
metropoline.com | *5900 לפרטים נוספים – מוקד מטרופולין

bus.gov.il | *8787 או צרו קשר עם מוקד כל-קו pti.org.il-למידע מפורט כנסו ל

 )כפר-סבא, הרצליה, רעננה, 
 הוד השרון, רמת השרון, 

תלֿ אביב-יפו, רמת-גן, פתח תקווה(

בקווי השירות 
באזור השרון 

וגוש דן 



כפר-סבא  הרצליה

קווים שמסלולם השתנה

רעננה  פתח תקוה

571

 במקום קו 571, ניתן לעלות 
 על קו 42 )כפר-סבא - פתח תקוה( 
או על קו 561 לבילינסון/קריית אריה

מעתה, במקום קו 502, ניתן לעלות 
על קו 501 )חלופות הבוקר משכונות 

ברעננה והרצליה של קו 502 נשמרות 
תחת קו 501(

רעננה  תל-אביב

502

קווים מבוטלים

קו חדש

קו פרימיום חדש ומהיר
בין כפר-סבא להרצליה!

הקו יעבור דרך כביש 531
ויקצר משמעותית את משך

הנסיעה בין שתי הערים.

הקו מהווה חלופה מהירה
לנוסעים בקו 29 להרצליה

ולכפר-סבא.

222
מעתה, הנסיעה תעבור דרך

 תחנת הרכבת בהרצליה.
החלופות של קו 502 תועברנה לקו 501.

תדירות 
משופרת

רעננה  תל-אביב

501

תגבור 
נסיעות 
משמעותי

תדירות 
משופרת

מעתה, הנסיעה תתחיל ותסתיים 
 בתחנת הרכבת בקריית אריה. 

)מעתה, ניתן לבצע נסיעה מהוד השרון 
לתל-אביב עם הקו המהיר- 565(.

מעתה, הנסיעה תתחיל ותסתיים
בתחנת הרכבת סוקולוב/שכונת גיל 

 עמל בהוד השרון. הקו יפעל גם 
בשישי ובמוצ"ש.

הוד השרון  ת.מ. תל-אביב כפר-סבא  פתח תקוה

561565

מעתה, הנסיעה בקווים 504, 510 ו-524 תתחיל ותסתיים בתחנת רכבת 'סבידור'.
מענה לתחנה מרכזית תל-אביב נשמר ע"י הקווים 501 ו-525

רעננה  תל-אביב

504 תדירות 
משופרת

רעננה  תל-אביב

510

רעננה  תל-אביב

524

הנסיעה בקווים 575 ו-570 תתחיל ותסתיים במסוף 'רדינג' )נמל תל-אביב(.
 מעתה, קו 570 לא יעבור ברחוב אבן גבירול בתל-אביב )ניתן לעלות על

קו 249 שמגיע לכיכר רבין(.

הוד השרון  תל-אביבכפר-סבא  תל-אביב

575570

נוסעים יקרים,
איילון  ונתיבי  התחבורה  משרד  של  ארצית  תכנית  במסגרת 
לייעול רשת קווי האוטובוסים בישראל, אנו שמחים לעדכן על 

שינויים בקווי שירות של חברת מטרופולין.

מה בחוברת?

 כפר-סבא

פתח תקוה
5618-9

 הוד השרון

ת.מ. תל-אביב
56510-11

5046
 רעננה

  
תל-אביב

5106
 רעננה

תל-אביב

5247
 רעננה

תל-אביב

 רעננה
  

תל-אביב
6 501

 כפר-סבא

הרצליה
4 222

 הוד השרון

תל-אביב
5707

 כפר-סבא

תל-אביב
5757



אלו הדרכים לטעון את כרטיס הרב-קו שלכם: 

קו חדש | אזור תעשייה כפר-סבא  הרצליה222

איזור התעשיה כפר סבא
התע"ש / גלגלי הפלדה
ויצמן / גייסות השריון
וייצמן / תל חי
וייצמן / רוטשילד
קניון ערים / וייצמן
טשרניחובסקי / ויצמן
מסוף רעננה
צומת כפר שמריהו
צומת הרצליה
משכית / יוחנן הסנדלר
מדינת היהודים / משכית
מדינת היהודים / דוד המלך
מדינת היהודים / מתתיהו
השונית / יורדי ים

