216
60382
60383
60261
60262
60207
65156
60237
65162
65160
65159
65158
60217
60298
65388
65300
65299
60290
60292
35055
35056
34017
30077
34018
34020
34021
33431
33432
37136
20055
23060
21371
20056
20057
27044
26485
23062
26520
20207
21597
21377
20177
21165
20164

תדירות

 | 18:30-19:50כל  20דקות

 | 18:30-23:45כל  20-30דקות

משך חוכמה ב
משך חוכמה א
משך חוכמה ג
כיכר משך חכמה
אבני נזר  /אור החיים
אבני נזר ז
אבני נזר-י
אבני נזר ח
אבני נזר  /חפץ חיים
חפץ חיים א
חפץ חיים ב
חפץ חיים ג
חפץ חיים  /קצות חושן
חפץ חיים  /אבני נזר
נתיבות המשפט  /אביעזרי
גן ילדים  /נתיבות המשפט
מסילת יוסף  /מרומי שדה
מסילת יוסף  /מרומי שדה
גן ילדים  /מסילת יוסף
מסילת יוסף  /חת"ם סופר
חפץ חיים  /נתיבות המשפט
חפץ חיים  /נודע ביהודה
שדרות בית הלל  /שדרות אביי ורבא
שדרות בית הלל  /עטרת שלמה
שדרות בית הלל  /מרכז מסחרי
שדרות בית הלל  /יציאה מהעיר
צומת חשמונאים-דרום
צומת לפיד-מערב
צומת כפר רות מערב
צומת שילת
קברות המכבים
צומת מבוא מודיעים
צומת מתקן אדם
צומת מצפה מודיעין
מחלף גנות  /כביש 4
מחלף מסובים
כביש  / 4מחלף בר אילן
מחלף גבעת שמואל  /מבצע קדש
הרב כהנמן  /קוקה קולה
כהנמן  /הרב זוננפלד
עזרא  /הרב כהנמן
עזרא  /נחמיה
נחמיה  /עזרא
נחמיה  /חזון אי"ש
חזון אי"ש  /דסלר
חזון אי"ש  /רבנו תם
רבי עקיבא  /גן ורשה
רבי עקיבא  /הרב קוק
רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי
דרך בן גוריון  /דרך זאב ז'בוטינסקי
בן גוריון  /מגדלי קונקורד
אזור התעשייה

בני ברק

מודיעין עילית

קו חדש
למודיעין עילית,
בסוף שבוע בלבד

 | 18:30-00:30כל  20-30דקות

לכיוון:
מודיעין עילית

קו חדש!

התחנות המתבטלות לכיוון מודיעין עילית:

ז'בוטינסקי  /אבו חצירא ,דרך ז'בוטינסקי  /דב גרונר

20

תחנות

מסלול הקו

תחנות חדשות

21

220

בני ברק

240

מודיעין עילית

שינוי מסלול

מבני ברק למודיעין עילית

ימים א-ה:

תדירות

 | 8:00-00:10כל  30-60דקות

שישי:

אז מה חדש אצלי?
העלאה והורדה באבוחצירא ב 2-הכיוונים
מסלול חדש דרך הרחובות
סוקולוב  /הרב שך לחזו"א עזרא

ימים א-ה:

 | 6:00-23:55כל  30-60דקות
 | 6:00-12:40כל  30-60דקות
 | 13:10-13:30כל  20דקות
 5 | 13:45נסיעות אחרונות

מוצ"ש:

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

מוצ"ש:

 | 18:40-20:00כל  10דקות
 | 20:20-00:20כל  20דקות

בני ברק

לכיוון מודיעין עילית

לכיוון בני ברק
>>>

בני ברק

לכיוון מודיעין עילית

לכיוון בני ברק
>>>

>>>

מודיעין עילית

רמת גן

לכיוון מודיעין עילית

>>>

>>>

לכיוון בני ברק

>>>

חבל מודיעין

חבל מודיעין

לכיוון מודיעין עילית

לכיוון בני ברק

>>>

מודיעין עילית

>>>

לכיוון מודיעין עילית

חבל מודיעין

>>>

לכיוון מודיעין עילית

חבל מודיעין

>>>

>>>

בני ברק

>>>

>>>

>>>

לכיוון בני

בני ברק

לכיוון מודיעין עילית

מודיעין עילית

לכיוון בני ברק

>>>
מודיעין עילית

לכיוון מודיעין עילית

לכיוון בני ברק
>

22

תחנות

>>>

אזור התעשייה
מגדל קונקורד  /דרך בן גוריון
רבי עקיבא  /שמואל הנביא
רבי עקיבא  /ירושלים
רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה
רבי עקיבא  /רש"י
חזון אי"ש  /רבי עקיבא
חזון אי"ש  /האדמו"ר מגור
נחמיה  /חזון אי"ש
נחמיה  /עזרא
עזרא  /נחמיה
עזרא  /הרב כהנמן
הרב כהנמן  /כיכר התעשיה
מחלף גבעת שמואל  /כביש 4
מחלף מסובים
צומת גמזו
צומת מצפה מודיעין
צומת מתקן אדם
צומת קדומים דרום
צומת מבוא מודיעים
כביש  / 443יהודה המכבי
צומת שילת
צומת כפר רות מזרח
צומת לפיד-צפון
צומת חשמונאים-צפון
שדרות בית הלל  /כניסה לעיר
מסילת ישרים  /דרך קרית ספר
ישיבת אהבת תורה  /מסילת ישרים
מסילת ישרים  /אוהלי דבורה
ישיבת חדרה  /שערי תשובה
שערי תשובה  /ראשית חכמה
שערי תשובה  /ראשית חכמה
שערי תשובה  /כולל רצופות
בית ספר החינוך  /שערי תשובה
גרין פארק  /הרב מפוניבז
עיון התלמוד  /הרב מפונביז
חזון אי"ש  /אבי עזרי
אבי עזרי ו
אבי עזרי ז
אבי עזרי  /מסוף
חזון אי"ש  /הרב אלישיב
שד' בית שמאי  /שד' הרב מפוניביז
בית הכנסת קרלין
כיכר נאות הפסגה  /הריטב"א
הריטב"א  /נתיבות שלום
הריטב"א א
הריטב"א ב
הריטב"א ג
מעלות החכמה

20163
22273
26402
22276
22277
22972
23064
26516
26484
27043
23058
21560
22282
22942
20068
35109
35078
35079
33743
35081
30078
34075
34076
33739
60352
60294
63988
65155
60300
63974
63976
61288
61312
65304
60319
65238
60318
60317
65411
61378
61376
60293
60314
65232
60023
65390
60022
65382
60402

60403
65389
60021
65279
60258
60320
65231
60327
61375
61377
60257
60256
60312
63480
60313
63977
65303
65278
63975
60266
63981
65138
60290
60292
35055
35056
34017
30077
34018
34020
34021
33664
33740
33431
33432
37136
20055
23060
21371
20056
20057
27044
26485
23062
26520
20207
21597
21377
20177
21165
20164

מעלות החכמה
בית ספר תיכון בית חינוך  /הריטב"א
בית מדרש היכל הגרי"מ  /הריטב"א
ת"ת עטרת שלמה  /הריטב"א
כיכר נאות הפסגה  /רש"י
בית הכנסת קרלין
שד' בית שמאי  /אור אלחנן
שד' בית שמאי  /שערי תשובה
חזון אי"ש  /מנחת יהודה
אבי עזרי  /מסוף
אבי עזרי א
אבי עזרי ב
חזון אי"ש  /אבי עזרי
עיון התלמוד  /הרב מפונביז
כולל פוניביץ  /שדרות רב מפוניביז
ת"ת אבי עזרי
שערי תשובה א
שערי תשובה
שערי תשובה  /חזון דוד
מסילת ישרים-ג
מסילת ישרים  /השל"ה
מסילת ישרים  /מסוף
שדרות בית הלל  /יציאה מהעיר
מטה בנימין
צומת חשמונאים-דרום
צומת לפיד-מערב
צומת כפר רות מערב
צומת שילת
קברות המכבים
צומת מבוא מודיעים
צומת מתקן אדם
צומת מצפה מודיעין
צומת מודיעים (גמזו)
צומת בן שמן
גנות
מחלף גנות  /כביש 4
אור יהודה
מחלף מסובים
רמת גן
כביש  / 4מחלף בר אילן
מחלף גבעת שמואל  /מבצע קדש גבעת שמואל
הרב כהנמן  /קוקה קולה
כהנמן  /הרב זוננפלד
עזרא  /הרב כהנמן
עזרא  /נחמיה
נחמיה  /עזרא
נחמיה  /חזון אי"ש
חזון אי"ש  /דסלר
חזון אי"ש  /רבנו תם
רבי עקיבא  /גן ורשה
רבי עקיבא  /הרב קוק
רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי
דרך בן גוריון  /דרך זאב ז'בוטינסקי
בן גוריון  /מגדל ויטה
אזור התעשייה

התחנות המתבטלות לכיוון מודיעין עילית:

התחנות המתבטלות לכיוון מודיעין עילית:

מסלול הקו

 | 18:40-21:00כל  12-20דקות
 | 21:30-00:00כל  30דקות

ז'בוטינסקי  /אבו חצירא ,דרך ז'בוטינסקי  /דב גרונר

ז'בוטינסקי  /אבו חצירא ,דרך ז'בוטינסקי  /דב גרונר ,רבי עקיבא  /שמואל הנביא ,רבי עקיבא  /ירושלים ,רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה ,רבי עקיבא  /רש"י

תחנות חדשות

מוצ"ש:

לכיוון:
בני ברק

התחנות המתבטלות לכיוון בני ברק:
רבי עקיבא  /גן ורשה ,רבי עקיבא  /הרב קוק ,רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי ,דרך בן גוריון  /דרך זאב ז'בוטינסקי ,בן גוריון  /מגדלי קונקורד

שישי:

 | 6:15-10:00כל  45דקות
 | 10:40-13:30כל  15-20דקות
 6 | 13:45נסיעות אחרונות

לכיוון בני ברק

לפיד
מטה בנימין

 | 6:10-00:00כל  30-60דקות

לכיוון בני ברק

אור יהודה

ימים א-ה:

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון:
מודיעין עילית

חניון תח"צ  /שדרות בית הלל
אור החיים  /חפץ חיים
אור החיים ב
אור החיים ג
אור החיים ז
מרכז קסם  /אבני נזר
נתיבות המשפט  /אביעזרי
גן ילדים  /נתיבות המשפט
נתיבות המשפט  /מסילת יוסף
נתיבות המשפט י"ג
נתיבות המשפט יד
נתיבות המשפט טו
נתיבות המשפט י"ז
נתיבות המשפט  /מרומי שדה
נתיבות המשפט  /מרומי שדה
נתיבות המשפט
נתיבות המשפט כ
חפץ חיים  /נודע ביהודה
שדרות בית הלל  /שדרות אביי ורבא
שדרות בית הלל  /עטרת שלמה
שדרות בית הלל  /מרכז מסחרי
שדרות בית הלל  /יציאה מהעיר
מטה בנימין
צומת חשמונאים-דרום
צומת לפיד-מערב
צומת כפר רות מערב
צומת שילת
קברות המכבים
צומת מבוא מודיעים
צומת מתקן אדם
צומת מצפה מודיעין
גנות
מחלף גנות  /כביש 4
אור יהודה
מחלף מסובים
רמת גן
כביש  / 4מחלף בר אילן
מחלף גבעת שמואל  /מבצע קדש גבעת שמואל
הרב כהנמן  /קוקה קולה
כהנמן  /הרב זוננפלד
עזרא  /הרב כהנמן
עזרא  /נחמיה
נחמיה  /עזרא
נחמיה  /חזון אי"ש
חזון אי"ש  /דסלר
חזון אי"ש  /רבנו תם
הרב שך  /הרב קוטלר
הרב ש"ך  /חשב סופר
הרב שך  /דרך ז'בוטינסקי
הרב ישראל אבו חצירא  /דרך ז'בוטינסקי
אבו חצירא  /הרב פתאיה
אבו חצירא  /הקישון
אזור התעשייה

ממודיעין עילית לבני ברק

לכיוון בני ברק

אזור התעשייה
קניון איילון  /מבצע קדש
אבו חצירא  /הירקון
הרב ישראל אבו חצירא  /דוד מחלוף
סוקולוב  /דרך ז'בוטינסקי
סוקולוב  /אבן גבירול
סוקולוב  /הרב קוטלר
חזון אי"ש  /רבי עקיבא
חזון אי"ש  /האדמו"ר מגור
נחמיה  /חזון אי"ש
נחמיה  /עזרא
עזרא  /נחמיה
עזרא  /הרב כהנמן
הרב כהנמן  /כיכר התעשיה
מחלף גבעת שמואל  /כביש 4
גשר בר אילן  /כביש 4
כביש  / 4מחלף אלוף שדה
מחלף מסובים
אור יהודה
צומת מצפה מודיעין
צומת מתקן אדם
צומת קדומים דרום
צומת מבוא מודיעים
כביש  / 443יהודה המכבי
צומת שילת
צומת כפר רות מזרח
צומת לפיד-צפון
לפיד
מטה בנימין
צומת חשמונאים-צפון
שדרות בית הלל  /כניסה לעיר
מסוף עירוני  /שדרות בית הלל
שדרות בית הלל  /מסילת ישרים
שדרות בית הלל  /עטרת שלמה
שדרות בית הלל  /חפץ חיים
חפץ חיים  /אבני נזר
נתיבות המשפט  /חת"ם סופר
נתיבות המשפט ב
נתיבות המשפט  /מרומי שדה
נתיבות המשפט  /כיכר גפן
נתיבות המשפט ה
כיכר בית תפילה  /נתיבות המשפט
נתיבות המשפט ז
נתיבות המשפט ח
גן ילדים  /נתיבות המשפט
נתיבות המשפט  /חפץ חיים
אור החיים  /אוהלי ספר
אור החיים ד
אור החיים ו
אור החיים ט

