התחבורה הציבורית
מתקדמת אליך

החל ב4.1.19-
עתידים |

כל מה שחדש בדרך שלך
קווים חדשים

12

21

20

קריית חינוך  -עתידים
דרך רכבת האוניברסיטה

32

פתח תקווה  -אזורי חן רמת השרון  -ת .מרכזית תל ֿאביב
דרך עתידים והבורסה
דרך האוניברסיטה ועתידים

רמת גן  -עתידים
ישיר

קווים שמסלולם השתנה ותדירותם שופרה

6

8

8א

54

266

עתידים -
רכבת האוניברסיטה

סיבובי :רכבת האוניברסיטה
ולנברג  -נווה שרת
רכבת האוניברסיטה

סיבובי :עתידים
רכבת האוניברסיטה
נווה שרת

כרמלית  -עתידים
דרך גבעתיים ומרכז רמת גן

פתח תקווה  -עתידים
דרך רכבת קריית אריה

קווים שתדירותם שופרה

קווים שמסלולם השתנה

52

89

524

122

137

ת .מרכזית תלֿאביב  -עתידים
דרך גבעתיים ומרכז רמת גן

חניון שיכון דן  -חולון

רעננה  -ת .מרכזית תלֿאביב

כרמלית  -עתידים
ישיר מדיזנגוף לעתידים

ת .רכבת האונ׳ (מזרח)
 -מסוף יהוד

ישיר מרעננה והרצליה

קווים שבוטלו

141

366

בית עלמין (בת ים)  -עתידים

פתח תקווה  -עתידים
בדקו את הקווים  20ו266-

תחבורה משופרת בדרך אליך
כשאנחנו יוצאים לעבודה ,ללימודים ,לקניות או לכל מקום אחר ,אנחנו רוצים תחבורה ציבורית שתביא אותנו
ליעדנו בבטחה ,בנוחות ובפשטות.
ביום שישי ,ה 4-בינואר  ,2019כ"ז בטבת תשע"ט ,אלפי נסיעות חדשות יצאו לדרך במערך תחבורה ציבורית
משופר שישרת את תושבי מטרופולין תלֿאביב.
מה חדש?
יותר קווים לתחנות הרכבת ,לאזורי התעסוקה ולמרכזים האקדמיים
שיפור ,שינוי וייעול מסלולי קווים
הגברת תדירות הקווים בכל רחבי המטרופולין
הכנסת מערך אוטובוסים חדיש ,נעים ,סביבתי ויעיל
תודה לכל השותפים לדרך
בשנה החולפת נעשתה עבודה משותפת של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית עם הרשויות המקומיות,
התושבים ועם מומחי תחבורה.
נפגשנו עם תושבים ,ערכנו סקרים ואספנו מידע רב אודות הצרכים וההרגלים של ציבור הנוסעים במטרה
לשפר את מערך התחבורה ולהיענות ככל האפשר לדרישות.

שימו לב!
החל מתאריך , 21.12.18י״ג בטבת תשע"ט
לא תתאפשר הטענת כרטיס ׳רב-קו׳ מכל סוג אצל נהג האוטובוס
יש להטעין את ה׳רב-קו׳ מראש לפני העלייה לאוטובוס.
תושבים ותיקים יוכלו לרכוש כרטיס נסיעה בודד אצל נהג האוטובוס
כמו כן ,תתאפשר רכישת כרטיס ׳רב-קו׳ אנונימי טעון בנסיעה בודדת אצל הנהג בסכום של ₪ 10.90
למידע נוסף אודות האפשרויות העומדות בפניכם  -הכנסוtrans-reform.org.il :
רוצים לדעת יותר? נשמח לעזור!
אנו מזמינים אתכם להיערך לנסיעה שלכם בצורה הטובה ביותר ,באמצעות המידע המפורט בחוברת זו,
הפרסומים השונים בעיתונות המקומית ,בתחנות האוטובוס ובתחנות ההסברה ברחבי העיר.
צוות מוקד כל-קו  *8787ישמח לסייע לכם.
אנא הקדישו כמה רגעים כדי לתכנן את נסיעותיכם הקבועות מראש.
תודה על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
נשמח לשמוע מכם הערות ותובנות.

4

בברכת נסיעה טובה ,קלה ובטוחה
531

הרצליה

20

עובדים בעתידים?

6

רמת השרון

40

2

הקשבנו לכם ותכננו קווים במסלולים ישירים ממגוון יעדים ובתדירות משופרת.

מהרצליה

5

524

2

6

פתח תקווה עתידים
רמת גן
471
גבעתיים
קריית אונו

תלֿאביב-יפו

נעים להכיר!
קווים חדשים  21 15 12ומשופרים 6

מפתח תקווה

20

4

מרמת השרון

21

מצפון תלֿאביב

6

524

ממרכז תלֿאביב

122

266

12

20

21

מרכבת האוניברסיטה

8

189

8א

12

122

189

1

מרמת גן
24

21

32

52

מגבעתיים ודרום תלֿאביב

142

52

54

מופעלים כעת על ידי חברת מטרופולין!
2

שימו לב! מרבית הקווים במטרופולין תלֿאביב אינם משתנים ולפיכך אינם מופיעים בחוברת זו

3

חדש

ישיר מרמת גן לרמת החייל ולעתידים!

12

יעדים מרכזיים במסלול הקו

32

יעדים מרכזיים במסלול הקו

קריית חינוך  -עתידים

קריית חינוך ,רמת אביב ג' ,נווה אביבים ,רמת אביב,
רכבת האוניברסיטה (מערב) ,מרכז הספורט הדר יוסף ,רמת החייל ועתידים

רמת גן  -עתידים

אלוף שדה ,רח' הירדן ,רח' הרא"ה ,מכון מור ,מגדלי ב.ס.ר,
קניון איילון ,רמת החייל ועתידים

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :קריית חינוך
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

5:00
9:50-5:30
15:20-10:20
20:40-16:00
22:40-21:10

 13:00-6:20כל  20ד׳
 15:00-13:30כל  30ד׳

כל  20ד׳
כל  30ד׳
כל  20ד׳
כל  30ד׳

מוצאי שבת
 24:10-18:20כל  30ד׳

תחנת המוצא :עתידים
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

5:40 ,5:00
 6:45-6:05כל  20ד׳
 7:45-7:00כל  15ד׳
 8:45-8:05כל  20ד׳
 14:45-9:15כל  30ד׳
 20:45-15:05כל  20ד׳
 22:45-21:15כל  30ד׳

 7:00-6:00כל  30ד׳
 11:20-7:20כל  20ד׳
 13:30-11:50כל  20ד׳
 15:00-14:00כל  20ד׳

מוצאי שבת
 24:00-18:30כל  30ד׳

אז מה בעצם הסיפור שלי?
קו חדש!
מרמת אביב לרמת החייל
ולעתידים

נעים להכיר!
קו 12
מופעל כעת על ידי
חברת מטרופולין!