השונית / יורדי ים
מדינת היהודים / מתתיהו

מדינת היהודים / נעמי שמר
מדינת היהודים / גלגלי הפלדה

גלגלי הפלדה / יוחנן הסנדלר
אבא אבן / משכית

מחלף הסירה
המעפילים / נורדאו

בית משפט / טשרניחובסקי
ויצמן / גלר

וייצמן / סוקולוב
וייצמן / רוטשילד

ויצמן / תל חי
וייצמן / גייסות השריון

התע"ש / גלגלי הפלדה
איזור התעשיה כפר סבא

כפר-סבא
הרצליה

בא
-ס

פר
כ

יה
צל

הר

לכיוון אזור תעשייה כפר-סבאלכיוון הרצליה

הקו יעבור דרך כביש 531  >
ויקצר משמעותית את משך  

הנסיעה בין שתי הערים.  
הקו מהווה חלופה מהירה  >
לנוסעים בקו 29 להרצליה  

ולכפר-סבא.  

אז מה חדש אצלי?

אזור תעשיה כפר סבא, ויצמן 
בכפר סבא, קניון ערים, מסוף 

רעננה, משכית בהרצליה.

עובר דרך

 לוח הזמנים נתון לשינוי.
מומלץ להתעדכן ב- 8787* או ב-5900* לפני נסיעה.

מקרא מסלול:

תחנה | תחנה חדשה | תחנה ראשונה | תחנה אחרונה | מעבר עירוני | מסלול הקו

התחבורה הציבורית משנה דרך

 טוענים 
לפני שעולים

אין אפשרות לטעון רב-קו אצל הנהג

אחת הדרכים לשמור על כולנו היא להקפיד על שמירת מרחק.
יש להצטייד לפני העלייה לאוטובוס בכרטיס רב-קו טעון בחוזה הנסיעה 

המתאים לנסיעתכם )בנסיעות עירוניות ובינעירוניות(.

 עם החזרה לשגרה בצל הקורונה, 
נחזור בבטחה גם לתחבורה הציבורית

pti.org.il לנקודת הטעינה הקרובה אליך ולפרטים נוספים יש להיכנס לאתר

מכונות אוטומטיות
אשראי ומזומן

רשתות הפארם,
קיוסקים ובבתי עסק נבחרים

אשראי ומזומן

מרכזי ״על-הקו״ ברחבי הארץ
אשראי ומזומן

 מהטלפון הנייד ביישומון רב-קו אונליין 
)NFC מכשירים תומכי( HopOn-ו

אשראי

במחשב הביתי
באמצעות קורא כרטיסים ייעודי

אשראי

כספונטים
אשראי

חובה לתקף את כרטיס הרב-קו, בכל נסיעה. 

אם עדיין אין לכם רב-קו, אלו הן הדרכים להצטייד בו: 

hopon.co.ilמרכזי ״על-הקו״ ברחבי הארץ ravkavonline.co.il

לוח זמנים / תדירות

ימים א׳-ה׳:
20:00-06:00 | 1-2 בשעה

ימי שישי:
12:00-07:00 | 1 בשעה
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שינוי מסלול | רעננה  תלֿ אביב-יפו510

מעתה, הנסיעה בקו תתחיל ותסתיים בתחנת רכבת 'סבידור'.  > 
מענה לתחנה מרכזית תל-אביב שמר ע"י הקווים 501 ו-525.  > 
תדירות הקו תתוגבר משמעותית לאור ביטולו של קו 502 .  >

אז מה חדש אצלי?

תחנת רכבת רעננה, בן גוריון בהרצליה, קניון שבעת הכוכבים, תחנת רכבת הרצליה, דרך נמיר 
בת"א, תחנת רכבת מרכז תל-אביב.

עובר דרך
תדירות משופרת

שינוי מסלול | רעננה  תלֿ אביב-יפו501

מעתה, הנסיעה תעבור דרך תחנת הרכבת בהרצליה.  > 
תדירות הקו תתוגבר בכ- 130 נסיעות שבועיות בשני כיווני הנסיעה.  >

החלופות של קו 502, היוצאות בשעות הבוקר מרעננה או הרצליה, יתווספו לקו זה.   > 
מדובר בחלופות שתחנות המוצא שלהן הן: מסוף רעננה, לב הפארק רעננה,   

מורדי הגטאות בהרצליה, רח' צה"ל/היורה הרצליה.  

אז מה חדש אצלי?

מסוף רעננה, אחוזה ברעננה, בן גוריון וויצמן בהרצליה, קניון שבעת הכוכבים, תחנת רכבת 
הרצליה, מחלף גלילות, דרך נמיר בת"א, סמינר הקיבוצים, קניון עזריאלי, תחנה מרכזית תל-אביב.