10:20 ,9:00 ,7:40
 | 11:10-13:30כל  20-30דקות
 2 | 13:45נסיעות אחרונות

אז מה חדש אצלי?
נסיעה בבן גוריון ב 2-הכיוונים.
חיבור ישיר ונוח למתחם
התעסוקה BBC

לכיוון:
בני ברק
20163
21452
20162
20147
20092
26538
26518
23064
26516
26484
27043
23058
21560
22282
22942
21258
21109
20068
35078
35079
33743
35081
30078
34075
34076
33739
60352
60294
65386
60299
65301
65387
60254
60252
60315
60248
60247
60244
60243
60241
60238
60301
60302
60225
60223
60355
60381

ימים א-ה:
שישי:

 | 18:40-00:40כל  20דקות

65384
60387
60354
60222
60224
60227
65156
60237
60240
60239
60373
60374
60245
63984
60376
60249
60250
60298
65388
65300
65299
60290
60292
35055
35056
34017
30077
34018
34020
34021
33431
33432
37136
20055
23060
21371
20056
20057
27044
26485
23062
26520
26524
20077
20078
20079
20150
20155
20164

תדירות
07:40
 | 9:00-00:30כל  30-60דקות

 | 18:40-00:00כל  20-30דקות

לכיוון:
מודיעין עילית

שינוי מסלול

מבני ברק למודיעין עילית

שישי:

10:30 ,9:20 ,8:00
 | 11:00-13:00כל  20דקות
 | 13:15-13:30כל  15דקות
 2 | 13:45נסיעות אחרונות

מוצ"ש:

ממודיעין עילית לבני ברק

בני ברק

מודיעין עילית

23

תחנות

מסלול הקו

תחנות חדשות

23

409
280

בני ברק

אלעד

שינוי מסלול

ימים א-ה:

שישי:

אז מה חדש אצלי?
נסיעה בבן גוריון ב 2-הכיוונים
חיבור ישיר ונוח למתחם התעסוקה .BBC
מסלול חדש מבן יעקב ובן דוד
לכניסה ויציאה מהירה

 | 6:20-11:00כל  20דקות
 | 11:10-12:00כל  10דקות
 | 12:15-14:15כל  15דקות

מוצ"ש:

 | 18:30-19:30כל  10דקות
 | 19:45-01:00כל  15דקות

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב*8787 -
לפני הנסיעה

לכיוון:
אלעד

ימים א-ה:

05:40
 | 6:00-10:00כל  8-15דקות
 | 10:20-13:00כל  20דקות
 | 13:15-21:00כל  15דקות
 | 21:20-00:00כל  20דקות

שישי:

מאלעד לבני ברק

מבני ברק לאלעד

שישי:

שישי:

 | 11:20-14:00כל  20דקות

 | 11:55-13:45כל  10-15דקות
 4 | 14:00-14:05נסיעות אחרונות

 | 18:40-23:20כל  20דקות

מוצ"ש:

 | 18:30-20:50כל  20דקות

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

מוצ"ש:

 | 18:40-00:20כל  20דקות

לכיוון:
אלעד

לכיוון אלעד

 30902רבן יוחנן בן זכאי  /רבי טרפון
 35552בן זכאי  /גן אסתר
 35566רבן יוחנן בן זכאי  /הלל

לכיוון:
בני ברק
אזור התעשייה 20163

מגדל קונקורד  /דרך בן גוריון 22273
רבי עקיבא  /שמואל הנביא 26402

 30902רבן יוחנן בן זכאי  /רבי טרפון
 35552בן זכאי  /גן אסתר
 35566רבן יוחנן בן זכאי  /הלל

בניב רק

לכיוון אלעד
>>>
לכיוון אלעד
>>>
לכיוון אלעד

אלעד
>>>
לכיוון אלעד

בן זכאי  /בן קיסמא 35573
רבן יוחנן בן זכאי  /הלל 35564

>>>

גן אסתר  /בן זכאי 35551

 21377רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי
 20177דרך בן גוריון  /דרך זאב ז'בוטינסקי
 21165בן גוריון  /מגדל ויטה
 20164אזור התעשייה

לכיוון בני ברק

בן זכאי  /רבי עקיבא 30858

גבעת שמואל

רבן יוחנן בן זכאי  /רשב"י

>>>

רבן יוחנן בן זכאי  /שמעון הצדיק 38520

רבי יהודה הנשיא  /רבי עקיבא 35570

 38525רבי יהודה הנשיא  /חוני המעגל
 36499צומת גבעת שמואל
 21280גבעת שמואל  /גשר הולכי רגל

רבי פנחס בן יאיר  /רשב"י 38522

 21631מחלף גהה

רבי יהודה הנשיא  /רשב"י 38529

 26583מחלף גהה  /דרך ז'בוטינסקי

רבי יהודה הנשיא  /רבי שמעון בן שטח 35626
רבי יהודה הנשיא  /רבן יוחנן בן זכאי 35629
בן זכאי  /מגדל המים 35625

 27058אהרונוביץ  /נפחא
 20094אהרונוביץ'  /הרב ריינס
 21374רבי עקיבא  /אליהו הנביא

רבן יוחנן בן זכאי  /רשב"י 31157
רבן יוחנן בן זכאי  /שמעון הצדיק 38520

 21597רבי עקיבא  /הרב קוק

בן זכאי  /רבי עקיבא 30858
רבן יוחנן בן זכאי  /הלל 35564
גן אסתר  /בן זכאי 35551

פתח תקוה

 20037קניון בני ברק  /אהרונוביץ

 20207רבי עקיבא  /גן ורשה

בן זכאי  /בן קיסמא 35573
לכיוון אלעד

31157

 20207רבי עקיבא  /גן ורשה
 21597רבי עקיבא  /הרב קוק

בני ברק

 26520חזון אי"ש  /רבנו תם

בית הכנסת אחיעזר  /יהודה הנשיא 35568

 38530ישיבת הר"ן  /רבי יהודה הנשיא

קרית חינוך תיכון 35624
>>>

קריית חינוך תיכון 35624

 23062חזון אי"ש  /דסלר

רבי יהודה הנשיא  /רבן יוחנן בן זכאי 35558

 35560רבי יהודה הנשיא  /חוני המעגל

 21377רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי

בני ברק

בן זכאי  /מגדל המים 35625

 20059חזון אי"ש  /דבורה הנביאה

ישיבת הר"ן  /רבי יהודה הנשיא 38527

 35569רבי יהודה הנשיא  /רבי עקיבא

לכיוון בני ברק

רבי יהודה הנשיא  /רבן יוחנן בן זכאי 35629

לכיוון בני ברק

רבי יהודה הנשיא  /רבי שמעון בן שטח 35626

 23051האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש

אלעד

רבי יהודה הנשיא  /רשב"י 38529

 20058עזרא  /דבורה הנביאה

לכיוון אלעד

רבי פנחס בן יאיר  /רשב"י 38522

 26502הרב בן יעקב  /בר יוחאי

רבי יהודה הנשיא  /חוני המעגל 35540

>>>

 36499צומת גבעת שמואל

רבי יהודה הנשיא  /כניסה לעיר 35537

 38591מאיר  /רבי פנחס בן יאיר
 35587רבי יהודה הנשיא  /אבן גבירול

בן יאיר  /רמב"ם 38563

>>>

רבי יהודה הנשיא  /רבי מאיר 35586

 32909ז'בוטינסקי  /א.צ גרינברג

מחלף גבעת שמואל  /כביש 22942 4

 35594רבי פנחס בן יאיר  /רמב"ם

רבי יהודה הנשיא  /רבי מאיר 35586
>>>

רבי יהודה הנשיא  /רבי עקיבא 35570

 35401ז'בוטינסקי  /דרך בר אילן

>>>

בית הכנסת אחיעזר  /יהודה הנשיא 35568

 35397מחלף אונו  /כביש 471

פתח תקוה

לכיוון בני ברק

רבי יהודה הנשיא  /רבן יוחנן בן זכאי 35558

 38525רבי יהודה הנשיא  /חוני המעגל

לכיוון אלעד

ישיבת הר"ן  /רבי יהודה הנשיא 38527

 38530ישיבת הר"ן  /רבי יהודה הנשיא

ג .שמואל  /גשר הולכי רגל 21711

 38597רשב"י  /רבי יהודה הנשיא

גבעת
שמואל

רבי יהודה הנשיא  /חוני המעגל 35540

 35560רבי יהודה הנשיא  /חוני המעגל

 35627רבי יהודה הנשיא  /רבי שמעון בן שטח

>>>

רבי יהודה הנשיא  /כניסה לעיר 35537

 35569רבי יהודה הנשיא  /רבי עקיבא

 35628רבי יהודה הנשיא  /רבן יוחנן בן זכאי

לכיוון בני ברק

גשר בר אילן  /כביש 21258 4

>>>

 38591מאיר  /רבי פנחס בן יאיר
 35587רבי יהודה הנשיא  /אבן גבירול

בן יאיר  /רמב"ם 38563

אלעד

הרב בן יעקב  /בר יוחאי 26501

 35594רבי פנחס בן יאיר  /רמב"ם

מחלף גבעת שמואל  /כביש 22942 4

>>>

עזרא  /דמשק אליעזר 23055

 38597רשב"י  /רבי יהודה הנשיא

לכיוון בני ברק

 35627רבי יהודה הנשיא  /רבי שמעון בן שטח

מחלף גהה  /כביש 25114 4

 31165בן זכאי  /מגדל המים
אלעד

האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש 21558

 35628רבי יהודה הנשיא  /רבן יוחנן בן זכאי

דרך ז'בוטינסקי  /אהרונוביץ' 21161

 31156רבן יוחנן בן זכאי  /רשב"י

לכיוון בני ברק

חזון אי"ש  /הרב יעקב לנדא 23053

 31165בן זכאי  /מגדל המים

רבי עקיבא  /רש"י 22972
רבי עקיבא  /חזון אי"ש 22279

לכיוון אלעד

חזון אי"ש  /האדמו"ר מגור 26516

 31156רבן יוחנן בן זכאי  /רשב"י

בני ברק

חזון אי"ש  /רבי עקיבא 23064

 35585בן זכאי  /רבנו בחיי

רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה 22277

 35585בן זכאי  /רבנו בחיי

>>>

>>>

רבי עקיבא  /ירושלים 22276

 31152רבן יוחנן בן זכאי  /רבי מאיר

רבי עקיבא  /ירושלים 22276

 31152רבן יוחנן בן זכאי  /רבי מאיר

>>>

רבי עקיבא  /הרב קוק 22970

 35571בן זכאי  /בן קיסמא

רבי עקיבא  /הרב קוק 22970

 35571בן זכאי  /בן קיסמא

רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה 22277

רמת גן

אז מה חדש אצלי?
יציאה מהירה מבני ברק דרך
אהרונוביץ' ומחלף גהה

 | 6:00-8:00כל  10-15דקות
 | 8:20-11:15כל  15-20דקות
 | 11:20-12:30כל  5-10דקות
 | 12:45-13:50כל  10-15דקות
 8 | 14:00-14:05נסיעות אחרונות

לכיוון בני ברק

רבי עקיבא  /שמואל הנביא 26402

תדירות

מוצ"ש:

לכיוון אלעד

מגדל קונקורד  /דרך בן גוריון 22273

אלעד

לכיוון בני ברק

רמת גן

מאלעד לבני ברק

בני ברק

קו חדש לאלעד,
בסוף שבוע בלבד

לכיוון:
בני ברק

אזור התעשייה 20163

בני ברק

תדירות

מבני ברק לאלעד
 | 6:20-7:20כל  10-20דקות
 | 7:40-12:20כל  20דקות
 | 12:36-01:00כל  12-15דקות

380

קו חדש!