4

חדש

קריית חינוך
קריית חינוך/שושנה פרסיץ
קמפוס אמנויות/שושנה פרסיץ
ת .דלק פז למד2040/
צבי פרופס/שד' לוי אשכול
שלמה בן יוסף/אבא אחימאיר
אבא אחימאיר/אליהו בית צורי
מרכז שוסטר/אבא אחימאיר
רקנאטי/שד' קק"ל
חיים לבנון/קלצ'קין
גן יוסף פוליטי/אופנהיימר
רב אשי2088/
קאנטרי נווה אביבים/יהודה הנשיא
ביה"ס יחדיו/יהודה הנשיא
טאגור/אנדרסן
קניון רמת אביב/אינשטיין
ברודצקי/רדינג
רדינג/אשר ברש
ביה"ס אליאנס/רדינג
רדינג/ברודצקי
שד' רוקח/דרך נמיר
מרכז רבין/שד' רוקח
ת .רכבת אוניברסיטה/שד' רוקח
גני התערוכה/שד' רוקח
לונה פארק/שד' רוקח
מגרשי הטניס/בכור שטרית
מרכז הספורט/בכור שטרית
איצטדיון הדר יוסף/בכור שטרית
ראול ולנברג/משמר הירדן
ראול ולנברג/הברזל
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הנחושת
ראול ולנברג/הארד
ביה"ס משה שרת/בית אל
בית אל/אח"י דקר
דבורה הנביאה/בית אל
עתידים

עתידים
בית אל/רמה
בית אל/דבורה הנביאה
דבורה הנביאה/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/הנחושת
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הברזל
ראול ולנברג/משמר הירדן
איצטדיון הדר יוסף/בכור שטרית
מרכז הספורט/בכור שטרית
שד' רוקח/בכור שטרית
לונה פארק/שד' רוקח
ת .רכבת האוניברסיטה/רוקח
מגרשי הטניס/שד' רוקח
פלנטריום/חיים לבנון
רדינג/ברודצקי
ביה"ס אליאנס/רדינג
רדינג/אשר ברש
רדינג/הברון הירש
קניון רמת אביב/אינשטיין
ביה"ס יחדיו/יהודה הנשיא
קאנטרי נווה אביבים/יהודה הנשיא
רב אשי2088/
גן יוסף פוליטי/אופנהיימר
חיים לבנון/קלצ'קין
רקנאטי/שד' קק"ל
מרכז שוסטר/אבא אחימאיר
אבא אחימאיר/שלמה בן יוסף
שלמה בן יוסף/שד' קק"ל
שד' קק"ל/שלמה בן יוסף
צבי פרופס/שד' לוי אשכול
ת .דלק פז למד2040/
קמפוס אמנויות/שושנה פרסיץ
קריית חינוך/שושנה פרסיץ
קריית חינוך

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :עתידים
ימים א׳-ה׳
6:50 ,6:25 ,5:55
8:10-7:10
10:15-8:35
13:15-10:35
14:00-13:30
15:05-14:13
15:50-15:20
17:55-16:10
18:45-18:15
20:45-19:05
21:45 ,21:15

כל  15ד'
כל  25ד'
כל  20ד'
כל  15ד'
כל  13ד'
כל  15ד'
כל  15ד'
כל  15ד'
כל  25ד'

תחנת המוצא :מחלף אלוף שדה
ימים א׳-ה׳
6:25 ,6:00
9:30-6:45
11:05-9:50
11:05-9:50
12:25-11:25
12:50
14:15-13:15
14:45 ,14:30
16:35-15:05
16:55
17:45-17:15
18:55-18:05
20:55-18:55
21:45 ,21:20

כל  15ד'
כל  25ד'
כל  25ד'
כל  20ד'
כל  20ד'
כל  15ד'
כל  15ד'
כל  25ד'
כל  30ד'

עתידים
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/הנחושת
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הברזל
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
קניון איילון/דרך ששת הימים
דרך בן גוריון /דרך ששת הימים
דרך בן גוריון/אולמי מודיעין
דרך בן גוריון/דרך ז'בוטינסקי
דרך בן גוריון/שלישות
הרא"ה/דרך בן גוריון
הרא"ה/חיבת ציון
הרא"ה/ברקאי
הרא"ה /שד .ירושלים
נגבה /הרא"ה
הירדן /נגבה
הירדן /אצ"ל
הירדן /פנחס
הירדן/אלוף שדה
כביש /4מחלף אלוף שדה

כביש /4מחלף אלוף שדה
דרך שיבא/אלוף שדה
הירדן /אלוף שדה
הירדן /פנחס
הירדן/אצ"ל
נגבה /הירדן
נגבה /הרא"ה
הרא"ה /שד .ירושלים
הרא"ה/ברקאי
הרא"ה/חיבת ציון
הרא"ה/דרך בן גוריון
דרך בן גוריון/שלישות
דרך בן גוריון/מגדים
דרך בן גוריון/ז'בוטינסקי
בן גוריון /מגדלי קונקורד
קניון אילון/דרך ששת הימים
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
ראול ולנברג/הברזל
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הנחושת
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/דבורה הנביאה
עתידים

אז מה בעצם הסיפור שלי?
מסלול זהה לקו  33בין קניון
איילון ומגדלי ב.ס.ר לרח' הרא"ה

5

חדש

חדש! ישיר משכונות צפון מערב
תלֿאביב לעתידים ורמת החייל

20

יעדים מרכזיים במסלול הקו

פתח תקווה  -אזורי חן

אזורי חן ,קניון רמת אביב ,אוניברסיטת תלֿאביב ,עתידים,
רמת החייל ,אזור התעשייה קריית אריה ,בית חולים בילינסון

בית חולים בית רבקה
לוח זמנים  /תדירות
בריגדיר קיש/החמישה
תחנת המוצא :פתח תקווה
החמישה/משעול ראובן
יום ו׳
ימים א׳-ה׳
הנביאים/הושע
5:45 ,5:15
5:15
הנביאים/הנרייטה סולד
ד׳
20
כל
6:00-13:00
ד׳
15
כל
7:00-5:45
הנרייטה סולד/השופטים
 12:20-7:20כל  20ד׳
בכור שטרית/הנרייטה סולד
 16:15-12:35כל  15ד׳
אסף שמחוני/זמנהוף
 17:20-16:40כל  20ד׳
תיכון תלם/שפרינצק
18:05 ,17:45
שפרינצק  /פינס
 21:35-18:35כל  20ד׳ מוצאי שבת
יחיאל מיכל פינס/רוטשילד
 23:35-22:15כל  40ד׳ 22:15 ,21:30 ,20:45 ,20:00
מיכל לייב כץ/שלום קלוקר
מיכל לייב כץ/שמחה גפני
תחנת המוצא :אזורי חן
הנשיאים  /יטקובסקי אחים
יום ו׳
ימים א׳-ה׳
טרומפלדור/דגל ראובן
 6:00-5:00כל  30ד׳  6:00-5:00כל  30ד׳
קופ"ח/דגל ראובן
 11:40-6:20כל  20ד׳  6:00-14:40כל  20ד׳
דגל ראובן  /וייצמן
 16:55-11:55כל  20ד׳
דגל ראובן/בן גוריון
 17:55-17:10כל  15ד׳
חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן
 23:20-18:20כל  20ד׳ מוצאי שבת
חווה חקלאית/קפלן
23:40 ,22:55 ,22:15 ,21:30
00:10 ,23:45
בי"ח שניידר/קפלן
בי"ח בלינסון  -הקניון הגדול/ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי/הסיבים
אז מה בעצם הסיפור שלי?