עובר דרך

תדירות משופרת

שינוי מסלול | רעננה  תלֿ אביב-יפו504

מעתה, הנסיעה בקו תתחיל ותסתיים בתחנת  > 
רכבת 'סבידור'.   

מענה לתחנה מרכזית תל-אביב נשמר ע"י   > 
הקווים 501 ו-525  

אז מה חדש אצלי?
 אחוזה ברעננה, מחלף גהה, ז'בוטינסקי ברמת גן, 

הבורסה ברמת גן, תחנת רכבת מרכז תל-אביב.

עובר דרך

שינוי מסלול | רעננה  תלֿ אביב-יפו524

מעתה, הנסיעה בקו תתחיל ותסתיים  > 
בתחנת רכבת 'סבידור'.   

מענה לתחנה מרכזית תל-אביב נשמר  > 
ע"י הקווים 501 ו-525  

אז מה חדש אצלי?
ויצמן ברעננה, בן גוריון וסוקולוב בהרצליה, צומת הכפר 

הירוק, ראול ולנברג בתל-אביב, תחנת רכבת בני ברק, קניון 
איילון, הבורסה ברמת גן, תחנת רכבת מרכז תל-אביב.

עובר דרך

שינוי מסלול | כפר-סבא  תלֿ אביב-יפו570

הנסיעה בקו תתחיל ותסתיים במסוף 'רדינג'  > 
)נמל תל-אביב(.   

מעתה, קו 570 לא יעבור ברחוב אבן גבירול  > 
בתל-אביב )ניתן לעלות על קו 249 שמגיע   

לכיכר רבין(.  

אז מה חדש אצלי?
מרכז הוד השרון, קניון שרונים, צומת הכפר הירוק, 

אפקה בתל-אביב, גני תערוכה, תחנת רכבת 
האוניברסיטה, רדינג )נמל תל-אביב(.א

עובר דרך

שינוי מסלול | הוד השרון  תלֿ אביב-יפו575

הנסיעה בקו תתחיל ותסתיים מסוף 'רדינג'  > 
)נמל תל-אביב(.  

אז מה חדש אצלי?
תחנה מרכזית כפר-סבא, קניון ערים, מסוף רעננה, 

צומת הכפר הירוק, אפקה בתל-אביב, האוניברסיטה 
בתל-אביב, סמינר הקיבוצים, רדינג )נמל תל-אביב(.

עובר דרך

לוח זמנים / תדירותלוח זמנים / תדירות

ימים א׳-ה׳:
23:50-05:00 | 3-6 בשעה

ימי שישי:
15:00-05:30 | 3-4 בשעה

מוצ"ש:
24:00-18:30 | 2 בשעה

 ימים א׳-ה׳:
 22:00-05:30 | 3 בשעה

לוח הזמנים נתון לשינוי. מומלץ להתעדכן ב- 8787* או ב-5900* לפני נסיעה.לוח הזמנים נתון לשינוי. מומלץ להתעדכן ב- 8787* או ב-5900* לפני נסיעה.
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וייצמן / תל חי
וייצמן / רוטשילד
וייצמן / ירושלים
קניון ערים / וייצמן
וייצמן / זאב גלר
טשרניחובסקי / ויצמן
מסוף רעננה
מסוף צומת רעננה
בית ספר אורט שפירא / דרך
צומת כפר מל"ל
עין חי / המייסדים
דרך רמתיים / משה שרת
דרך רמתיים - עירייה
הוד השרון מרכז / דרך רמתי
דרך רמתיים / העמק
צומת ירקונה
קניון מרגלית השרון / דרך
דרך רמתיים / אפק
קניון שרונים
צומת עדנים

תחנת רכבת קרית אריה
דרך זבולון המר / דרך אם המושבות

אבשלום גיסין / בזל
אורלוב / קרול

תחנה מרכזית פ"ת
יוסף ספיר / הירקונים

צומת סגולה
תחנת רכבת סגולה

מרכז מסחרי ירקונים / 40
מחלף ירקון

צומת עדנים
דרך רמתיים / החרש

צומת נווה נאמן
דרך רמתיים / ז'בוטינסקי

צומת ירקונה
צומת גני עם

הוד השרון מרכז / דרך רמתיים
דרך רמתיים - עירייה

עין חי / התלמיד
עין חי / המייסדים

וה
קו

 ת
תח

פ
רון

ש
 ה

וד
ה

לכיוון תחנת רכבת קריית אריה 

תדירות הקו תתוגבר.  > 
מעתה, הנסיעה תתחיל ותסתיים בתחנת הרכבת בקריית אריה. )מעתה, ניתן   > 
לבצע נסיעה מהוד השרון לתל-אביב, רמת גן ובני ברק עם הקו המהיר- 565(.  