 20177דרך בן גוריון  /דרך זאב ז'בוטינסקי
 21165בן גוריון  /מגדל ויטה
 20164אזור התעשייה

רבן יוחנן בן זכאי  /רבי טרפון 38589
רבן יוחנן בן זכאי  /שמעיה 39590

רבן יוחנן בן זכאי  /רבי טרפון 38589
רבן יוחנן בן זכאי  /שמעיה 39590

התחנות המתבטלות לכיוון אלעד:
עזרא  /נחמיה ,הרב כהנמן  /הרב זוננפלד ,הרב כהנמן  /כיכר התעשיה ,ז'בוטינסקי  /אבו חצירא

התחנות המתבטלות לכיוון בני ברק:
הרב כהנמן  /קוקה קולה ,כהנמן  /הרב זוננפלד ,עזרא  /הרב כהנמן ,עזרא  /נחמיה

24

תחנות

מסלול הקו

תחנות חדשות

25

349

בני ברק

שינוי מסלול
ושיפור תדירות
אז מה חדש אצלי?
תוספת תדירות לאשדוד ,מתחיל
בקניון אילון דרך אבוחצירא
ואהרונוביץ'

350

אשדוד
תדירות
מבני ברק לאשדוד

שינוי מסלול
ושינוי תדירות

מאשדוד לבני ברק

ימים א-ה:

 | 9:00-20:36כל  30-60דקות
 | 21:00-00:30כל  20-30דקות

שישי:

 | 9:15-12:15כל  30דקות
 | 13:00-14:15כל  15-25דקות

מוצ"ש:

 | 19:00-01:00כל  10-20דקות

ימים א-ה:

 | 6:15-18:40כל  30-60דקות
 | 19:00-21:12כל  20-30דקות

שישי:

אז מה חדש אצלי?

 | 7:30-13:00כל  30-60דקות
 | 13:00-13:45כל  5-10דקות

מסלול חדש בנחמיה ועזרא /
נדבורנא ויציאה מהירה מבני ברק
דרך מחלף אלוף שדה

מוצ"ש:

 | 19:00-20:15כל  10-15דקות
 | 20:15-00:15כל  15-20דקות

לכיוון אשדוד

הרב ישראל אבו חצירא  /דוד מחלוף 20147
דרך ז'בוטינסקי  /סוקולוב 26544

 11358הרותם  /החרצית

>>>

בני ברק

>>>

לכיוון אשדוד

אשדוד

לכיוון בני ברק

>>>
לכיוון אשדוד
>>>

אשדוד

>>>

 21372כהנמן  /פוברסקי
 26550אהרונוביץ'  /הרב ריינס

 31014צומת נמל אשדוד

רבי שמעון בן שטח  /רבי יהודה הנשיא

13316

 31074צומת ניר גלים

יהודה הנשיא  /הלל

12291

 21558האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש

רבי יהודה הנשיא  /רב אשי 12292
רשב"י  /רבי טרפון 12293
רשב"י  /רבי יוחנן בן זכאי 13475
רשב"י  /הרב לוין 12295

>>>

>>>

הרותם  /הצבעוני 19911

 11011בני ברית  /הפלמח
 11012שד.בני ברית  /הנחושת

 23055עזרא  /דמשק אליעזר
 27044נחמיה  /עזרא
 20330חזון איש  /נחמיה
 20340חזון אי"ש  /האדמו"ר מגור

שדרות ירושלים  /הרב לוין 12024

 26520חזון אי"ש  /רבנו תם

הרותם  /החרצית 12296

 20207רבי עקיבא  /גן ורשה

לכיוון אשדוד

 20164אזור התעשייה

הצבעוני  /הכלנית

13175

ל

הכלנית  /הנורית 13108

הכלנית  /מבוא הדמומית 13103
הכלנית  /הנורית 13108

 21230דרך בן גוריון  /ז'בוטינסקי
 21165בן גוריון  /מגדל ויטה

לכיוון בני ברק

 20155אבו חצירא  /הקישון

הרותם  /הצבעוני

19911

 21597רבי עקיבא  /הרב קוק
 21377רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי

>>>

הרותם  /החרצית 12296

אלתא  /רבי שמעון בן שטח

13318

 11060שדרות הפלמח  /חטיבת כרמלי

בני ברק

 27059דרך ז'בוטינסקי  /דב הוז

בני ברק

 26554אהרונוביץ'  /קניון בני ברק

לכיוון בני ברק

לכיוון אשדוד

 21371כהנמן  /הרב זוננפלד

 20150אבו חצירא  /הרב פתאיה

הצבעוני  /הכלנית 13175

יצחק הנשיא  /שדרות הפלמ"ח 12289

 23060הרב כהנמן  /קוקה קולה

 11367חטיבת הנגב  /חנה סנש

חטיבת הנגב  /חנה סנש 12286
שדרות האדמו"ר מפיטסבורג  /חפץ חיים 12288

גב"ש

 11057חנה סנש  /מבצע חורב

 11369חטיבת הנגב  /חטיבת יפתח

>>>

 20055מחלף גבעת שמואל  /מבצע קדש

 20079הרב ישראל אבו חצירא  /דרך ז'בוטינסקי

הכלנית  /מבוא הדמומית 13103

לכיוון בני ברק

 11011בני ברית  /הפלמח

 11056שדרות האדמו"ר מפיטסבורג  /חפץ חיים

חטיבת הנגב  /ישיבת בית ישראל 13452
חנה סנש  /מבצע חורב 12287

 11012שדרות בני ברית  /הנחושת

 11365יצחק הנשיא  /הרב לוין

 11368חטיבת הנגב  /שועלי שמשון

לכיוון אשדוד

רשב"י  /הרב לוין 12295
שדרות ירושלים  /הרב לוין 12024

 11369חטיבת הנגב  /חטיבת יפתח
 11060שדרות הפלמח  /חטיבת כרמלי

 11364רבי שמעון בן שטח  /רבי יוחנן בן זכאי

לכיוון בני ברק

רשב"י  /רבי יוחנן בן זכאי 13475

שדרות הפלמח  /חטיבת כרמלי 12284

אשדוד

רבי יהודה הנשיא  /רב אשי 12292
רשב"י  /רבי טרפון 12293

צומת נמל אשדוד 32004

 11363רבי יהודה הנשיא  /שמאי

חבל יבנה

יהודה הנשיא  /הלל 12291

עזרא  /דבורה הנביאה 20058

 11361רשב"י  /רבי טרפון
 11362רבי יהודה הנשיא  /רב אשי

>>>

רבי שמעון בן שטח  /רבי יהודה הנשיא 13316

נחמיה  /עזרא 27043

לכיוון אשדוד

אלתא  /רבי שמעון בן שטח 13318

חזון אי"ש  /האדמו"ר מגור 26516

לכיוון בני ברק

יצחק הנשיא  /שדרות הפלמ"ח 12289

רבי עקיבא  /רש"י 22972

 11359רשב"י  /שדרות הרב לוין

בני ברית  /האורגים 12006

 11368חטיבת הנגב  /שועלי שמשון

 11018שדרות ירושלים  /הפרחים
 13304רשב"י  /רבי יוחנן בן זכאי

האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש 23051

>>>

חטיבת הנגב  /ישיבת בית ישראל 13452

 11367חטיבת הנגב  /חנה סנש

חנה סנש  /מבצע חורב 12287

רבי עקיבא  /ירושלים 22276

 11358הרותם  /החרצית

נחמיה  /חזון אי"ש 26484

>>>

שדרות הפלמח  /חטיבת כרמלי 12284

שדרות האדמו"ר מפיטסבורג  /חפץ חיים 12288

רבי עקיבא  /הרב קוק 22970

 11365יצחק הנשיא  /הרב לוין
 11057חנה סנש  /מבצע חורב

חטיבת הנגב  /חנה סנש 12286

רבי עקיבא  /שמואל הנביא 26402

 11357הצבעוני  /הרותם

צומת ניר גלים 32003

 11056שדרות האדמו"ר מפיטסבורג  /חפץ חיים

 13178הכלנית  /מבוא הדמומית

>>>

בני ברית  /האורגים 12006

 11364רבי שמעון בן שטח  /רבי יוחנן בן זכאי

 11571הכלנית  /הנורית
 10003הצבעוני  /הגויבה

רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה 22277

לכיוון אשדוד

מחלף גבעת שמואל  /כביש 22942 4

 19:00-00:00כל  6-15דקות
 00:00-01:00כל  30דקות

אשדוד

הרב כהנמן  /עזרא 26977
הרב כהנמן  /הרב זוננפלד 22975

 11363רבי יהודה הנשיא  /שמאי

 19:00-01:00כל  5-10דקות

מוצ"ש:

לכיוון בני ברק

הרב כהנמן  /רבי עקיבא 22974

 11361רשב"י  /רבי טרפון
 11362רבי יהודה הנשיא  /רב אשי

>>>

אהרונוביץ'  /נפחא 27058

מגדל קונקורד  /דרך בן גוריון 22273

בני ברק

קניון בני ברק  /אהרונוביץ' 20037

 11359רשב"י  /שדרות הרב לוין
 13304רשב"י  /רבי יוחנן בן זכאי

 | 6:45-11:00כל  30-40דקות
 | 11:00-13:15כל  25דקות
 | 13:15-14:15כל  5-15דקות

>>>

דרך ז'בוטינסקי  /הרב ש"ך 21616

 11018שדרות ירושלים  /הפרחים

אהרונוביץ'  /הרב ריינס 20094

לכיוון בני ברק

אבו חצירא  /הירקון 20162

שישי:

לכיוון:
לכיוון:
בניברק
בני
ברק
קניון אילון 26946

לכיוון אשדוד

 13178הכלנית  /מבוא הדמומית
 11357הצבעוני  /הרותם

 | 5:30-18:30כל  15-30דקות
 | 18:50-22:00כל  10-20דקות
 | 22:40-00:40כל  20-30דקות
 6:00-8:00כל  60דקות
 8:00-13:00כל  30דקות
 13:00-13:30כל  10דקות
 5 13:40-13:45נסיעות אחרונות

מוצ"ש:

לכיוון:
לכיוון:
אשדוד
אשדוד

 11571הכלנית  /הנורית
 10003הצבעוני  /הגויבה

 | 6:50-19:36כל  25-30דקות
 | 19:48-23:50כל  10-20דקות
00:50 ,00:15

ימים א-ה:

לכיוון בני ברק

קניון אילון  /מבצע קדש 21452

ימים א-ה:

מאשדוד לבני ברק

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון:
לכיוון:
ברק
בניברק
בני

אזור התעשייה 20163

מבני ברק לאשדוד

שישי:

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון:
לכיוון:
אשדוד
אשדוד

בני ברק

אשדוד

תדירות

שימו לב! ברחובות עזרא  -האדמו״ר מנדבורנא,
כיוון הנסיעה התהפך ויש להמתין בצד השני של הכביש

התחנות המתבטלות לכיוון בני ברק:

התחנות המתבטלות לכיוון אשדוד:

מחלף גבעת שמואל  /מבצע קדש ,הרב כהנמן  /קוקה קולה ,עזרא  /הרב כהנמן ,עזרא  /נחמיה ,עזרא  /דבורה הנביאה ,האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש ,חזון

דבורה הנביאה  /ראול ולנברג ,מרכוס  /משמר הירדן ,עולי הגרדום  /ניסן כהן ,ת .רכבת בני ברק  /מבצע קדש

אי"ש  /דבורה הנביאה

התחנות המתבטלות לכיוון בני ברק:

התחנות המתבטלות לכיוון אשדוד:

ת .רכבת בני ברק  /מבצע קדש ,עולי הגרדום  /ניסן כהן ,מרכוס  /משמר הירדן ,דבורה הנביאה  /ראול ולנברג

חזון אי"ש  /הרב יעקב לנדא ,האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש ,עזרא  /דמשק אליעזר ,עזרא  /נחמיה ,עזרא  /הרב כהנמן ,הרב כהנמן  /הרב זוננפלד ,מחלף גבעת
שמואל  /כביש 4

26

תחנות

מסלול הקו

תחנות חדשות

26

27

351

בני ברק

אשדוד

שינוי מסלול
ושינוי תדירות

מבני ברק לאשדוד

ימים א-ה:

תדירות

,14:30 ,12:48 ,08:00 ,07:30
,21:20 ,19:24 ,18:30 ,15:30
23:20

שישי:

אז מה חדש אצלי?
שינוי מסלול – דרך אבוחצירא
כהנמן ,הארכה לרמת החייל

13:00 ,12:36 ,8:30

מאשדוד לבני ברק

ימים א-ה:

,12:45 ,11:48 ,08:00 ,05:45
,21:36 ,18:20 ,15:45 ,14:45
22:20

שישי:

13:30 ,12:36 ,8:45 ,6:30

מוצ"ש:

מוצ"ש:

21:30 ,20:30 ,19:30

20:42 ,19:30

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון:
לכיוון:
ברק
בניברק
בני

לכיוון:
לכיוון:
אשדוד
אשדוד
לכיוון אשדוד

תל-אביב
יפו

לכיוון בני ברק

>>>

>>>

לכיוון אשדוד

בני ברק

אשדוד

לכיוון בני ברק

>>>

>>>

לכיוון אשדוד

ראשון
לציון

לכיוון בני ברק

חבל
יבנה

>>>

ראשון
לציון

>>>

לכיוון אשדוד

אשדוד

>>>

לכיוון בני ברק

לכיוון אשדוד

בני ברק

>>>

>>>

התחנות המתבטלות לכיוון בני ברק:

לכיוון בני ברק

דבורה הנביאה  /ראול ולנברג
מרכוס  /משמר הירדן
עולי הגרדום  /ניסן כהן
תחנת רכבת בני ברק  /מבצע קדש
אבו חצירא  /הירקון
הרב ישראל אבו חצירא  /דוד מחלוף
דרך ז'בוטינסקי  /סוקולוב
דרך ז'בוטינסקי  /הרב ש"ך
קניון בני ברק  /אהרונוביץ'
אהרונוביץ'  /נפחא
אהרונוביץ'  /הרב ריינס
הרב כהנמן  /רבי עקיבא
הרב כהנמן  /עזרא
הרב כהנמן  /הרב זוננפלד
מחלף גבעת שמואל  /כביש 4
אור יהודה
מחלף מסובים
שדרות היובל  /האורנים
שדרות היובל  /העצמאות
שדרות היובל  /נחלת יהודה
צומת ניר גלים
צומת נמל אשדוד
בני ברית  /האורגים
שדרות הפלמח  /חטיבת כרמלי
חטיבת הנגב  /ישיבת בית ישראל
חטיבת הנגב  /חנה סנש
חנה סנש  /מבצע חורב
שדרות האדמו"ר מפיטסבורג  /חפץ חיים
יצחק הנשיא  /שדרות הפלמ"ח
אלתא  /רבי שמעון בן שטח
רבי שמעון בן שטח  /רבי יהודה הנשיא
יהודה הנשיא  /הלל
רבי יהודה הנשיא  /רב אשי
רשב"י  /רבי טרפון
רשב"י  /רבי יוחנן בן זכאי
רשב"י  /הרב לוין
שדרות ירושלים  /הרב לוין
הרותם  /החרצית
הרותם  /הצבעוני
הצבעוני  /הכלנית
הכלנית  /מבוא הדמומית
הכלנית  /הנורית

21626
26776
21635
21390
20162
20147
26544
21616
20037
27058
20094
22974
26977
22975
22942
20068
33872
38970
35863
32003
32004
12006
12284
13452
12286
12287
12288
12289
13318
13316
12291
12292
12293
13475
12295
12024
12296
19911
13175
13103
13108

11571
13178
10003
11357
11358
11018
11359
13304
11361
11362
11363
11364
11365
11056
11057
11367
11368
11369
11060
11011
11012
31014
31074
33872
38970
35863
33432
20055
23060
21371
21372
26550
26554
27059
20079
20150
20155
21450
26605
26775
26790

הכלנית  /הנורית
הכלנית  /מבוא הדמומית
הצבעוני  /הגויבה
הצבעוני  /הרותם
הרותם  /החרצית
שדרות ירושלים  /הפרחים
רשב"י  /שדרות הרב לוין
רשב"י  /רבי יוחנן בן זכאי
רשב"י  /רבי טרפון
רבי יהודה הנשיא  /רב אשי
רבי יהודה הנשיא  /שמאי
רבי שמעון בן שטח  /רבי יוחנן בן זכאי
יצחק הנשיא  /הרב לוין
שדרות האדמו"ר מפיטסבורג  /חפץ חיים
חנה סנש  /מבצע חורב
חטיבת הנגב  /חנה סנש
חטיבת הנגב  /שועלי שמשון
חטיבת הנגב  /חטיבת יפתח
שדרות הפלמח  /חטיבת כרמלי
בני ברית  /הפלמח
שד.בני ברית  /הנחושת
צומת נמל אשדוד
צומת ניר גלים
שדרות היובל  /האורנים
שדרות היובל  /העצמאות
שדרות היובל  /נחלת יהודה
אור יהודה
מחלף מסובים
גב"ש
מחלף גבעת שמואל  /מבצע קדש
הרב כהנמן  /קוקה קולה
כהנמן  /הרב זוננפלד
כהנמן  /פוברסקי
אהרונוביץ'  /הרב ריינס
אהרונוביץ'  /קניון בני ברק
דרך ז'בוטינסקי  /דב הוז
הרב ישראל אבו חצירא  /דרך
אבו חצירא  /הרב פתאיה
אבו חצירא  /הקישון
תחנת רכבת בני ברק  /מבצע קדש
עולי הגרדום  /ניסן כהן
מרכוס  /משמר הירדן
דבורה הנביאה  /ראול ולנברג

עזרא  /הרב כהנמן ,עזרא  /נחמיה ,עזרא  /דבורה הנביאה ,האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש ,חזון אי"ש  /דבורה הנביאה ,חזון איש  /נחמיה ,חזון אי"ש  /האדמו"ר
מגור ,חזון אי"ש  /רבנו תם ,רבי עקיבא  /גן ורשה ,רבי עקיבא  /הרב קוק ,רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי ,דרך בן גוריון  /ז'בוטינסקי ,בן גוריון  /מגדל ויטה

התחנות המתבטלות לכיוון אשדוד:

קניון אילון ,מגדל קונקורד  /דרך בן גוריון ,רבי עקיבא  /שמואל הנביא ,רבי עקיבא  /הרב קוק ,רבי עקיבא  /ירושלים ,רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה ,רבי עקיבא /
רש"י ,חזון אי"ש  /האדמו"ר מגור ,חזון אי"ש  /הרב יעקב לנדא ,האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש ,עזרא  /דמשק אליעזר ,עזרא  /נחמיה ,עזרא  /הרב כהנמן

28

תחנות

מסלול הקו

תחנות חדשות

קווים
עירוניים

2

אזור התעשייה

שינוי מסלול

אהרונוביץ'
תדירות
לכיוון אזור התעשייה

ימים א-ה:

ימים א-ה:

שישי:

אז מה חדש אצלי?
הקו מוארך עד אזור התעשייה,
הופך לדו כיווני ומועדי הפעילות
יורחבו לכל שעות היום
עובר דרך :רבי עקיבא ,חזון אי"ש

שישי:

מוצ"ש:

 5:15-14:45כל  15דקות

מוצ"ש:

 19:00-00:00כל  30דקות

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון:
אהרונוביץ'

לכיוון:
אזור התעשייה
לכיוון אזור התעשייה

ביה"ח מעייני הישועה  /הרב רבינוב 26568
אשל אברהם  /הרב רבינוב 26564

 20162אבו חצירא  /הירקון
 20082צבי הרלינג  /הרב טייב
 26593גן שפירא  /הרב קובלסקי

>>>
לכיוון אזור התעשייה
>>>

בני ברק

אברבנאל  /המכבים 20081

 26484נחמיה  /חזון אי"ש

>>>

אברבנאל  /הרב נורוק 26582

 23058עזרא  /נחמיה

הרב נורוק  /אברבנאל 20085

יגאל אלון  /הרב טייב 26590
אבו חצירא  /הרב פתאיה 20150

 20162אבו חצירא  /הירקון
 20147הרב ישראל אבו חצירא  /דוד מחלוף
 21730ז'בוטינסקי  /אבו חצירא
 21365דרך ז'בוטינסקי  /דב גרונר
 26402רבי עקיבא  /שמואל הנביא

חזון איש  /נחמיה 20330

 22276רבי עקיבא  /ירושלים
 22277רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה

חזון אי"ש  /רבנו תם 26520

 23064חזון אי"ש  /רבי עקיבא

רבי עקיבא  /גן ורשה 20207

 26516חזון אי"ש  /האדמו"ר מגור

רבי עקיבא  /הרב קוק 21597

 27085חזון אי"ש  /נחמיה

רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי 21377

 26484נחמיה  /חזון אי"ש

דרך ז'בוטינסקי  /רבי עקיבא 22980

 27043נחמיה  /עזרא

דרך ז'בוטינסקי  /דב גרונר 26416

 20058עזרא  /דבורה הנביאה

דרך ז'בוטינסקי  /אבן עזרא 21370

 26481דמשק אליעזר  /עזרא
 26488דמשק אליעזר  /הרב יצחק נסים

אבו חצירא  /הרב פתאיה 20150

 26489קהילות יעקב  /הרב יצחק ניסים

אבו חצירא  /הקישון 20155

 26469קהילות יעקב/רבי יוסף צבי רימון

אזור התעשייה 20164

 26566אשל אברהם  /הרב רבינוב
 26569ביה"ח מעייני הישועה  /הרב רבינוב
 21372כהנמן  /פוברסקי
 20075אהרונוביץ׳  /רבי עקיבא

>>>

לכיוון אזור התעשייה

הרב אברמסקי  /מנצור בן שמעון 26591

 20163אזור התעשייה

לכיוון אהרונוביץ׳

 27043נחמיה  /עזרא
 21560עזרא  /הרב כהנמן

קריית הרצוג  /רבי גניחובסקי 20087

לכיוון:
קהילות יעקב

 27092הרב דסלר  /רבן יוחנן בן זכאי

המכבים  /הרב ברוט 20080

הרב נורוק  /רבי גניחובסקי 20086

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

>>>

לכיוון אזור התעשייה

 26391בן זכאי  /הרב הירש
 23061חזון אי"ש  /דסלר

אברבנאל  /צבי הרלינג 26558

>>>

הרב ישראל אבו חצירא  /דרך ז'בוטינס 20079

 26239רבי יהודה הנשיא  /בארי

 | 18:45-23:45כל  20דקות

נחמיה  /חזון אי"ש 26485

הרב ישראל אבו חצירא  /דרך ז'בוטינסקי 20079
לכיוון אזו

דרך ז'בוטינסקי  /אבן עזרא 21370

>>>

רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי 21377

 26380הרב אהרונסון  /דוד פנקס

לכיוון אהרונוביץ׳

רבי עקיבא  /הרב קוק 21597

>>>

 23039ירושלים  /בן זכאי

בני ברק

 22276רבי עקיבא  /ירושלים

מוצ"ש:

 | 18:45-23:45כל  20דקות

מוצ"ש:

>>>

 22970רבי עקיבא  /הרב קוק

 20061עיריית בני ברק  /ירושלים

דרך ז'בוטינסקי  /דב גרונר 26416

לכיוון אהרונוביץ׳

הרב מוהליבר  /דוד פנקס 26379

 26402רבי עקיבא  /שמואל הנביא

בני ברק

רבי יהודה הנשיא  /בארי 26240

 | 6:30-7:30כל  15-25דקות
 | 7:30-14:30כל  15דקות

 | 6:00-7:00כל  15-25דקות
 | 7:00-14:30כל  15דקות

 22970רבי עקיבא  /הרב קוק

חזון אי"ש  /האדמו"ר מגור 20340
לכיוון אזור התעשייה

 21730ז'בוטינסקי  /אבו חצירא
 21365דרך ז'בוטינסקי  /דב גרונר

שישי:

שישי:

בני ברק

הרב דסלר  /רבן יוחנן בן זכאי 27089

 20091המכבים  /הרב ברוט

 | 6:00-7:00כל  30דקות
 | 7:00-18:00כל  15דקות
 | 18:00-00:30כל  20-30דקות

לכיוון קהילות יעקב

הרב דסלר  /חזון אי"ש 27088

עיריית בני ברק  /ירושלים 26389

עזרא  /דמשק אליעזר 23055
נחמיה  /עזרא 27044

 20089אברבנאל  /צבי הרלינג
 20090אברבנאל  /המכבים

ירושלים  /בן זכאי 20200

דמשק אליעזר  /האדמו"ר מויז'ניץ 26487

>>>

נחמיה  /עזרא 27044

 26581אברבנאל  /הרב נורוק

וינברג  /דוד פנקס 26388

הרב יצחק ניסים  /קהילות יעקב 26490

ימים א-ה:

 | 6:00-7:00כל  20-30דקות
 | 7:00-17:00כל  15דקות
 | 17:00-00:00כל  20-30דקות

>>>

עזרא  /הרב כהנמן 20056

בן זכאי  /הרב הירש 26390

בירנבוים  /הרב עוזיאל 26504

 26615הרב קובלסקי  /הרב נורוק
 20084הרב נורוק  /אברבנאל

נחמיה  /חזון אי"ש 26485

לכיוון אהרונוביץ׳

הרב כהנמן  /רבי עקיבא 22974

 20163אזור התעשייה

לכיוון אזור התעשייה

הרב בר אילן  /הרב שפירא 20173

לכיוון אזור התעשייה

לכיוון:
אזור התעשייה
קהילות יעקב  /רבי יוסף צבי רימון 26469

לכיוון קהילות יעקב

לכיוון קהילות יעקב

אהרונוביץ׳  /השלושה 28588

תדירות
ימים א-ה:

 | 5:15-6:30כל  10-15דקות
 | 6:30-8:00כל  7-8דקות
 | 8:00-15:15כל  10-12דקות
 | 15:15-00:00כל  15-20דקות

 | 6:15-14:45כל  15דקות
 19:00-00:00כל  30דקות

אזור התעשייה

שינוי מסלול

לכיוון אהרונוביץ'

 | 5:30-20:00כל  10-13דקות
 | 20:00-00:00כל  20דקות

אז מה חדש אצלי?
תחנת הקצה תועתק מקניון אילון לאזור
התעשייה (ליד רמי לוי) .הסיבוב הכפול
בקריית הרצוג  -מתבטל
עובר דרך :גניחובסקי ,רבי עקיבא ,יהודה
הנשיא ,מעייני הישועה

3

קהילות יעקב

 28588אהרונוביץ׳  /השלושה

אבו חצירא  /הקישון 20155
אזור התעשייה 20164

התחנות המתבטלות לכיוון אזור התעשייה:

התחנות המתבטלות לכיוון אזור התעשייה:

אהרונוביץ׳  /נפחא ,אהרונוביץ'  /הרב ריינס ,קניון איילון  /דרך ששת הימים

הרב עויזאל  /הרב יצחק ניסים ,הרב עוזיאל  /קיבוץ גלויות ,אברהם בן דוד  /קהילות יעקב ,הרב בן יעקב  /בר יוחאי ,שמואל הנביא  /רבי עקיבא,

התחנות המתבטלות לכיוון אהרונוביץ׳:

עלי הכהן  /דרך בן גוריון ,הקישון/דנגור

קניון איילון ,יגאל אלון  /הרב טייב

התחנות המתבטלות לכיוון קהילות יעקב:

הקישון  /דנגור ,הרב בן יעקב  /בר יוחאי ,אברהם בן דוד  /קהילות יעקב ,קהילות יעקב  /הר סיני

30

תחנות

מסלול הקו

תחנות חדשות

31

קו חדש!