קו המקשר לאזורי התעסוקה ברמת
החייל ,עתידים ,לאוניברסיטת תל ֿאביב,
לקניון אילון ,קריית אריה וביה"ח בלינסון

6

מרכז אזורי חן
קדושי השואה/צבי פרופס
שד' לוי אשכול/רודנסקי
שד' לוי אשכול/זריצקי
קניון רמת אביב/אינשטיין
האוניברסיטה/חיים לבנון
חיים לבנון/קלצ'קין
שד' קק"ל/אופקים
שד' קק"ל/בני אפרים
שלונסקי/בני אפרים
שלונסקי/קהילת ונציה
דבורה הנביאה/משה סנה
דבורה הנביאה/משמר הירדן
דבורה הנביאה/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/הנחושת
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הברזל
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
אבו חצירא/הירקון
הרב ישראל אבו חצירא/דוד מחלוף
דרך ז'בוטינסקי/סוקולוב
דרך ז'בוטינסקי/אהרונוביץ

ז'בוטינסקי/שנקר
מחלף גהה/ז'בוטינסקי
דרך ז'בוטינסקי/דב הוז
הרב ישראל אבו חצירא/דרך ז'בוטינס
אבו חצירא/הרב פתאיה
אבו חצירא/הקישון
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
ראול ולנברג/הברזל
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הנחושת
ראול ולנברג/הארד
דבורה הנביאה/ראול ולנברג
דבורה הנביאה/משמר הירדן
פנחס רוזן/דבורה הנביאה
שלונסקי/קהילת ונציה
שלונסקי/בני אפרים
שד' קק"ל/בני אפרים
שד' קק"ל/חיים לבנון
חיים לבנון/קלצ'קין
אינשטיין/חיים לבנון
קניון רמת אביב/אינשטיין
שד' לוי אשכול/זריצקי
שד' לוי אשכול/רודנסקי
קדושי השואה/צבי פרופס
מרכז אזורי חן

דרך זאב ז'בוטינסקי/היצירה
ז'בוטינסקי/אלברט איינשטיין
דרך זאב ז'בוטינסקי/הסיבים
בי"ח בלינסון/ז'בוטינסקי
בית חולים שניידר
קפלן  /הנרקיסים
חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן
דגל ראובן  /וייצמן
קופ"ח/דגל ראובן
טרומפלדור/דגל ראובן
הנשיאים/יטקובסקי אחים
לייב כץ/יהוד
מיכל פינס  /רוטשילד
שפרינצק  /פינס
תיכון תלם/שפרינצק
בריגדיר קיש/משה דובדבני
הנביאים/משה דובדבני
הנביאים/קהילת פינסק
הנביאים//רזיאל
החמישה/משעול ראובן

7

חדש

21

יעדים מרכזיים במסלול הקו

ת .מרכזית תל ֿאביב  -רמת השרון

רמת השרון ,צהלה ,עתידים ,רמת החייל ,קניון אילון,
מגדלי ב.ס.ר ,הבורסה ,אבן גבירול ,שד' רוטשילד

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :ת.מרכזית תלֿאביב
ימים א׳-ה׳
22:00-6:30

כל  30ד׳

תחנת המוצא :מסוף קדמה
ימים א׳-ה׳
22:00-6:00

כל  30ד׳

אז מה בעצם הסיפור שלי?
מחבר את את שכונת צהלה לקניון
איילון ,מגדלי ב.ס.ר ומרכז תלֿאביב
קו זה נוסע במסלול דומה לקו 128
בתחנות שבין פנקס למגדלי ב.ס.ר
וקניון איילון

נעים להכיר!
קו 21
מופעל כעת על ידי
חברת מטרופולין!

8

ת.מרכזית ת"א ק/6.רציפים
שד' הר ציון/וולפסון
שד' הר ציון/לוינסקי
השומרון/שד' הר ציון
דרך בגין/אלנבי
אלנבי/דרך בגין
שד' רוטשילד/אלנבי
שד' רוטשילד/בלפור
שד' רוטשילד/שיינקין
הבימה/שד' רוטשילד
אבן גבירול/קרליבך
אבן גבירול/שד' שאול המלך
אבן גבירול/דוד המלך
עיריית ת"א/אבן גבירול
אבן גבירול/ארלוזרוב
פנקס/אבן גבירול
פנקס/רמז
פנקס/דרך נמיר
ביאליק/תובל
דרך אבא הלל/ביאליק
דרך אבא הלל/רוקח
דרך אבא הלל/התקווה
דרך אבא הלל/רש"י

מסוף קדמה
הנביאים/עבדת
המלכים/הרב ריינס
המלכים/עגנון
המלכים/ערוגות
טרומפלדור/המלכים
משטרה/טרומפלדור
הראשונים/אוסישקין
צומת הראשונים
צומת הכפר הירוק
בית העלמין קריית שאול/משה סנה
משה סנה/בני אפרים
הגנים/הבאר
הגנים/הבאר
צה"ל/משה סנה
ביה"ס און/וייסבורג
צה"ל/המצביאים
צה"ל/יהונתן
דבורה הנביאה/צה"ל
דבורה הנביאה/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/הנחושת
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג

דרך אבא הלל/דרך ששת הימים
קניון אילון/דרך ששת הימים
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
ראול ולנברג/הברזל
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הנחושת
ראול ולנברג/הארד
דבורה הנביאה/ראול ולנברג
דבורה הנביאה/צה"ל
צה"ל/יהונתן
צה"ל/המצביאים
ביה"ס און/וייסבורג
צה"ל/משה סנה
הגנים/הבאר
הגנים/הבאר
משה סנה/בני אפרים
בית עלמין צבאי קריית שאול
הראשונים/סוקולוב
הראשונים/תרפ"ד
אוסישקין/דרך ראשונים
קופ"ח/טרומפלדור
טרומפלדור/הזית
המלכים/הרב קוק
המלכים/יהודה הנשיא
הנביאים/עבדת
החרושת/הנביאים
מסוף קדמה

ראול ולנברג/הברזל
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
קניון איילון/דרך ששת הימים
דרך אבא הלל/דרך ששת הימים
דרך אבא הלל/רש"י
דרך אבא הלל/התקווה
דרך אבא הלל/רוקח
ביאליק/תובל
פנקס/דרך נמיר
פנקס/דה האז
אבן גבירול/פנקס
אבן גבירול/ארלוזרוב
עיריית ת"א/אבן גבירול
אבן גבירול/מאנה
אבן גבירול/שד' שאול המלך
אבן גבירול/דיזנגוף
יהודה הלוי/החשמונאים
יהודה הלוי/שיינקין
יהודה הלוי/נחמני
הרכבת/דרך בגין
הרכבת/סלומון
הרכבת/בני ברק
ת.מרכזית ת"א ק/6.רציפים
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משנה את מסלולו
ומשפר תדירותו

6

יעדים מרכזיים במסלול הקו

עתידים  -רכבת האוניברסיטה

עתידים ,רמת החייל ,שכונת ישגב ,שיכון דן ,הדר יוסף ,רמת אביב ג',
לוי אשכול ,תכנית ל' ,סמינר הקיבוצים ,רכבת האוניברסיטה

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :עתידים
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

,8:20 ,7:40 ,7:20 ,6:30 ,6:50 ,6:30 ,5:50 ,5:30 ,5:00
8:30 ,7:50 ,7:30
,10:15 ,9:35 ,9:15 ,8:40
,11:40 ,11:20 ,10:35
 14:50-8:50כל  60ד׳ 14:30 ,13:30 ,12:40 ,12:20
,17:00 ,16:40 ,16:00 ,15:40
,19:00 ,18:40 ,18:00 ,17:40
20:00 ,19:40
 22:40-20:40כל  60ד׳