אז מה חדש אצלי?

לכיוון ויצמן / תל חי

שינוי מסלול | ויצמן / תל חי  תחנת רכבת קריית אריה561
כפר-סבא

שרון
הוד ה

רון
ש

 ה
וד

ה

עין חי / הצנחנים
בית משפט / טשרניחובסקי

טשרניחובסקי / ויצמן
ויצמן / גלר

וייצמן / גורדון
וייצמן / סוקולוב
ויצמן / ירושלים

וייצמן / רוטשילד
תחנה מרכזית כ"ס / הורדה

מחלף ירקון
מרכז מסחרי ירקונים / 40
תחנת רכבת סגולה
צומת סגולה
יוסף ספיר / הירקונים
תחנה מרכזית פ"ת
זאב אורלוב / יעקב קרול
בלינסון-קניון אבנת / מסוף
ז'בוטינסקי / הסיבים
היצירה / אפעל
האופן / החרש
אבשלום גיסין / משה דיין
דרך זבולון המר / אבשלום גיסין
תחנת רכבת קרית אריה

ויצמן בכפר-סבא, מסוף רעננה, מרכז הוד השרון, 
קניון שרונים, תחנת רכבת סגולה, תחנה מרכזית 
פתח תקוה, קניון אבנת, תחנת רכבת קרית אריה

עובר דרך

 תחנה מרכזית ת"א ק.6 / רציפים
 המסגר / יד חרוצים

 המסגר / בן אביגדור
 קניון עזריאלי / דרך בגין

 תחנת רכבת ת"א מרכז / על פרשת דרכים
 הבורסה / דרך ז'בוטינסקי

 דרך ז'בוטינסקי / גלעד
 דרך ז'בוטינסקי / החשמונאים

 דרך ז'בוטינסקי / הרצל
 דרך ז'בוטינסקי / קריניצי

 דרך ז'בוטינסקי / רבי עקיבא
 דרך ז'בוטינסקי / הרב שך

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

 ז'בוטינסקי / אלברט איינשטיין
 דרך זאב ז'בוטינסקי / הסיבים

 בי"ח בלינסון / ז'בוטינסקי
 ז'בוטינסקי / צה"ל

 התחנות שבוטלו
לכיוון ויצמן / תל חי

 דרך זאב ז'בוטינסקי / מאיר דנקנר
 ז'בוטינסקי / שנקר

 מחלף גהה / ז'בוטינסקי
 דרך ז'בוטינסקי / דב הוז
 ז'בוטינסקי / אבו חצירא

 דרך זאב ז'בוטינסקי / החשמונאים
 דרך ז'בוטינסקי / רש"י

 דרך ז'בוטינסקי / התקווה
 דרך ז'בוטינסקי / ביאליק

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

 דרך בגין / על פרשת דרכים
 קניון עזריאלי / דרך בגין

 המסגר / המלאכה
 בי"ס שבח מופת / המסגר

 תחנה מרכזית ת"א ק. 6 / הורדה

 התחנות שבוטלו לכיוון
תחנת רכבת קריית אריה

בא
-ס

פר
כ

פתח תקווה

מקרא מסלול:

תחנה | תחנה חדשה | תחנה ראשונה | תחנה אחרונה | מעבר עירוני | מסלול הקו

תדירות משופרת

לוח זמנים / תדירות

ימים א׳-ה׳:
| 3-4 בשעה  24:00-05:00

ימי שישי:
14:30-05:00 | 2 בשעה

מוצ"ש:
24:00-20:00 | 2 בשעה

לוח הזמנים נתון לשינוי. מומלץ להתעדכן ב- 8787* או ב-5900* לפני נסיעה.