4

תחנת רכבת
בני ברק

5

קהילות יעקב

קו חדש

אזור התעשייה

שינוי מסלול

תדירות
לכיוון תחנת רכבת בני ברק

ימים א-ה:

 | 5:15-00:30כל  25-30דקות

אז מה חדש אצלי?
קו חדש מתחנת הרכבת ועד לקהילות יעקב
דרך אהרונוביץ׳ וחזון אי״ש .הקו מחבר ישירות
את שכונת קרית הרצוג לאזור רבי עקיבא פינת
חזון אי"ש במקום קו  6עובר דרך :גניחובסקי,
אהרונוביץ' ,חזון אי"ש ,דמשק אליעזר

שישי:

לכיוון קהילות יעקב

ימים א-ה:

 | 5:30-00:00כל  25-30דקות

 | 6:00-00:15כל  20דקות

שישי:

 | 5:15-14:30כל  25-30דקות

מוצ"ש:

מוצ"ש:

אז מה חדש אצלי?
הקו יחבר ישירות את קרית הרצוג
למגדלי ב.ס.ר (רחוב הירקון)
עובר דרך :גניחובסקי ,מעייני הישועה,
קהילות יעקב ,מגדלי ב.ס.ר ,קניון אילון

 | 18:45-00:00כל  30דקות

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון:
קהילות יעקב

לכיוון:
תחנת רכבת בני ברק
לכיוון אזור התעשייה

דמשק אליעזר  /האדמו"ר מויז'ניץ 26487
עזרא  /דמשק אליעזר 23055

 21390תחנת רכבת בני ברק  /מבצע קדש
 21452קניון איילון  /מבצע קדש
הירקון א'
הירקון ג'

>>>
בני ברק

>>>

הירקון ד'

 20058עזרא  /דבורה הנביאה

בירנבוים  /הרב עוזיאל 26504

 26615הרב קובלסקי  /הרב נורוק

הרב עויזאל  /הרב יצחק ניסים 26491

 20084הרב נורוק  /אברבנאל

הרב עוזיאל  /קיבוץ גלויות 26493

 26581אברבנאל  /הרב נורוק

הרב בן יעקב  /בר יוחאי 26502
עזרא  /נחמיה 23058

 20091המכבים  /הרב ברוט

>>>

תחנת רכבת בני ברק  /מבצע קדש 21450

 26489קהילות יעקב  /הרב יצחק ניסים
 26469קהילות יעקב/רבי יוסף צבי רימון

 20092סוקולוב  /דרך ז'בוטינסקי

אשל אברהם  /הרב רבינוב 26566

 26538סוקולוב  /אבן גבירול

ביה"ח מעייני הישועה  /הרב רבינוב 26569

 26518סוקולוב  /הרב קוטלר

רבי עקיבא  /הרב כהנמן 21373
רבי עקיבא  /אליהו הנביא 21374
הרב ש״ך  /הרב קוטלר 26524
הרב ש"ך  /חשב סופר 20077
הרב ש״ך  /דרך ז'בוטינסקי 20078
הרב ישראל אבו חצירא  /דרך ז'בוטינסקי 20079

 22279רבי עקיבא  /חזון אי"ש
 22974הרב כהנמן  /רבי עקיבא
 26568ביה"ח מעייני הישועה  /הרב רבינוב
 26564אשל אברהם  /הרב רבינוב
 20056עזרא  /הרב כהנמן
 20057עזרא  /נחמיה
 26501הרב בן יעקב  /בר יוחאי

המכבים  /הרב ברוט 20080

 26500אברהם בן דוד  /קהילות יעקב

אברבנאל  /המכבים 20081

 26492קהילות יעקב  /הר סיני

אברבנאל  /צבי הרלינג 26558

>>>

אבו חצירא  /הקישון 20155

 20089אברבנאל  /צבי הרלינג
 20090אברבנאל  /המכבים

 26481דמשק אליעזר  /עזרא
 26488דמשק אליעזר  /הרב יצחק נסים

תחנת רכבת בני ברק

קהילות יעקב  /רבי יוסף צבי רימון 26469

 26593גן שפירא  /הרב קובלסקי

 26490הרב יצחק ניסים  /קהילות יעקב

אברבנאל  /הרב נורוק 26582

 26487דמשק אליעזר  /האדמו"ר מויז'ניץ

הרב נורוק  /אברבנאל 20085

 23055עזרא  /דמשק אליעזר

הרב נורוק  /רבי גניחובסקי 20086

 26486דבורה הנביאה  /עזרא

לכיוון אזור התעשייה

 28525חזון אי"ש  /האדמור מנדבורנא

>

קריית הרצוג  /רבי גניחובסקי 20087

לכיוון חזון אי"ש

הירקון ב'

 27043נחמיה  /עזרא
>>>

לכיוון אזור התעשייה

אברבנאל  /המכבים 20090

בני ברק

אברבנאל  /צבי הרלינג 20089

 26484נחמיה  /חזון אי"ש

 20082צבי הרלינג  /הרב טייב

>>>

יגאל אלון  /הרב טייב 26590

 27085חזון אי"ש  /נחמיה

לכיוון קהילות יעקב

 26516חזון אי"ש  /האדמו"ר מגור

לכיוון אזור התעשייה

הרב אברמסקי  /מנצור בן שמעון 26591

>>>

קריית הרצוג  /רבי גניחובסקי 20087

 23064חזון אי"ש  /רבי עקיבא

דמשק אליעזר  /הרב יצחק נסים 26488

הירקון ג'

כהנמן  /פוברסקי 21372
בני ברק

הרב נורוק  /רבי גניחובסקי 20086

 21374רבי עקיבא  /אליהו הנביא

דמשק אליעזר  /עזרא 26481

הירקון א'

לכיוון חזון אי"ש

הרב נורוק  /אברבנאל 20085

 20094אהרונוביץ'  /הרב ריינס
 21373רבי עקיבא  /הרב כהנמן

האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש 21558

 21666קניון איילון  /דרך ששת הימים

עזרא  /הרב כהנמן 21560

>>>

אהרונוביץ׳  /קניון בני ברק 26554
אברבנאל  /הרב נורוק 26582

 27058אהרונוביץ׳  /נפחא

לכיוון:
חזון אי"ש

בני ברק

לכיוון אזור התעשייה

אהרונוביץ'  /הרב ריינס 26550

 20037קניון בני ברק  /אהרונוביץ'

>>>

אהרונוביץ׳  /רבי עקיבא 20075

 26581אברבנאל  /הרב נורוק

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

>>>

רבי עקיבא  /חזון אי"ש 22279

 20084הרב נורוק  /אברבנאל

לכיוון קהילות יעקב

חזון אי"ש  /רבנו תם 26520

 26615הרב קובלסקי  /הרב נורוק

מוצ"ש:

 | 18:45-23:45כל  30דקות

חזון אי"ש  /האדמור מנדבורנא 28525

אברהם בן דוד  /קהילות יעקב 26499

לכיוון אזור התעשייה

חזון אי"ש  /האדמו"ר מגור 20340

 26593גן שפירא  /הרב קובלסקי

>>>

חזון איש  /נחמיה 20330

 20082צבי הרלינג  /הרב טייב

שישי:

 | 6:00-7:30כל  15דקות
 | 7:30-14:30כל  20דקות

לכיוון חזון אי"ש

נחמיה  /חזון אי"ש 26485

 26558אברבנאל  /צבי הרלינג

 |6:00-00:00כל  20דקות

 20163אזור התעשייה

קהילות יעקב  /הרב יצחק ניסים 26489

 20081אברבנאל  /המכבים

ימים א-ה:

>>>

נחמיה  /עזרא 27044

תחנת רכבת בני ברק

לכיוון קהילות יעקב

הרב יצחק ניסים  /קהילות יעקב 26490

מוצ"ש:

 18:45-23:45כל  30דקות

לכיוון:
אזור התעשייה
לכיוון אזור התעשייה

בירנבוים  /הרב עוזיאל 26504

שישי:

 | 6:00-8:45כל  15-20דקות
8:45-14:30

לכיוון חזון אי"ש

לכיוון חזון אי"ש

קהילות יעקב  /רבי יוסף צבי רימון 26469

תדירות
לכיוון אזור התעשייה

ימים א-ה:

 | 5:30-14:30כל  25-30דקות

 | 19:00-00:00כל  30דקות

חזון אי"ש

הרב אברמסקי  /מנצור בן שמעון 26591
יגאל אלון  /הרב טייב 26590
הירקון ד'
הירקון ב'
קניון אילון  /דרך ששת הימים 21747

>>>

אזור התעשייה 20164

התחנות המתבטלות לכיוון אזור התעשייה:
קניון איילון

התחנות המתבטלות לכיוון חזון אי״ש:
קניון איילון ,יגאל אלון  /הרב טייב

32

תחנות

מסלול הקו

תחנות חדשות

33

6

אזור התעשייה

8

מרום נווה

שינוי מסלול

שינוי מסלול

תדירות
לכיוון אזור התעשייה

ימים א-ה:

 | 6:00-00:30כל  25-30דקות

אז מה חדש אצלי?
מתווסף מסלול חדש :מאזור התעשייה
דרך קריית הרצוג ומעייני הישועה ועד
רח׳ חזון אי״ש .עובר דרך :גניחובסקי,
מעייני הישועה ,נחמיה

שישי:

לכיוון מרום נווה

ימים א-ה:

ימים א-ה:
שישי:

מוצ"ש:

מוצ"ש:

אז מה חדש אצלי?
משתדרג לאוטובוסים רגילים,
ויחולו שינויים קלים בקו
עובר דרך :חשב סופר ,רמב"ם
סוקולוב ,מעייני הישועה

 18:30-00:15כל  25-30דקות

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון:
מרום נווה

שישי:

 | 6:45-8:30כל  10-15דקות | 8:30-10:30 ,כל  20-25דקות
 | 10:45-14:45כל  12-15דקות

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

מסלול סיבובי:

לכיוון אזור התעשייה

לכיוון מרום נווה

 20163אזור התעשייה

 28588אהרונוביץ׳  /השלושה

 20162אבו חצירא  /הירקון

 26579הרב בר אילן  /הרב קלישר

נחמיה  /חזון אי"ש 26484

 20080המכבים  /הרב ברוט

נחמיה  /עזרא 27043

 20081אברבנאל  /המכבים

 26578ביה"ס מע"ש  /הרב צירלסון

 26558אברבנאל  /צבי הרלינג

 26555הרב צירלסון  /ד"ר ברויאר

הרב בן יעקב  /בר יוחאי 26501

 26580הרב קלישר  /הילדסהיימר

>>>

 27058אהרונוביץ׳  /נפחא

>>>

הרב כהנמן  /קיבוץ גלויות 26506

 26615הרב קובלסקי  /הרב נורוק

 26540חשב סופר  /הרב ש״ך

21371

 26581אברבנאל  /הרב נורוק

כהנמן  /הרב זוננפלד

בני ברק

>>>

אברבנאל  /הרב נורוק 26582

 22975הרב כהנמן  /הרב זוננפלד

הרב נורוק  /אברבנאל 20085

 26502הרב בן יעקב  /בר יוחאי

הרב נורוק  /רבי גניחובסקי 20086

 26538סוקולוב  /אבן גבירול
 26518סוקולוב  /הרב קוטלר

 27044נחמיה  /עזרא
 26485נחמיה  /חזון אי"ש
 23053חזון אי"ש  /הרב יעקב לנדא

 26524הרב ש״ך  /הרב קוטלר
 20077הרב ש"ך  /חשב סופר
 20093מרכז רימונים  /רבי נפחא

 28525חזון אי"ש  /האדמור מנדבורנא

אברבנאל  /המכבים 20090

 28621חזון אי"ש  /מרום נווה

המכבים  /הרב ברוט 20091

 26476חזון אי"ש  /מרום נווה

 28541יעקב רוזנהיים  /הרב כהנמן
 26572ביה"ס אהל צביה  /בן זומא
 26571משה פרדו

>>>

אבו חצירא  /הרב פתאיה 20150

 21372כהנמן  /פוברסקי
 20075אהרונוביץ׳  /רבי עקיבא

אבו חצירא  /הקישון 20155
אזור התעשייה 20164

לכיוון בני ברק

אברבנאל  /צבי הרלינג 20089

 26475חזון אי"ש  /מרום נווה

 20094אהרונוביץ'  /הרב ריינס
לכיוון מרום נווה

לכיוון אזור התעשייה

יגאל אלון  /הרב טייב 26590

 26536אבן גבירול  /הרב מיימון

>>>

הרב אברמסקי  /מנצור בן שמעון 26591

 26418אבן גבירול  /רמב"ם

>>>

קריית הרצוג  /רבי גניחובסקי 20087

 26410הרב שר  /חיים פרל

לכיוון בני ברק

אהרונוביץ׳  /קניון בני ברק 26554

 26564אשל אברהם  /הרב רבינוב

 26413בן פתחיה  /הרב שר

לכיוון מרום נווה

אהרונוביץ'  /הרב ריינס 26550

 26568ביה"ח מעייני הישועה  /הרב רבינוב

 26414רמב"ם  /הרב מיימון
 26415ביה"ס בית יעקב  /רמב"ם
בני ברק

אהרונוביץ׳  /רבי עקיבא 20075

 22974הרב כהנמן  /רבי עקיבא

בני ברק

 20094אהרונוביץ'  /הרב ריינס

 26417תיכון מזרחי  /הרב מיימון

>>>

כהנמן  /פוברסקי 21372

 27058אהרונוביץ׳  /נפחא

 26537סוקולוב  /אבן גבירול

>>>

לכיוון אזור התעשייה

אשל אברהם  /הרב רבינוב 26566
ביה"ח מעייני הישועה  /הרב רבינוב 26569

 20037קניון בני ברק  /אהרונוביץ׳

לכיוון בני ברק

הרב כהנמן  /קוקה קולה 23060

לכיוון מרום נווה

קהילות יעקב  /הר סיני 26492

 26593גן שפירא  /הרב קובלסקי

 26548השלושה  /אהרונוביץ׳

 20084הרב נורוק  /אברבנאל

>>>

אברהם בן דוד  /קהילות יעקב 26500

 20082צבי הרלינג  /הרב טייב

לכיוון בני ברק

חזון אי"ש  /מרום נווה 26476
חזון אי"ש  /דבורה הנביאה 20059

 | 6:30-7:30כל  20דקות
 | 7:30-20:00כל  10-15דקות
 | 20:00-00:00כל  20-25דקות

 | 5:15-00:30כל  25-30דקות

 | 5:45-14:30כל  25-30דקות

לכיוון:
אזור התעשייה

תדירות
אהרונוביץ' מסלול סיבובי

 | 5:15-14:30כל  25-30דקות

 | 18:30-00:15כל  25-30דקות

אהרונוביץ' (מסלול סיבובי)