חלופה הנכנסת לבית הלוחם
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

כל  60ד׳
8:10-6:10
 20:20-9:20כל  60ד׳
22:10 ,21:10
 22:40-20:40כל  60ד׳

 8:00-6:00כל  60ד׳
 10:55-8:55כל  60ד׳
 15:00-12:00כל  60ד׳

תחנת המוצא :ת .רכבת אוניברסיטה
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

6:45 ,6:25 ,5:45 ,5:15
8:45 ,8:25 ,7:45 ,7:25
9:30
 14:45-9:45כל  60ד׳
16:45 ,16:25 ,15:45 ,15:25
18:45 ,18:25 ,17:45 ,17:25
20:25 ,19:45 ,19:25
 22:45-20:45כל  60ד׳

,8:40 8:20 ,7:40 ,7:20 ,6:30
,10:35 ,10:15 ,9:40 ,9:20
,12:10 ,11:30 ,11:10
14:20 ,13:20 ,12:30

חלופה הנכנסת לבית הלוחם
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

 8:05-6:05כל  60ד׳
 14:15-9:15כל  60ד׳
 20:05-15:05כל  60ד׳
22:25 ,21:15

 10:00-6:00כל  60ד׳
 13:50-10:50כל  60ד׳
15:00
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לקו זה יש חלופה הנכנסת לבית הלוחם אחת לשעה
למידע נוסף :מוקד metropoline.com | *8787

עתידים
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/הנחושת
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הברזל
ראול ולנברג/משמר הירדן
משמר הירדן/טורקוב
הרוגי מלכות/משמר הירדן
הרוגי מלכות/עולי הגרדום
עולי הגרדום/ניסן כהן
מרכוס/עולי הגרדום
מרכוס/משמר הירדן
פתחיה מרגנשבורג/ישראל אשכנזי
פתחיה מרגנשבורג/זאב רכטר
פתחיה מרגנשבורג/פנחס רוזן
פנחס רוזן/קהילת יאסי
יד המעביר/קהילת יאסי
שלום אש/קיציס
שלום אש/קהילת ורשה
הדר יוסף/קהילת ורשה
בני אפרים/הדר יוסף

נעים להכיר!
קו 6
מופעל כעת על ידי
חברת מטרופולין!

ת .רכבת אוניברסיטה/מערב
מגרשי הטניס/שד' רוקח
סמינר הקיבוצים/ש"י עגנון
שדה דב/שד' לוי אשכול
ביה"ס ארן/יהודה בורלא
יהודה בורלא/הרב האוזנר
שד' לוי אשכול/זריצקי
שד' לוי אשכול/רודנסקי
שלמה בן יוסף/אבא אחימאיר
אבא אחימאיר/אליהו בית צורי
מרכז שוסטר/אבא אחימאיר
רקנאטי/שד' קק"ל
שד' קק"ל/אופקים
אפקה/שד' קק"ל
מחלף קק"ל/שד' קק"ל
שד' קק"ל/בני אפרים
ביה"ס עמל/בני אפרים
מכללת אפקה/בני אפרים
הדר יוסף/בני אפרים
הדר יוסף/קהילת ורשה
קהילת יאסי/פנחס רוזן

מכללת אפקה/בני אפרים
ביה"ס עמל/בני אפרים
שד' קק"ל/בני אפרים
מחלף קק"ל/שד' קק"ל
אפקה/שד' קק"ל
שד' קק"ל/חיים לבנון
רקנאטי/שד' קק"ל
מרכז שוסטר/אבא אחימאיר
אבא אחימאיר/שלמה בן יוסף
שלמה בן יוסף/שד' קק"ל
שד' קק"ל/שלמה בן יוסף
שד' לוי אשכול/רודנסקי
שד' לוי אשכול/זריצקי
שד' לוי אשכול/אינשטיין
ביה"ס ארן/יהודה בורלא
אפטר/יהודה בורלא
שדה דב/שד' לוי אשכול
שד' רוקח/דרך נמיר
מרכז רבין/שד' רוקח
ת .רכבת אוניברסיטה/מערב

אשכנזי/פנחס רוזן
בנימין מטודלה/שמואל רומנילי
שמואל רומנילי/בנימין
מטודלה
באסולה/פתחיה מרגנשבורג
מרכוס/משמר הירדן
מרכוס/עולי הגרדום
עולי הגרדום/מרכוס
עולי הגרדום/ניסן כהן
עולי הגרדום/בי"ס ישגב
הרוגי מלכות/משמר הירדן
משמר הירדן/טורקוב
ראול ולנברג/משמר הירדן
ראול ולנברג/הברזל
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הנחושת
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/דבורה הנביאה
עתידים

אז מה בעצם הסיפור שלי?
שימו לב! מסלול הקו השתנה:
מחבר את הרחובות לוי אשכול ,תכנית ל' ,שדה דב ורכבת האוניברסיטה (מערב)
הקו לא יעבור באוניברסיטה ,רמת אביב (ברודצקי ורדינג) ולא יגיע למסוף רדינג
קווים  ,33 ,20 ,12מספקים חלופה לתחנות המבוטלות!
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משנה את מסלולו
ומשפר תדירותו

8

משנה את מסלולו
ומשפר תדירותו

נוסעים בבוקר
עם קו 8

8א

רכבת האוניברסיטה
ולנברג  -נווה שרת
רכבת האוניברסיטה

עתידים ולנברג
רכבת האוניברסיטה
נווה שרת

בוקר בלבד!
ישיר מרכבת האוניברסיטה
לרחוב ולנברג ומאסף מנווה שרת
לרכבת האוניברסיטה
ת .רכבת האוניברסיטה/מזרח
ת .רכבת אוניברסיטה/שד' רוקח
ראול ולנברג/הברזל
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הנחושת
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/דבורה הנביאה
ביה"ס משה שרת/בית אל
בית אל/אח"י דקר
בית אל/דבורה הנביאה
דבורה הנביאה/צה"ל
משמר הירדן/דבורה הנביאה
משמר הירדן/טורקוב
איצטדיון הדר יוסף/בכור שטרית
מרכז הספורט/בכור שטרית
שד' רוקח/בכור שטרית
ת .רכבת האוניברסיטה/מזרח

צהריים בלבד!
ישיר מעתידים ורחוב ולנברג
לרכבת האוניברסיטה ומהרכבת
לנווה שרת.
עתידים
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/הנחושת
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הברזל
שד' רוקח/בכור שטרית
ת .רכבת האוניברסיטה/מזרח
ת .רכבת אוניברסיטה/שד' רוקח
מגרשי הטניס/בכור שטרית
מרכז הספורט/בכור שטרית
איצטדיון הדר יוסף/בכור שטרית
משמר הירדן/טורקוב
משמר הירדן/הרוגי מלכות
משמר הירדן/מרכוס
משמר הירדן/דבורה הנביאה
דבורה הנביאה/צה"ל
בית אל/דבורה הנביאה
בית אל/אח"י דקר
דבורה הנביאה/ראול ולנברג
עתידים