החיבור נשמר ע"י קווים 565, 641, 921
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תחנת רכבת סוקולוב
סוקולוב / גולדה מאיר
סוקולוב / אביב
סוקולוב / דרך מגדיאל
מגדיאל / פדויים
בית חולים שלוותה
דרך מגדיאל / הפרסה
הוד השרון מרכז / דרך רמתיים
דרך רמתיים / העמק
צומת ירקונה
קניון מרגלית השרון / דרך רמתיים
דרך רמתיים / אפק
קניון שרונים
צומת עדנים
מחלף ירקון
מחלף מורשה

תחנה מרכזית ת"א ק.6 / רציפים
המסגר / יד חרוצים

המסגר / בן אביגדור
קניון עזריאלי / דרך בגין

תחנת רכבת ת"א מרכז / על פרשת דרכים
הבורסה / דרך ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי / גלעד
דרך ז'בוטינסקי / החשמונאים

דרך ז'בוטינסקי / הרצל
דרך ז'בוטינסקי / קריניצי

דרך ז'בוטינסקי / רבי עקיבא
דרך ז'בוטינסקי / אבן עזרא

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

מחלף מורשה
מחלף ירקון

פו
ב-י

בי
ֿ א

תל
 גן

מת
ר

לכיוון תחנה מרכזית תל-אביב

מעתה, הנסיעה תתחיל ותסתיים בתחנת הרכבת סוקולוב / שכונת גיל עמל בהוד השרון.   >
הקו יפעל גם בשישי ובמוצ"ש.  > 

תדירות הקו תתוגבר באופן משמעותי בכ-300 נסיעות שבועיות, בשני כיווני הנסיעה.  >

אז מה חדש אצלי?

לכיוון תחנת רכבת סוקולוב

שינוי מסלול | רכבת סוקולוב  תחנת מרכזית תל-אביב565
שרון

הוד ה
רמת גן

צומת עדנים
דרך רמתיים / החרש

צומת נווה נאמן
דרך רמתיים / ז'בוטינסקי

צומת ירקונה
צומת גני עם

הוד השרון מרכז / דרך רמתיים
דרך מגדיאל / הפרסה
דרך מגדיאל / אשכול

דרך מגדיאל / זקיף
סוקולוב / הידידות

סוקולוב / אנצילביץ
תחנת רכבת סוקולוב
תחנת רכבת סוקולוב

מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי
דרך ז'בוטינסקי/דב הוז
ז'בוטינסקי / אבו חצירא
דרך זאב ז'בוטינסקי / החשמל
דרך ז'בוטינסקי / רש"י
דרך ז'בוטינסקי / התקווה
דרך ז'בוטינסקי / ביאליק
דרך ז'בוטינסקי / גלעד
הבורסה / דרך ז'בוטינסקי
דרך בגין / על פרשת דרכים
קניון עזריאלי / דרך בגין
גשר קלקא / דרך בגין
המסגר / המלאכה
בי"ס שבח מופת / המסגר
תחנה מרכזית ת"א ק. 6 / הורדה

ויצמן בכפר-סבא, מסוף רעננה, מרכז הוד השרון, 
קניון שרונים, תחנת רכבת סגולה, תחנה מרכזית 
פתח תקוה, קניון אבנת, תחנת רכבת קרית אריה

עובר דרך

 הנשיאים / חומש
 חנקין / החומש

 חנקין / נצח ישראל
 ששת הימים / גולומב

 ששת הימים / קיבוץ גלויות
 ששת הימים / מבצע משה

 החרמון / המעגל
 הגולן / החרמון

 התחנות שבוטלו לכיוון
תחנת רכבת סוקולוב

 הגולן / החרמון
 החרמון / המעגל

 ששת הימים / קיבוץ גלויות
 ששת הימים / גולומב

 חנקין / נצח ישראל
 החומש / חנקין

 הנשיאים / יצחק בן צבי

 התחנות שבוטלו לכיוון
תחנה מרכזית תל-אביב

רמת גן
תלֿ אביב-יפו

תגבור נסיעות משמעותי

לוח זמנים / תדירות

 ימים א׳-ה׳:
23:00-05:00 | 1-2 בשעה

ימי שישי:
14:20-06:20 | 1 בשעה

מוצ"ש:
23:00-19:00 | 1 בשעה

לוח הזמנים נתון לשינוי. מומלץ להתעדכן ב- 8787* או ב-5900* לפני נסיעה.

מקרא מסלול:

תחנה | תחנה חדשה | תחנה ראשונה | תחנה אחרונה | מעבר עירוני | מסלול הקו

רון
ש

 ה
וד

ה

חלופות הבוקר בקו זה נשמרות ללא שינוי וללא תחנות מבוטלות!
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metropoline.com | *5900 לפרטים נוספים – מוקד מטרופולין

 למידע מפורט כנסו ל-

pti.org.il 
 למוקד כל-קו:

*8787
 או באתר:

bus.gov.il 