 28588אהרונוביץ׳  /השלושה

התחנות המתבטלות לכיוון אזור התעשייה:

חזון אי"ש  /דבורה הנביאה ,חזון אי"ש  /האדמו"ר מגור ,חזון אי"ש  /רבנו תם ,רבי עקיבא  /חזון אי"ש ,קניון איילון  /דרך ששת הימים ,קניון איילון

התחנות המתבטלות:

התחנות המתבטלות לכיוון מרום נווה:
קניון איילון ,יגאל אלון  /הרב טייב ,הרב כהנמן  /עזרא ,עזרא  /דבורה הנביאה ,האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש

ביה"ח מעייני הישועה  /הרב רבינוב ,ביה"ח מעייני הישועה  /הרב רבינוב ,משה פרדו ,ביה"ס אהל צביה  /בן זומא ,בן עזאי  /הרב ריינס ,הרב גוטמכר  /הרב
אלקלעי ,הרב זוננפלד  /הרב עטיה (תחנה בחלופה שמתבטלת)

34

תחנות

מסלול הקו

תחנות חדשות

35

9

קו חדש!
אזור התעשייה

קו חדש
במקום קו 11
המתבטל

קהילות יעקב
תדירות
לכיוון אזור התעשייה

ימים א-ה:

 | 6:30-00:15כל  25-30דקות

אז מה חדש אצלי?
מוארך לאזור התעשייה.
עובר דרך :בן גוריון ,סוקולוב ,אהרונוביץ׳,
חזון אי"ש ,ומגדלי ב.ס.ר
לכיוון:
אזור התעשייה

שישי:

לכיוון קהילות יעקב

ימים א-ה:

 | 6:00-00:00כל  25-30דקות

שישי:

 | 5:45-14:45כל  30דקות

 | 5:45-14:45כל  30דקות

מוצ"ש:

מוצ"ש:

 | 18:45-00:00כל  25-30דקות

 | 18:30-00:00כל  25-30דקות

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון:
קהילות יעקב

לכיוון אזור התעשייה

 21817דרך בן גוריון  /דרך ששת הימים

הרב עוזיאל  /קיבוץ גלויות 26493

 22273מגדל קונקורד  /דרך בן גוריון

אברהם בן דוד  /קהילות יעקב 26499

 22980דרך ז'בוטינסקי  /רבי עקיבא

>>>

עזרא  /דבורה הנביאה 20058

 21370דרך ז'בוטינסקי  /אבן עזרא

האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש 23051
חזון איש  /נחמיה 20330
בני ברק

חזון אי"ש  /רבנו תם 26520
רבי עקיבא  /חזון אי"ש 22279

 26538סוקולוב  /אבן גבירול
 20094אהרונוביץ'  /הרב ריינס
 21373רבי עקיבא  /הרב כהנמן
 21374רבי עקיבא  /אליהו הנביא
 23064חזון אי"ש  /רבי עקיבא

אהרונוביץ'  /הרב ריינס 26550

 27085חזון אי"ש  /נחמיה

הרב ש"ך  /חשב סופר 20077

 23053חזון אי"ש  /הרב יעקב לנדא

>>>

ז'בוטינסקי  /אבו חצירא 21730

 21558האדמור מנדבורנא  /חזון אי"ש

לכיוון אזור התע

דרך ז'בוטינסקי  /דב גרונר 21365

 23055עזרא  /דמשק אליעזר

דרך בן גוריון  /ז'בוטינסקי 21230

 26501הרב בן יעקב  /בר יוחאי

בן גוריון  /מגדלי קונקורד

21165

קניון אילון  /דרך ששת הימים 21747
אזור התעשייה 20164

 26500אברהם בן דוד  /קהילות יעקב

לכיוון קהילות יעקב

הרב שך  /דרך ז'בוטינסקי 20078

 28525חזון אי"ש  /האדמור מנדבורנא

>>>

אהרונוביץ  /רבי עקיבא 20075

 26516חזון אי"ש  /האדמו"ר מגור

בני ברק

לכיוון אזור התעשייה

חזון אי"ש  /האדמו"ר מגור 20340

 20092סוקולוב  /דרך ז'בוטינסקי
לכיוון קהילות יעקב

חזון אי"ש  /דבורה הנביאה 20059

>>>

הרב בן יעקב  /בר יוחאי 26502

 26416דרך ז'בוטינסקי  /דב גרונר

רמת גן

הרב עויזאל  /הרב יצחק ניסים 26491

 21666קניון איילון  /דרך ששת הימים

לכיוון קהילות יעקב

קהילות יעקב  /רבי יוסף צבי רימון 26469
בירנבוים  /הרב עוזיאל 26504

 20163אזור התעשייה

בני ברק

 26492קהילות יעקב  /הר סיני
 26489קהילות יעקב  /הרב יצחק ניסים
 26469קהילות יעקב  /רבי יוסף צבי רימון

קווים לערים
סמוכות
36

תחנות

מסלול הקו

תחנות חדשות

18

אור יהודה

שינוי מסלול

תדירות
ימים א-ה:
שישי:

מוצ"ש:

מוצ"ש:

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון אור יהודה

אור יהודה

לכיוון בני ברק

קריית אונו

בני ברק

>>>

סביון

>>>

גני תקוה

לכיוון תחנת רכבת תל-אביב מרכז

תל אביב

לכיוון אור יהודה

קריית אונו

לכיוון בני ברק

>>>
קריית אונו

לכיוון אור יהודה

גבעת שמואל

רמת גן

>>>

>>>
לכיוון בני ברק

לכיוון תחנת רכבת תל-אביב מרכז

גבעת
שמואל
רמת
גן
גבעת
שמואל

>>>

>>>

קריית אונו

לכיוון אור יהודה

לכיוון בני ברק

רמת גן

גבעת שמואל

>>>

>>>

אור יהודה

>>>

>>>

לכיוון תחנת רכבת

לכיוון אור יהודה

בני ברק

>>>

לכיוון בני ברק

>>>

לכיוון תחנת רכבת תל-אביב מרכז

בני ברק
רמת גן
תל אביב

תחנות

מסלול הקו

תחנות חדשות

 26945קניון אילון

גבעת
שמואל

יהדות קנדה  /העבודה 38135
מסוף אור יהודה 35335

 21230דרך בן גוריון  /ז'בוטינסקי
 21165בן גוריון  /מגדל ויטה

קריית אונו

העצמאות  /החצב 31207
העצמאות  /ירושלים 31335
יהדות קנדה  /אסירי ציון 31408

 21597רבי עקיבא  /הרב קוק
 21377רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי

גני תקוה

העצמאות  -צומת סביון 31338
העצמאות  /הכלנית 31337

 20826רבי עקיבא  /הרב ש״ך
 20207רבי עקיבא  /גן ורשה

לכיוון קריית אונו

בית ברוש 31203
דרך חטיבת אלכסנדרוני  /מבואות 31429

 21372כהנמן  /פוברסקי
 21373רבי עקיבא  /הרב כהנמן
 21374רבי עקיבא  /אליהו הנביא

>>>

שדרות בן גוריון  /מנדס 31012
דרך רב אלוף יעקב דורי  /גילדסגיים 35474
לשכת גיוס  /דרך רב אלוף יעקב דורי 31447

 23060הרב כהנמן  /קוקה קולה
 21371כהנמן  /הרב זוננפלד

קריית אונו

שדרות אהרון קציר  /כפר אזר 31903
שדרות בן גוריון  /שדרות אהרון 35472
שדרות בן גוריון  /הנשיא 36519

 32918ביאליק  -עירייה
 35430דוד בן גוריון  /מבצע קדש

לכיוון קריית אונו

אוניברסיטת בר אילן  /קרן היסוד 32943
אוניברסיטת בר אילן  /שדרות אהרון קציר 32567

 36560הנשיא  /לוחמי הגטאות
 36541לוחמי הגטאות  /יצחק שדה
 32897לוחמי הגטאות  /ביאליק

רמת גן

מרכז וואהל  /מקס ואנה ווב 32941
אוני בר אילן  /מקס ואנה ווב 32942

 32899גן דקל  /הנשיא
 36550הנשיא  /עוזי חיטמן

>>>

זבולון המר  /יוני נתניהו 32903
אורי צבי גרינברג  /ז'בוטינסקי 32904
מקס ואנה ווב  /דרך ז'בוטינסקי 32940

 32912הזיתים  /העבודה
 32913הזיתים  /בארי

33550
38120
31129
31065
37130
31036
35337
31054
38106
38111
31017
31102
31707
31352
31346
36526
35334
32906
32907
32908
32909
38630
36499
23060
21371
21372
21373
21374
20826
20207
23039
20061
20062
26339
25146
26326
26283
21654
23034
26241
21705
25732
21238
21815
25882
21035
27997

21139
25903
21770
21173
21206
21303
21764
27010
28665
21644
26264
26278
26277
25145
20183
26381
26389
20200
22277
22972
22279
22974
26977
22975
36500
36534
32940
32941
32942
32943
38129
38139
31348
38140
31673
31159
38107
31055
31053
31331
31037
31819
38121
31066
38123
31138
31429
33551

רכבת  -תל אביב מרכז  /על פרשת דרכים
ארלוזורוב  /דרך נמיר
ויצמן  /בארי
ביה"ח איכילוב  /ויצמן
בית המשפט  /ויצמן
בית הדר דפנה  /שדרות שאול המלך
דרך מנחם בגין  /על פרשת דרכים
תחנת רכבת תל-אביב מרכז  /על פרשת דרכים
הבורסה  /דרך ז'בוטינסקי
דרך ז'בוטינסקי  /גלעד
דרך ז'בוטינסקי  /ביאליק
ביאליק  /נורדאו
הרא"ה  /הרצל
הרא"ה  /דרך בן גוריון
ירושלים  /דניאל
עיריית בני ברק  /ירושלים
עיריית בני ברק  /ירושלים
ירושלים  /בן זכאי
רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה
רבי עקיבא  /רש"י
רבי עקיבא  /חזון אי"ש
הרב כהנמן  /רבי עקיבא
הרב כהנמן  /עזרא
הרב כהנמן  /הרב זוננפלד
צומת גבעת שמואל
ז'בוטינסקי  /רמב"ם
מקס ואנה ווב  /דרך ז'בוטינסקי
מרכז וואהל  /מקס ואנה ווב
אוניברסיטת בר אילן  /מקס ואנה ווב
אוניברסיטת בר אילן  /קרן היסוד
אוניברסיטת בר אילן
הרצל  /שדרות נורדאו
הרצל  /וינגייט
גולומב  -מתנ"ס
קפלן  /דוד רמז
ספורטק  /לוי אשכול
יהודה הלוי  /ישעיהו
הרי יהודה  /עין חנוך
הרי יהודה  /הרמה
העמקים  /סמטת עמק זבולון
מרכז מסחרי ג.סביון
יחזקאל  /ירמיהו
לוי אשכול  -קניון
לוי אשכול  /התמר
דרך לוי אשכול  /צהל
לוי אשכול  /דורי
דרך חטיבת אלכסנדרוני  /מבואות
מסוף קריית אונו