ובצהריים עם
קו 8א

המוצא :ת .רכבת האוניברסיטה
ימים א׳-ה׳
6:30
7:54-6:50
9:48-8:04
10:30-10:00

כל  15-10ד׳
כל  8ד׳
כל  15ד׳

המוצא :עתידים
ימים א׳-ה׳
18:32-15:06

עם הפסקת פעילות הקו
ניתן לנסוע בקווים
העוצרים בשדרות רוקח
189 ,89 ,22 ,12

כל  15-10ד׳

תחנות בהן חל שינוי מסומנות בצבע
12
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משנה את מסלולו
ומשפר תדירותו

54
כרמלית  -עתידים

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :כרמלית
יום ו׳
ימים א׳-ה׳
 6:20-5:40כל  20ד׳ 15:00-5:45
 7:21 ,7:09 ,6:58 ,6:47 ,6:35כל  20-30ד׳
 8:35-7:35כל  15ד׳
 10:15-8:55כל  20ד׳
 12:00-10:40כל  20ד׳
 14:00-12:15כל  15ד׳
 14:50-14:10כל  10ד׳
15:02
 16:00-15:15כל  15ד׳
16:26 ,16:13
 18:40-16:40כל  15ד׳
19:00
 21:05-19:25כל  20ד׳
 22:20-21:30כל  25ד׳
23:00 ,22:40

14

יעדים מרכזיים במסלול הקו
כרמלית ,כיכר השעון ביפו ,רכבת ההגנה ,יגאל אלון,
כצנלסון (גבעתיים) ,קרינצי (רמת גן) ,מגדלי ב.ס.ר,
קניון איילון ,רמת החייל ועתידים
מסוף כרמלית
גן צ'רלס קלור/פרופ' קויפמן
פרופ' קויפמן/שנקר
בית האצ"ל/גולדמן
כיכר השעון/מרזוק ועזר
דרך שלמה/אליפלט
דרך שלמה/אבולעפיה
העלייה/פרנקל
לוינסקי/העלייה
לוינסקי/שד' הר ציון
ת .מרכזית ת"א/לוינסקי
ת .רכבת ההגנה
דרך ההגנה/המעפילים
דרך ההגנה/אצ"ל
יגאל אלון/ההגנה
יגאל אלון/שד' החי"ל
יגאל אלון/לה גוורדיה
היכל הספורט/יגאל אלון
סינרמה/יגאל אלון
אסותא/יגאל אלון
יגאל אלון/דרך השלום
נחלת יצחק/יגאל אלון
כצנלסון/עליית הנוער
כצנלסון/קק"ל
גן הזיכרון/כצנלסון
סירקין/ביאליק
קריניצי/ביאליק

עתידים
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/הנחושת
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הברזל
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
קניון איילון/דרך ששת הימים
דרך בן גוריון /דרך ששת הימים
דרך בן גוריון/אולמי מודיעין
דרך בן גוריון/דרך ז'בוטינסקי
דרך בן גוריון/שלישות
בן גוריון /הרא"ה
קריניצי/הרצל
סירקין/ביאליק
כיכר נח/כצנלסון
כצנלסון/ויצמן
כצנלסון/קק"ל
כצנלסון/לכיש
עמק ברכה/יגאל אלון
יגאל אלון/עמק ברכה
יגאל אלון/דרך השלום
יגאל אלון/קרמנצקי
סינרמה/יגאל אלון
יגאל אלון/הפלמ"ח
היכל הספורט/יגאל אלון
יגאל אלון/לה גוורדיה
יגאל אלון/ההגנה

קריניצי/הרצל
בן גוריון /החץ
דרך בן גוריון/שלישות
דרך בן גוריון/מגדים
דרך בן גוריון/ז'בוטינסקי
בן גוריון /מגדלי קונקורד
קניון אילון/דרך ששת הימים
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
ראול ולנברג/הברזל
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הנחושת
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/דבורה הנביאה
עתידים

דרך ההגנה/המעפילים
ת .רכבת ההגנה
ת .מרכזית ת"א/לוינסקי
לוינסקי/שד' הר ציון
העלייה/מטלון
העלייה/פלורנטין
דרך שלמה/בן עטר
דרך שלמה/דרך קיבוץ גלויות
פרופ' קויפמן/אילת
פרופ' קויפמן/גולדמן
מרכז הטקסטיל/פרופ' קויפמן
כרמלית

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :עתידים
יום ו׳
ימים א׳-ה׳
6:20-5:30
8:40-6:40
11:20-9:00
13:45-11:45
16:30-14:00
17:35-16:50
18:35-17:55
19:50-19:00
21:30-20:10
23:00-22:00

כל  25ד׳
כל  15ד׳
כל  20ד׳
כל  20ד׳
כל  15ד׳
כל  15ד׳
כל  20ד׳
כל  25ד׳
כל  20ד׳
כל  30ד׳

15:10-6:00
כל  20-30ד׳

אז מה בעצם הסיפור שלי?
מחבר את דרך שלמה וכיכר השעון
ביפו לרכבת ההגנה ויגאל אלון
מחבר את גבעתיים ורמת גן למרכזי
התעסוקה ביגאל אלון ,מגדלי ב.ס.ר,
רמת החייל ובעתידים
תחנות בהן חל שינוי מסומנות בצבע

15
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את מסלולו

משנה את מסלולו
ומשפר תדירותו

כעת הקו ישיר ומהיר יותר
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ת .מרכזית תל ֿאביב  -עתידים

תחנה מרכזית ,רח' לה גווארדיה ,קניון גבעתיים ,מרכז ר"ג (הרצל/ביאליק),
מגדלי ב.ס.ר ,קניון איילון ,רמת החייל ,עתידים

פתח תקווה  -עתידים

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :ת .מרכזית תלֿאביב
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

5:58 ,5:35 ,5:10
 6:56-6:17כל  13ד'
7:25 ,7:10
 8:54-7:42כל  18ד'
 9:42-9:10כל  16ד'
 11:40-10:00כל  20ד'
 14:40-11:55כל  15ד'
 16:32-14:56כל  16ד'
17:06 ,16:48
 19:25-17:25כל  20ד'
 22:00-19:50כל  26ד'

5:30
6:50-6:00
7:50-7:10
8:15
 10:00-8:40כל  20ד'
 11:40-10:25כל  25ד'
 15:00-12:00כל  20ד'
כל  25ד'
כל  20ד'

תחנת המוצא :עתידים
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

7:00-6:00
6:10 ,5:45
 7:14-6:32כל  21ד' 7:50-7:00
 9:04-7:36כל  22ד' 8:10
 10:25-9:25כל  20ד' 10:10-8:30
 11:10-10:40כל  15ד' 11:10-10:30
 12:50-11:10כל  20ד' 12:50-11:35
 13:38-13:06כל  16ד' 14:50-13:10
13:53
 18:24-14:08כל  16ד'
18:42
 20:40-19:00כל  20ד'
22:00 ,21:30 ,21:05

כל  30ד'
כל  25ד'
כל  25ד'
כל  20ד'
כל  25ד'
כל  20ד'

ת.מרכזית ת"א ק/7.רציפים
מחלף לה גוורדיה
לה גוורדיה/יגאל אלון
לה גוורדיה/לוחמי גליפולי
לה גוורדיה/הגיבור האלמוני
לה גוורדיה/דרך הטייסים
דרך השלום/דרך הטייסים
המאבק/עמישב
המאבק/כ"ג
המאבק/מנורה
קניון גבעתיים/דרך יצחק רבין
דרך בן גוריון/כנפי נשרים
דרך בן גוריון/הרכסים
בן גוריון /כצנלסון
בן גוריון /סירקין
הרצל/קריניצי
הרצל/קופת חולים
הרצל/דרך ז'בוטינסקי
דרך ז'בוטינסקי/רש"י
דרך בן גוריון/ז'בוטינסקי
בן גוריון /מגדלי קונקורד
קניון אילון/דרך ששת הימים
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
מבצע קדש/ראול ולנברג
ראול ולנברג/משמר הירדן
ראול ולנברג/הברזל
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הנחושת
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/דבורה הנביאה
עתידים