בני ברק

הזיתים  /העבודה 32901
קניון הגבעה  /יוני נתניהו 32902

 32910פארק רמון  /שדרות מנחם בגין
 32911ביאליק  /שדרות מנחם בגין

לכיוון:
קריית אונו

לכיוון קריית אונו

הנשיא  /עוזי חיטמן 36550
הנשיא  /לוחמי הגטאות 36560
הזיתים  /בארי 32900

 32908מקס ואנה ווב  /דרך ז'בוטינסקי
 32909ז'בוטינסקי  /א.צ .גרינברג

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

>>>

לוחמי הגטאות  /יצחק שדה 36540
גן דקל  /הנשיא 32899

 36518שדרות בן גוריון  /הנשיא
 31900שדרות אהרון קציר  /שמחה הולצברג
 32906אוניברסיטת בר אילן  /מקס ואנה
 32907מרכז וואהל  /מקס ואנה ווב

 | 19:30-23:35כל  30-35דקות

רמת גן

דוד בן גוריון  /מבצע קדש 32895
ביאליק  -עירייה 32896
שדרות לוחמי הגטאות  /ביאליק 32917

מוצ"ש:

 | 19:30-23:40כל  30-35דקות

לכיוון קריית אונו

הרב כהנמן  /עזרא 26977
הרב כהנמן  /הרב זוננפלד 22975

 35301דרך רב אלוף יעקוב דורי  /דרך לוי אשכול
 31740בית הברוש
 31739שער קיראון
 31816בן גוריון  /שלמה המלך
 31013בן גוריון  /הפרדס

 | 05:45-15:10כל  30-35דקות

מוצ"ש:

 | 06:00-15:10כל  30-35דקות

לכיוון קריית אונו

רבי עקיבא  /ירושלים 22276
רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה 22277

 31676מרכז מסחרי  /העצמאות
 31604צומת סביון  /כביש 4622
 38740דרך חטיבת אלכסנדרוני  /מבואות

שישי:

שישי:

 | 05:55-22:00כל  30-40דקות

>>>

מגדל קונקורד  /דרך בן גוריון 22273
רבי עקיבא  /שמואל הנביא 26402
רבי עקיבא  /הרב קוק 22970

מסוף קריית אונו
דרך חטיבת אלכסנדרוני  /דרך לוי אשכול
דרך לוי אשכול  /שטרן
קניון קריית אונו  /לוי אשכול
יחזקאל  /בר יהודה
מרכז מסחרי ג.סביון
העמקים  /סמטת עמק זבולון
הרי יהודה  /הרמה
הרי יהודה  /עין שמש
יהודה הלוי  /ישעיהו
לוי אשכול
מועצה דתית קריית אונו  /דוד רמז
קפלן
הרצל  /גולומב
הרצל  /וינגייט
הרצל  /שדרות נורדאו
כביש  / 471ז'בוטינסקי
אוניברסיטת בר אילן  /מקס ואנה
מרכז וואהל  /מקס ואנה ווב
מקס ואנה ווב  /דרך ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי  /א.צ .גרינברג
ז'בוטינסקי  /רמב"ם
צומת גבעת שמואל
הרב כהנמן  /קוקה קולה
כהנמן  /הרב זוננפלד
כהנמן  /פוברסקי
רבי עקיבא  /הרב כהנמן
רבי עקיבא  /אליהו הנביא
רבי עקיבא  /הרב ש״ך
רבי עקיבא  /גן ורשה
ירושלים  /בן זכאי
עיריית בני ברק  /ירושלים
ירושלים  /הרא"ה
הרא"ה  /הבנים
הרא"ה  /דרך בן גוריון
הרא"ה  /הרצל
הרצל  /דרך ז'בוטינסקי
דרך ז'בוטינסקי  /ביאליק
דרך ז'בוטינסקי  /גלעד
הבורסה  /דרך ז'בוטינסקי
דרך בגין  /על פרשת דרכים
בית הדר דפנה  /שדרות שאול המלך
בית המשפט  /ויצמן
ביהח איכילוב  /ויצמן
ארלוזורוב  /ויצמן
ארלוזורוב  /דרך נמיר
תחנת רכבת תל-אביב מרכז  /הורדה

ימים א-ה:

 | 05:25-08:05כל  20-25דקות
 | 08:05-22:00כל  30-35דקות

לכיוון:
תל-אביב

 35315החרושת  -מסוף אור יהודה
 31171יהדות קנדה  /החרושת
 31409יהדות קנדה  /העצמאות
 31725דרך העצמאות  /ההסתדרות
 31661העצמאות  /דוד אלעזר

רבי עקיבא  /רש"י 22972
רבי עקיבא  /חזון אי"ש 22279
הרב כהנמן  /רבי עקיבא 22974

ימים א-ה:

מתל אביב לקריית אונו

>>>

38

לכיוון:
בני ברק

קניון אילון 26945
דרך בן גוריון  /דרך ששת הימים 21817

מקריית אונו לתל אביב

מה הסיפור שלי?
גישה ישירה לאיכילוב וחיבור בין
הכניסה לעיר (קוקה קולה) לאזור רח׳
ירושלים .עובר דרך :עיריית ב״ב ,רבי
עקיבא ,כהנמן ,גבעת שמואל

 | 20:30-23:00כל  70-80דקות

קריית אונו
תדירות

שישי:

 | 06:10-15:30כל  25-35דקות

לכיוון:
אור יהודה

סביון

ימים א-ה:

 | 05:55-22:00כל  30-40דקות
 | 05:55-15:30כל  25-35דקות

 | 20:30-23:00כל  70-80דקות

תל-אביב

קו חדש
לתל אביב
וקריית אונו

מאור יהודה לרמת גן

 | 05:55-22:00כל  30-45דקות

מה הסיפור שלי?
מסלול משופר בקריית אונו,
עובר דרך :רבי עקיבא ,כהנמן,
גבעת שמואל

28

רמת-גן
מרמת גן לאור יהודה

קו חדש!

39

34

תל-אביב

שינוי מסלול
ותגבור תדירות

פתח תקוה
תדירות
מפתח תקווה לתל אביב

ימים א-ה:

 | 05:30-19:55כל  20-25דקות

שישי:

מה הסיפור שלי?
מסלול משופר להפחתת עומסים.
מאפשר חיבור בין אזור חזו"א לסוקולוב
ובין מחלף גהה וא"ת קריית אריה .עובר
דרך :סוקולוב ,חזון אי"ש ,שד׳ ירושלים
לכיוון:
תל-אביב

 | 05:30-15:00כל  20-30דקות

שישי:

מה הסיפור שלי?
הקו יוארך לגבעת שמואל ויספק
שירות מזרח-מערב נוסף בבני ברק
ועוד קישור לגשר קוקה קולה.

פתח תקוה

 20335לה גוורדיה  /דרך הטייסים
 21190אורט סינגלובסקי  /דרך הטייסים
 21281פארק וולפסון  /דרך הטייסים

בני ברק

>>>

רמת גן

לכיוון תחנת רכבת תל-אביב מרכז

רמת גן

>>>
לכיוון תחנת רכבת תל-אביב מרכז

תל אביב

>>>

 33741דרך שלמה שמלצר  /דרך זבולון המר
>>>

 31424תחנת רכבת קריית אריה

גבעת שמואל

 36725דרך זבולון המר  /אבשלום גיסין

לכיוון גבעת שמואל

 32231אבשלום גיסין  /בזל

בני ברק

מחלף לה גוורדיה 21274

 38143אבשלום גיסין  /משה דיין

פתח תקוה

לה גוורדיה  /יגאל אלון 21264

 36580אבשלום גיסין  /משה דיין

תחנה מרכזית ת"א ק / 7 .הורדה

>>>

לה גוורדיה  /שער הגיא 21438

 36583האופן  /החרש

>>>

לה גוורדיה  /הגיבור האלמוני 21301

 32454היצירה  /האופן

>

לה גוורדיה  /דרך הטייסים 21595

 32299היצירה  /אפעל

לכיוון תחנת רכבת קריית ארייה פתח תקוה

אורט סינגלובסקי  /דרך הטייסים 21602

 27063מחלף גהה  /דרך ז'בוטינסקי

תל-אביב יפו

פארק וולפסון  /דרך הטייסים 21433

 21161דרך ז'בוטינסקי  /אהרונוביץ׳

לכיוון תל-אביב

דרך הטייסים  /עודד 21590

 21616דרך ז'בוטינסקי  /הרב ש״ך

לכיוון גבעת שמואל

עודד  /אלוף דוד 26071

 20078הרב ש״ך  /דרך ז'בוטינסקי

בני ברק

אלוף שדה  /כורזין 22926

 20077הרב ש״ך  /חשב סופר

>>>

אלוף שדה  /דרך יצחק רבין 21001

 26524הרב ש״ך  /הרב קוטלר

>>>

הרא"ה  /דרך יצחק רבין 26166

 26520חזון אי"ש  /רבנו תם

גבעתיים

הרא"ה  /פנחס רוטנברג 26188

 20340חזון אי"ש  /האדמור מגור

לכיוון תחנת רכבת קריית ארייה פתח תקוה

הרא"ה  /טרומן 26213

 20059חזון אי"ש  /דבורה הנביאה

>>>

טרומן  /עוזיאל 26971

 26236שדרות ירושלים  /מולכו

לכיוון תל-אביב

בית הספר חורב  /עוזיאל 26207

 26228שדרות ירושלים  /הרא"ה

רמת גן

שדרות ירושלים  /בית לחם 26210

 26209שדרות ירושלים  /עוזיאל

31427
30548
31434
32904
38630
36499
26505
26490
26487
23055
23058
21560
21372
21373
21374
20826
20207
21597
26383
20062
26339
21229
26333
26137
26133
26129
21096
21093
21125
21705
21472
21675
22945
22947
23013

25439
23016
25702
23017
21221
23014
21140
20017
21126
21095
22921
26127
26130
26136
26140
26331
21228
25145
20183
26380
26239
26391
26394
20200
22277
22972
22279
22974
26977
20056
20057
20058
26481
26488
26489
26469
26504
26506
36500
36534
32910
32911
33428
31427

תחנה מרכזית ת"א ק / 7.רציפים
המסגר  /לה גוורדיה
המסגר  /ריב"ל
המסגר  /בן אביגדור
גשר קלקא  /דרך בגין
קניון עזריאלי  /דרך בגין
תחנת רכבת ת"א מרכז  /על פרשת דרכים
גשר דוד שיפמן  /דרך מנחם
ערבי נחל  /בורוכוב
כצנלסון  /עליית הנוער
כצנלסון  /קק"ל
כצנלסון  /ויצמן
גן הזיכרון  /כצנלסון
סירקין  /ביאליק
קריניצי  /ביאליק
קריניצי  /הרצל
בן גוריון  /החץ
הרא"ה  /דרך בן גוריון
ירושלים  /דניאל
הרב אהרונסון  /דוד פנקס
רבי יהודה הנשיא  /בארי
בן זכאי  /הרב הירש
בן זכאי  /יצחק גרשטנקורן
ירושלים  /בן זכאי
רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה
רבי עקיבא  /רש"י
רבי עקיבא  /חזון אי"ש
הרב כהנמן  /רבי עקיבא
הרב כהנמן  /עזרא
עזרא  /הרב כהנמן
עזרא  /נחמיה
עזרא  /דבורה הנביאה
דמשק אליעזר  /עזרא
דמשק אליעזר  /הרב יצחק ניסים
קהילות יעקב  /הרב יצחק ניסים
קהילות יעקב  /רבי יוסף צבי רימון
בירנבוים  /הרב עוזיאל
הרב כהנמן  /קבוץ גלויות
צומת גבעת שמואל
ז'בוטינסקי  /רמב"ם
פארק רמון  /שדרות מנחם בגין
ביאליק  /שדרות מנחם בגין
הסיבים  /שלמה זלוטניק
הרב שלמה גורן  /מגשימים

לכיוון גבעת שמואל

שדרות ירושלים  /הרא"ה 26227

 26206בית הספר חורב  /עוזיאל

לכיוון:
גבעת שמואל

רמת גן

שדרות ירושלים  /חזון אי"ש 26237

 26193עוזיאל  /טרומן

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

>>>

חזון אי"ש  /האדמור מנדבורנא 28525

 26190הרא"ה  /חד נס

>>>

חזון אי"ש  /הרב יעקב לנדא 23053

 26189הרא"ה  /פנחס רוטנברג

לכיוון תל-אביב

חזון אי"ש  /האדמור מגור 26516

 26165הרא"ה  /דרך יצחק רבין

בני ברק

חזון אי"ש  /רבי עקיבא 23064

 21004אלוף שדה  /כורזין

מוצ"ש:

 | 18:15-00:00כל  35דקות

גבעתיים

סוקולוב  /הרב קוטלר 26518

 21285אלוף שדה  /עודד

הרב שלמה גורן  /מגשימים
הסיבים  /קאנטרי קלאב
שדרות מנחם בגין  /חיים נחמן ביאליק
אורי צבי גרינברג  /ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי  /רמב"ם
צומת גבעת שמואל
הרב כהנמן  /אדמו"רי שאץ
הרב יצחק ניסים  /קהילות יעקב
דמשק אליעזר  /האדמו"ר מויז'ניץ
עזרא  /דמשק אליעזר
עזרא  /נחמיה
עזרא  /הרב כהנמן
כהנמן  /פוברסקי
רבי עקיבא  /הרב כהנמן
רבי עקיבא  /אליהו הנביא
רבי עקיבא  /הרב ש"ך
רבי עקיבא  /גן ורשה
רבי עקיבא  /הרב קוק
הרב קוק  /חברון
ירושלים  /הרא"ה
הרא"ה  /הבנים
בן גוריון  /הרא"ה
קריניצי  /הרצל
סירקין  /ביאליק
כיכר נח  /כצנלסון
כצנלסון  /ויצמן
כצנלסון  /קק"ל
כצנלסון  /לכיש
ערבי נחל  /בורוכוב
דרך בגין  /על פרשת דרכים
קניון עזריאלי  /דרך בגין
גשר קלקא  /דרך בגין
המסגר  /התעשייה
המסגר  /יד חרוצים