אז מה בעצם הסיפור שלי?
הקו יוסט לדרך רבין ובן גוריון (לא יעבור בריינס/גולומב)
בכיוון הנסיעה לעתידים  -לא ייכנס לרח' כצנלסון וייסע ישירות לרח' הרצל
מכיכר נוח וכופר הישוב לעתידים קו  54החדש
מרחוב ויצמן בגבעתיים למרכז ר"ג  45ו57-
16

עתידים
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/הנחושת
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הברזל
ראול ולנברג/משמר הירדן
מבצע קדש/ראול ולנברג
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
קניון איילון/מבצע קדש
קניון איילון/דרך ששת הימים
דרך בן גוריון /דרך ששת הימים
דרך בן גוריון/אולמי מודיעין
דרך ז'בוטינסקי/דרך בן גוריון
דרך ז'בוטינסקי/רש"י
דרך זאב ז'בוטינסקי/הרצל
ביאליק/נורדאו
עיריית ר"ג/ביאליק
ביאליק/השוטרת
סירקין/ביאליק
כצנלסון/סירקין
כצנלסון/דרך בן גוריון
דרך בן גוריון/שד' ירושלים
דרך בן גוריון/כנפי נשרים
דרך בן גוריון/גולומב
קניון גבעתיים/דרך יצחק רבין
המאבק/מנורה
המאבק/כ"ג
המאבק/עמישב
דרך השלום/דרך הטייסים
לה גוורדיה/דרך הטייסים
לה גוורדיה/הגיבור האלמוני
לה גוורדיה/שער הגיא
לה גוורדיה/יגאל אלון
מחלף לה גוורדיה
ת .מרכזית ת"א ק/7 .הורדה

יעדים מרכזיים במסלולו של הקו
בית רבקה ,מרכז פתח תקווה (ההסתדרות) ,נווה גן ,אם המושבות,
רכבת קריית אריה ,רמת החייל ,עתידים

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :בית רבקה
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

5:25
 6:15-5:45כל  15ד'
 7:22-6:27כל  11ד'
 9:20-7:35כל  15ד'
 12:45-9:40כל  20ד'
 14:00-13:00כל  15ד'
 15:00-14:12כל  12ד'
15:15
 16:10-15:30כל  20ד'
 17:10-16:25כל  15ד'
 18:50-17:30כל  20ד'
 20:05-19:15כל  25ד'

7:00-6:00
7:20
 8:30-7:40כל  25ד'
 14:30-9:00כל  30ד'

כל  30ד'

תחנת המוצא :עתידים
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

6:15
9:20-6:40
10:05-9:35
11:10-10:25
12:30-11:30
13:15-12:45
16:20-13:35
16:52 ,16:35
18:10-17:10
18:46 ,18:28
19:45-19:05
21:00-20:10

6:40 ,6:00
14:45-7:15

כל  20ד'
כל  15ד'
כל  15ד'
כל  20ד'
כל  15ד'
כל  15ד'

כל  30ד'

כל  15ד'
כל  20ד'
כל  25ד'

אז מה בעצם הסיפור שלי?

בית רבקה
תיכון תלם/שפרינצק
שפרינצק  /פינס
יחיאל מיכל פינס/שמואל סלנט
שמואל סלנט/ביאליק
שמואל סלנט  /אחד העם
ההסתדרות/איכילוב
פרנקפורטר/רוטשילד
טרומפלדור/פיק"א
לודיוב/גרינפשן
חנן לויתן/ברוריה בת תרדיון
קניון אם מושבות
ראשון לציון/זכרון יעקב
ראשון לציון/שרגא רפאלי
רכבת קריית אריה/חנה וסע
דרך שלמה שמלצר/השפלה
דרך שלמה שמלצר/מרטין גהל
דרך אם המושבות/המכבים
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
מבצע קדש/ראול ולנברג
ראול ולנברג/משמר הירדן
ראול ולנברג/הברזל
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הנחושת
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/דבורה הנביאה
עתידים

עתידים
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/הנחושת
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הברזל
ראול ולנברג/משמר הירדן
מבצע קדש/ראול ולנברג
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
קניון איילון/מבצע קדש
קניון איילון/דרך אם המושבות
דרך אם המושבות/המכבים
דרך שלמה שמלצר/מרטין גהל
דרך שלמה שמלצר/השפלה
ת .רכבת קריית אריה
דרך אם המושבות/דרך זבולון
המר
ראשון לציון/רחובות
קניון אם מושבות/ראשון לציון
חנן לויתן/ברוריה בת תרדיון
לודיוב/דוד טבצ'ניק
יעקב קרול/זאב אורלוב
טרומפלדור/פיק"א
דוד פרנקפורטר/רוטשילד
הסתדרות/חיים עוזר
חיים עוזר  /וולפסון
שמואל סלנט  /אחד העם
שמואל סלנט/ביאליק
יחיאל מיכל פינס/שמואל סלנט
תיכון תלם/שפרינצק
בית רבקה

קיצור המסלול לקריית עתידים
הורדת התחנות בהדר יוסף,
גני התערוכה ותחנת רכבת האוניברסיטה
17
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חניון שיכון דן  -חולון

גני התערוכה ,רכבת אוניברסיטה ,כיכר המדינה ,עיריית תלֿאביב,
סינמטק ,צומת בית מעריב ,תחנה מרכזית ,צומת חולון ,קניון חולון

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :משמר הירדן/טורקוב
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

 5:35-5:05כל  15ד'
6:26 ,6:18 ,6:09 ,5:48
7:12 ,7:04 ,6:49 ,6:42
7:54 ,7:42 ,7:20
 9:04-8:08כל  28ד'
 10:00-9:18כל  14ד'
11:43 ,11:14 ,10:30 ,10:15
12:42 ,12:13
 13:38-13:10כל  14ד'
 14:34-14:06כל  14ד'
15:46 ,15:31 ,15:02
16:34 ,16:18
 18:10-17:06כל  32ד'
 20:02-18:26כל  32ד'
21:55 ,21:30 ,21:10 ,20:35
23:35 ,22:45

5:05
7:16 ,6:43 ,6:05 ,5:25
9:20 ,8:40 ,8:22 ,7:48
10:40 ,10:20 ,9:40
 13:40-11:40כל  40ד'
14:40 ,14:00

מוצאי שבת
17:20
 20:10-18:10כל  60ד'
23:50 ,23:00 ,22:00 ,21:05

אז מה בעצם הסיפור שלי?
שינוי תחנת הקצה,
ביטול תחנות ברח' ראול ולנברג
שינוי מסלול
הקו יצא מחניון שיכון דן ולא מעתידים
שימו לב:
לקו חלופה הנוסעת ברחובות
עולי הגרדום ומרכוס
ללו"ז מפורט של חלופה זו,
ניתן להכנס לאתר משרד התחבורה
ואתר חברת דן

18

משמר הירדן/טורקוב
משמר הירדן/הרוגי מלכות
משמר הירדן/מרכוס
משמר הירדן/דבורה הנביאה
דבורה הנביאה/משמר הירדן
דבורה הנביאה/מתתיהו שוהם
פנחס רוזן/דבורה הנביאה
שלונסקי/קהילת ונציה
שלונסקי/בני אפרים
בני אפרים/שד’ קק"ל
ביה"ס עמל/בני אפרים
מכללת אפקה/בני אפרים
בני אפרים/הדר יוסף
שד' רוקח/בכור שטרית
גני התערוכה/שדרות רוקח
ת .רכבת האוניברסיטה/רוקח
שד' רוקח/דרך נמיר
דרך נמיר/יהודה המכבי
יהודה המכבי/דרך נמיר
כיכר המדינה/ויצמן
כיכר המדינה/תש"ח
ויצמן/בארי
ביה"ח איכילוב/ויצמן
רבנות ת"א/שד' דוד המלך
שד' דוד המלך/אבן גבירול
כיכר רבין/אבן גבירול
אבן גבירול/השופטים

מסוף קריית שרת
מסוף קריית שרת/שדרות ירושלים
מפרץ שלמה/רמת הגולן
ימית /2000מפרץ שלמה
משה שרת/מפרץ שלמה
משה שרת/קרן היסוד
אלופי צה"ל/בית לחם
אלופי צהל/דוד אלעזר
קניון חולון/גולדה מאיר
מדיטק/גולדה מאיר
פיכמן/הופיין
שנקר/ההסתדרות
שנקר/סוקולוב
שדרות קוגל/סוקולוב
שדרות קוגל/הלוחמים
לוי אשכול/כיכר הלוחמים
ת .רכבת צומת חולון
חיל השריון/קיבוץ גלויות
ת .מרכזית ת"א/לוינסקי
לוינסקי/שד' הר ציון
שד' הר ציון/לוינסקי
השומרון/שד' הר ציון
דרך בגין/הרכבת
דרך מנחם בגין /המלאכה
קניון טי.ל.וי/החשמונאים
אבן גבירול/קרליבך

אבן גבירול/שד' שאול המלך
אבן גבירול/מרמורק
החשמונאים/קרליבך
המסגר/יצחק שדה
דרך בגין/נחמני
חברת חשמל/דרך בגין
השומרון/שד' הר ציון
לוינסקי/שד' הר ציון
ת .מרכזית ת"א/לוינסקי
דרך חיל השריון/גולומב
בית ספר הולץ/חיל השריון
ת .רכבת צומת חולון/לוי אשכול
שדרות קוגל/הלוחמים
שדרות קוגל/סוקולוב
שנקר/סוקולוב
שנקר/ההסתדרות
המכון הטכנולוגי/יעקב פיכמן
קניון חולון/גולדה מאיר
תיכון קוגל/גולדה מאיר
אלופי צהל/דוד אלעזר
אלופי צה"ל/בית לחם
משה שרת/קרן היסוד
משה שרת/מפרץ שלמה
ימית /2000מפרץ שלמה
מפרץ שלמה/רמת הגולן
שדרות ירושלים/מפרץ שלמה

אבן גבירול/שד' שאול המלך
אבן גבירול/השופטים
כיכר רבין/אבן גבירול
רבנות ת"א/שד' דוד המלך
ביה"ח איכילוב/שד' דוד המלך
ביה"ח איכילוב/ויצמן
כיכר המדינה/ויצמן
ויצמן/פנקס
יהודה המכבי/דרך נמיר
דרך נמיר/יהודה המכבי
שד' רוקח/דרך נמיר
מרכז רבין/שד' רוקח
ת .רכבת אוניברסיטה/שד' רוקח
גני התערוכה/שד' רוקח
לונה פארק/שד' רוקח
בני אפרים/בכור שטרית
בני אפרים/הדר יוסף
מכללת אפקה/בני אפרים
ביה"ס עמל/בני אפרים
שלונסקי/בני אפרים
שלונסקי/קהילת ונציה
דבורה הנביאה/משה סנה
דבורה הנביאה/משמר הירדן
משמר הירדן/דבורה הנביאה
משמר הירדן/טורקוב

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :מסוף קריית שרת
יום ו׳

ימים א׳-ה׳

5:55 ,5:30
9:00-6:30
11:40-9:32
12:10
13:40-12:40
14:58 ,14:46 ,14:22 ,14:09
 15:23-16:02כל  13ד׳
16:41 ,16:28
 17:36-17:08כל  14ד׳
18:06
 19:26-18:22כל  32ד׳
מוצאי שבת
20:55 ,20:18 ,19:43
 22:35-21:15כל  40ד׳ 20:50 ,19:00 ,18:00
 23:40-21:50כל  55ד׳
23:45 ,22:55
כל  30ד׳
כל  32ד׳

7:40 ,7:20 ,6:40 ,6:20
9:40 ,9:20 ,8:40 ,8:20
10:16
 12:22-10:34כל  36ד׳
14:50 ,14:10 ,13:31 ,12:56

תושבי שכונות צפון תלֿאביב
ועובדים ברמת החייל ובעתידים?
בדקו את הקווים:
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משנה
את מסלולו

524
רעננה  -ת .מרכזית תלֿאביב

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :ת.מרכזית תל ֿאביב
יום ו׳
ימים א׳-ה׳
7:10
19:15-8:15

כל  60ד׳

,10:20 ,9:40 ,8:20 ,7:10
13:15 ,12:15 ,11:40

תחנת המוצא :קריית הספורט
יום ו׳
ימים א׳-ה׳
5:35
 17:40-6:40כל  50ד׳
18:45

,9:35 ,7:35 ,6:55 ,5:35
13:35 ,12:55 ,10:55

אז מה בעצם הסיפור שלי?
מתן שירות ישיר ומהיר יותר מרעננה,
הרצליה ומרכז רמת השרון
אל עתידים

תחנות בהן חל שינוי מסומנות בצבע
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יעדים מרכזיים במסלול הקו
בית לוינשטיין ,תחנה מרכזית הרצליה ,מרכז רמת השרון,
הכפר הירוק ,עתידים ,קניון איילון ,בורסה רמת גן,
הקריה ,תחנה מרכזית תלֿאביב
ת.מרכזית ת"א ק/6.רציפים
דרך בגין/הרכבת
המסגר/בן אביגדור
קניון עזריאלי/דרך בגין
ת .רכבת ת"א מרכז/על פרשת
דרכים
הבורסה/דרך ז'בוטינסקי
דרך אבא הלל/דרך ז'בוטינסקי
דרך אבא הלל/ביאליק
דרך אבא הלל/רוקח
דרך אבא הלל/התקווה
דרך אבא הלל/רש"י
דרך אבא הלל /דרך ששת הימים
קניון אילון/דרך ששת הימים
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
מבצע קדש/ראול ולנברג
ראול ולנברג/משמר הירדן
ראול ולנברג/הברזל
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הנחושת
ראול ולנברג/הארד
דבורה הנביאה/ראול ולנברג
דבורה הנביאה/צה"ל
דבורה הנביאה/משמר הירדן