שישי:

 | 5:45-7:45כל  20-30דקות
 | 8:00-14:45כל  15-20דקות

לכיוון גבעת שמואל

סוקולוב  /אבן גבירול 26538

 26070עודד  /אלוף דוד

תחנה מרכזית תל-אביב קומה  / 7הורדה 23013

תל אביב

לכיוון תחנת רכבת תל-אביב מרכז

 21434לה גוורדיה  /יגאל אלון

לכיוון תחנת רכבת קריית ארייה פתח תקוה

סוקולוב  /דרך ז'בוטינסקי 20092

 22934מחלף לה גוורדיה

 25693לה גוורדיה  /הגיבור האלמוני

מוצ"ש:

 | 18:45-00:00כל  35דקות

ימים א-ה:

 | 5:45-20:30כל  15-20דקות
 | 20:30-00:00כל  30דקות

>>>

דרך ז'בוטינסקי  /דב הוז 27059

 25439תחנה מרכזית תל-אביב קומה  / 7רציפים

 21209לה גוורדיה  /לוחמי גליפולי

שישי:

 | 5:45-14:45כל  15-20דקות

לכיוון:
תל-אביב

>>>

מחלף גהה  /דרך ז'בוטינסקי 26583

05:40
 | 6:00-10:00כל  12-15דקות
 | 10:00-18:30כל  15-20דקות
 | 18:30-23:30כל  25-30דקות

 | 06:20-15:30כל  25-30דקות

לכיוון תל-אביב

מחלף גהה  /ז'בוטינסקי 37655

ימים א-ה:

ימים א-ה:

גבעת שמואל

אבשלום גיסין  /משה דיין 32174

לכיוון תל אביב

 | 06:00-20:00כל  20-25דקות

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון גבעת שמואל

תל אביב

אבשלום גיסין  /בזל 32172

רמת גן

מתל אביב לפתח תקווה

תדירות

לכיוון גבעת שמואל

דרך זבולון המר  /דרך אם המושבות 38334

תל אביב

שינוי מסלול

לכיוון:
פתח תקוה

תחנת רכבת קריית אריה 35378

גבעתיים

160

גבעת שמואל

התחנות המתבטלות לכיוון תל-אביב:

קהילות יעקב  /רבי יוסף צבי רימון ,בירנבוים  /הרב עוזיאל
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תחנות

מסלול הקו

תחנות חדשות
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140

בת ים

בני ברק
תדירות

שינוי מסלול

לכיוון בני ברק

לכיוון בת ים

ימים א-ה:

ימים א-ה:

 | 6:30-7:30כל  30דקות
 | 7:30-10:00פעם בשעה
 | 12:30-00:00פעם בשעה

 | 5:45-7:30כל  10-25דקות
 | 7:30-12:30פעם בשעה
 | 12:30-13:30כל  30דקות
 | 14:45-23:00פעם בשעה

 - 6:45-8:45פעם בשעה | 13:15 | 12:00 | 10:20

שישי:

00:10 | 23:00 | 21:30 | 20:00 | 18:30

מוצ"ש:

מה הסיפור שלי?
תחנת הקצה של הקו מועתקת לאזור
התעשייה (במקום קהילות יעקב)
מסלול מהיר לאורך השומר
עובר דרך :אבוחצירא ,ז'בוטינסקי,
כהנמן ,הפארק הלאומי

לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב *8787 -לפני הנסיעה

לכיוון:
בת ים

לכיוון:
בני ברק

שישי:

מוצ"ש:

23:00 ,21:30 ,20:00 ,18:30

לכיוון בת ים

לכיוון בני ברק

>>>

בני ברק

בת ים
>>>

לכיוון בת ים

לכיוון בני ברק

>>>

תל-אביב יפו

רמת גן
לכיוון בת ים
>>>
תל-אביב יפו

לכיוון בת ים
>>>

בת ים

לכיוון בת ים

התחנות המתבטלות לכיוון בת ים :קהילות יעקב  /רבי יוסף צבי רימון ,בירנבוים  /הרב עוזיאל ,הרב יצחק ניסים  /קהילות יעקב ,דמשק אליעזר /
האדמו"ר מויז'ניץ ,עזרא  /דמשק אליעזר ,נחמיה  /עזרא ,נחמיה  /חזון אי"ש ,חזון אי"ש  /האדמו"ר מגור ,חזון אי"ש  /רבנו תם ,רבי עקיבא  /חזון אי"ש,
אהרונוביץ  /רבי עקיבא ,אהרונוביץ'  /הרב ריינס ,אהרונוביץ  /קניון בני ברק ,דרך ז'בוטינסקי  /דב הוז ,ז'בוטינסקי  /אבו חצירא ,דרך ז'בוטינסקי  /דב גרונר,
דרך ז'בוטינסקי  /דרך בן גוריון ,דרך ז'בוטינסקי  /רש"י ,דרך זאב ז'בוטינסקי  /הרצל ,דרך ז'בוטינסקי  /ביאליק ,דרך ז'בוטינסקי  /החשמונאים ,דרך ז'בוטינסקי /
גלעד ,הבורסה  /דרך ז'בוטינסקי ,דרך בגין  /על פרשת דרכים ,קניון עזריאלי  /דרך בגין ,עזריאלי  /כביש ,20
התחנות המתבטלות לכיוון בני ברק :ת .רכבת השלום ,קניון עזריאלי  /דרך בגין ,דרך מנחם בגין  /על פרשת דרכים ,ת .רכבת ת"א מרכז  /על פרשת
דרכים ,הבורסה  /דרך ז'בוטינסקי ,דרך ז'בוטינסקי  /גלעד ,דרך ז'בוטינסקי  /ביאליק ,דרך ז'בוטינסקי  /הרצל ,דרך ז'בוטינסקי  /רש"י ,דרך ז'בוטינסקי  /רבי
עקיב ,דרך ז'בוטינסקי  /דב גרונר ,דרך ז'בוטינסקי  /אבן עזרא ,דרך ז'בוטינסקי  /סוקולוב ,קניון בני ברק  /אהרונוביץ' ,אהרונוביץ'  /נפחא ,אהרונוביץ'  /הרב
ריינס ,רבי עקיבא  /הרב כהנמן ,חזון אי"ש  /רבי עקיבא ,חזון אי"ש  /האדמו"ר מגור ,חזון אי"ש  /נחמיה ,נחמיה  /עזרא ,עזרא  /דבורה הנביאה ,דמשק אליעזר /
עזרא ,דמשק אליעזר  /הרב יצחק ניסים ,קהילות יעקב  /הרב יצחק ניסים ,קהילות יעקב  /רבי יוסף צבי רימון,
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תחנות

מסלול הקו

תחנות חדשות

אני מתגורר ברחוב דבורה
הנביאה בעיר .באיזו תחנה
עלי להמתין כיום כדי
לנסוע לאשדוד?
ובאיזו תחנה עלי לרדת
בחזור כדי לשוב לביתי?

>>>
לכיוון בני ברק
רמת גן

>>>
לכיוון בני ברק
>>>

מרכז הספורט  /דרך בגין
הרב ניסנבאום  /הקוממיות
הרב ניסנבאום  /העמל
הרב ניסנבאום  /הרב מיימון
כ"ט בנובמבר  /הרב ניסנבאום
כ"ט בנובמבר  /הרב לוי
כ"ט בנובמבר  /אלי כהן
אלי כהן  /חצור
אלי כהן  /דוד רזיאל
יוספטל  /מבצע סיני
בי"ח וולפסון
גשר קיבוץ גלויות
לח"י  /דרך קיבוץ גלויות
לח"י  /הארגזים
דרך בר לב  /דרך משה דיין
דרך בר לב  /אונטרמן
דרך בר לב  /שד' ששת הימים
שד' ששת הימים  /דרך בר לב
שד' ששת הימים  /תקוע
מח"ל  /שד' ששת הימים
מח"ל  /מעפילי אגוז
כיכר הרב פרדס  /שלם
עזריאל  /גבעתי
יהדות פילדלפיה  /עזריאל
שלום עליכם  /סן מרטין
כפר המכביה  /ברנשטיין
ברנשטיין  /אלוף שדה
אלוף שדה  /הירדן
הרא"ה  /יצחק רבין
משה דיין  /קרל נטר
בן אליעזר  /הירדן
בן אליעזר  /פנחס רוטנברג
אצ"ל  /בן אליעזר
אצ"ל  /המחתרת
אצ"ל  /הרב לנדס
בירנבוים  /הרב עוזיאל
הרב כהנמן  /קיבוץ גלויות
הרב כהנמן  /קוקה קולה
הרב כהנמן  /זוננפלד
הרב כהנמן  /פוברסקי
אהרונוביץ  /רבי עקיבא
אהרונוביץ'  /הרב ריינס
אהרונוביץ  /קניון בני ברק
דרך ז'בוטינסקי  /דב הוז
הרב ישראל אבו חצירא  /דרך
אבו חצירא  /הרב פתאיה
אבו חצירא  /הקישון
אזור התעשייה

בני ברק

20163
21452
20162
20147
26544
20037
27058
20094
22974
26977
22975
22282
26505
26466
26465
26462
26174
26172
26166
21002
26168
28632
26147
26143
26066
26054
26051
21437
21572
21436
21574
25668
25640
22028
39719
34795
36179
36175
36173
36171
36164
36161
36135
36119
36112

30018
36118
36134
36136
36159
36163
36172
36174
36178
37660
36298
25287
25639
25669
21538
21286
21287
26009
26052
26053
26063
26064
26144
26148
26149
26151
26167
21042
26165
26171
26178
26461
26463
26467
26468
26504
26506
23060
21371
21372
20075
26550
26554
27059
20079
20150
20155
20164

13:50 ,10:30 ,9:00 ,7:15 ,6:20

אני עובדת במתחם
ה BBCומתגוררת
בקריית הרצוג ,מרחק
 300מ' ממקום עבודתי,
עד היום נאלצתי לשוב
הביתה ב 2-אוטובוסים -
אחד לקניון איילון
והשני עד הבית…

מהי הדרך המהירה
המומלצת מקריית
הרצוג לבית החולים
מעיני הישועה ,ובחזרה
משכונת רמת אלחנן
לקריית הרצוג?

כתושב שכונת פרדס
כץ ,נאלצתי להחליף
בין אוטובוס בינעירוני
לעירוני ,כאשר היה
עלי לנסוע מבני ברק
לשכונה בירושלים .האם
האפשרויות שלי השתנו
לטובה?

לכיוון בני ברק

אזור התעשייה
קניון איילון  /מבצע קדש
אבו חצירא  /הירקון
הרב ישראל אבו חצירא  /דוד מחלוף
דרך ז'בוטינסקי  /סוקולוב
קניון בני ברק  /אהרונוביץ'
אהרונוביץ  /נפחא
אהרונוביץ'  /הרב ריינס
הרב כהנמן  /רבי עקיבא
הרב כהנמן  /עזרא
הרב כהנמן  /זוננפלד
הרב כהנמן  /כיכר התעשיה
הרב כהנמן  /אדמו"רי שאץ
התפוצות  /קוממיות
אצ"ל  /המחתרת
בן אליעזר  /הרצל
משה דיין  /הירדן
משה דיין  /קרל נטר
הרא"ה  /יצחק רבין
אלוף שדה  /יצחק רבין
ברנשטיין  /אלוף שדה
הפארק הלאומי  /סן מרטין
יהדות פילדלפיה  /עזריאל
עזריאל  /גבעתי
כיכר הרב פרדס  /שלם
מח"ל  /מעפילי אגוז
שדרות ששת הימים  /תקוע
דרך בר לב  /שד' ששת הימים
בר לב  /צביה לובטקין
דרך בר לב  /אונטרמן
דרך בר לב  /דרך משה דיין
הארגזים  /הלח"י
לח"י  /קיבוץ גלויות
בית ספר הולץ  /חיל השיריון
מסוף וולפסון
בי"ח וולפסון
אלי כהן  /יוספטל
אלי כהן  /דוד רזיאל
אלי כהן  /חצור
כ"ט בנובמבר  /אלי כהן
כ"ט בנובמבר  /אנה פרנק
כ"ט בנובמבר  /הרב ניסנבאום
הרב ניסנבאום  /הרב מיימון
הרב ניסנבאום  /העמל
מרכז הספורט

מי
הזיז את
האוטובוס
שלי?

בקרוב :מדריך נסיעות לתושב הבני ברקי
תשובות מפורטות ומנומקות לכל השאלות שלכם
על רפורמת התחבורה החדשה בבני ברק
יש לכם שאלות? שלחו לנו למייל tnuha@bbm.org.il
לפרטים נוספים :מוקד כל קו pti.org.il | bus.gov.il | *8787
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402

שחררו את קו  402מהפקק על ידי הזזת שאר המכוניות
קדימה ואחורה על לוח המשחק ,צאו לדרך!
ייעוץ ,תכנון ותיאום:

בכביש תהיה חכם!

ניהול וליווי פרויקטים:
עיצוב גרפיGRoup Media :

*3456

*6686

*2060

*2800

למידע מפורט :כנסו לpti.org.il -