קריית הספורט/וייצמן
ויצמן/רבקה גובר
גאולה/דרך ירושלים
מוסד חינוכי כפר בתיה/דרך י-ם
מרכז מסחרי/דרך ירושלים
דרך ירושלים/הבריגדה היהודית
ירושלים/הר סיני
דרך ירושלים/ברל כצנלסון
אולפנה
העצמאות/בן גוריון
בן גוריון  /הרב קוק
בן גוריון/חומה ומגדל
מרכז אמירים/בן גוריון
סוקולוב/יבנה
קופת חולים מאוחדת/סוקולוב
סוקולוב סנטר/סוקולוב
סוקולוב/זרובבל
צומת הכפר הירוק
בית העלמין קריית שאול/משה
סנה
משה סנה/בני אפרים
משה סנה/צה"ל
דבורה הנביאה/משה סנה
דבורה הנביאה/משמר הירדן

דבורה הנביאה/מתתיהו שוהם
משה סנה/דבורה הנביאה
משה סנה/צה"ל
משה סנה/בני אפרים
בית עלמין צבאי קריית שאול
צומת הכפר הירוק
צומת הראשונים
צומת המשכיות
מרכז מסחרי/סוקולוב
סוקולוב/אזר
סוקולוב/יבנה
מרכז אמירים/בן גוריון
בן גוריון/בר כוכבא
בית משפט/בן גוריון
בן גוריון/העצמאות
העצמאות/סמטת מקדש המלך
דרך ירושלים/יגאל אלון
ירושלים/הבריגדה
אחוזה/דרך ירושלים
מוסד חינוכי כפר בתיה/דרך י-ם
וייצמן/דרך ירושלים
וייצמן/הנשר
קריית הספורט/וייצמן

דבורה הנביאה/צה"ל
דבורה הנביאה/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/הנחושת
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הברזל
ראול ולנברג/משמר הירדן
מבצע קדש/ראול ולנברג
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
קניון איילון/מבצע קדש
קניון איילון/דרך ששת הימים
מוזיאון לאמנות/דרך אבא הלל
דרך אבא הלל/רש"י
דרך אבא הלל/התקווה
דרך אבא הלל/רוקח
דרך אבא הלל/ביאליק
דרך אבא הלל/דרך זאב ז'בוטינסקי
רכבת מרכז/על פרשת דרכים
קניון עזריאלי/דרך בגין
גשר קלקא/דרך בגין
המסגר/המלאכה
בי"ס שבח מופת/המסגר
ת .מרכזית ת"א ק/6 .הורדה
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עוברים לנסיעה בטוחה ומהירה יותר!

הטעינה
עלינו

הנהיגה
עליי

זכרו :חובה לתקף
בכל נסיעה!
כ ר טי ס

ה נ סי ע

ה של
ישראל

שאלות ותשובות נפוצות
מדוע מתבטלת אפשרות התשלום והטעינה אצל הנהג?
התשלום מסיח את דעת הנהגים מהנהיגה ועלול לפגוע בבטיחות הנוסעים ולעכב את הנסיעה .ביטול
אפשרות הטעינה אצל הנהגים יאפשר נסיעה בטוחה ומהירה יותר ללא עיכובים מיותרים.

בגוש דן מתקדמים לטעינה עצמית
החל מתאריך  ,21.12.18יג בטבת תשע"ט ,לא תתאפשר יותר רכישת כרטיסי נסיעה או טעינת
רב-קו אצל נהגי האוטובוסים בגוש דן (טבעת *.)1
אזרחים ותיקים יוכלו להמשיך לרכוש כרטיסי נייר מהנהג .נוסעים שאין ברשותם כרטיס רב-קו טעון יוכלו
לרכוש מהנהג כרטיס רב-קו אנונימי טעון בנסיעה בודדת במחיר של .₪ 10.90
* היישובים הנכללים בטבעת  :1ישרש | ראשון לציון | באר יעקב | ניר צבי | מצליח | רמלה | לוד | זיתן | בת ים | מקווה ישראל | חולון | אזור
תל אביב יפו | משמר השבעה | בית דגן | גנות | כפר חב"ד | חמד | אור יהודה | גבעתיים | רמת גן | קרית אונו | גבעת שמואל בני ברק | אחיעזר
יגל | יהוד מונוסון סביון | מגשימים | גני תקווה | גת רימון | מעש | פתח תקווה | כפר סירקין
בקווים עירוניים ובין-עירוניים המתחילים או מסיימים את נסיעתם ביישובים מחוץ לטבעת  ,1לא יהיה שינוי באופן התשלום והטעינה.

לנוחותכם ,מגוון דרכים לטעינת כרטיס הרב-קו לפני העלייה לאוטובוס:

כיצד ניתן להצטייד ברב-קו אישי?
תוכלו להנפיק כרטיס רב-קו בעמדות ובמרכזי השירות "על-הקו" ברחבי הארץ .לאיתור העמדה הקרובה
אליכם היכנסו לאתר  .alhakav.mot.gov.ilבנוסף ,ניתן להנפיק כרטיס רב-קו אישי באופן מקוון
באמצעות אתר "רב-קו אונליין" ואתר .Hopon

האם ניתן לנסוע באוטובוס ללא כרטיס רב-קו?
אזרחים ותיקים יוכלו להמשיך לרכוש כרטיסי נייר מהנהג .נוסעים שאין ברשותם כרטיס רב-קו טעון יוכלו
לרכוש מהנהג כרטיס רב-קו אנונימי טעון בנסיעה בודדת במחיר של  .₪ 10.90בנוסף ,בקווי חברת "דן"
בלבד ,קיימת האפשרות לתשלום נסיעה בודדת ללא הנחות וללא מעבר באמצעות יישומון .Hopon
זכרו :חובה לתקף בכל נסיעה!

מדוע כדאי להצטייד ברב-קו אישי?
בעמדות אוטומטיות
לטעינה עצמית
הפזורות ברחבי גוש דן
ובתחנות הרכבת

במרכזי שירות "על הקו"
בתחנה המרכזית וברחבי גוש דן

בסניפי רשתות ,קיוסקים
ובבתי עסק נבחרים
ברחבי גוש דן

שירות הנפקה וטעינה של רב-קו*
בכרטיס אשראי ובמזומן

בכרטיס אשראי ובמזומן

במכשירי הכספונט
ועמדות תל  -אופן
ברחבי גוש דן  -ללא עמלה

מהנייד שלכם ,ביישומונים
רב-קו אונליין וHopon -
במכשירי אנדרואיד תומכי NFC

במחשב הביתי**
באתרי רב-קו אונליין
וHopon -

בכרטיס אשראי

בכרטיס אשראי

בכרטיס אשראי

בכרטיס אשראי ובמזומן

כרטיס רב-קו אישי מזכה את בעליו בהנחות שמגיעות לו על פי חוק .הערך הצבור הנטען בכרטיס הרב-קו
האישי נשמר ללא פקיעת תוקף .במקרה של אובדן או גנבה ,ניתן לשחזר את היתרה הטעונה בכרטיס ללא
כל חיוב.

לפירוט נק' הטעינה
סרקו את הברקוד

בקוי חברת דן בלבד ניתן לשלם בעבור נסיעה בודדת ,ללא אפשרות מעבר וללא הנחת זכאות באמצעות יישומון .Hopon

טוענים לפני שעולים
לפירוט נקודות הטעינה | trans-reform.org.il :מוקד *8787
* ניתן להצטייד ברב-קו אישי במרכזי השירות של "על-הקו" ללא תשלום וברב-קו אנונימי בתשלום של  ** ₪ 5יש להצטייד בקורא כרטיסים (דונגל) אותו ניתן לרכוש במרכזי "על-הקו" תמורת ₪ 5
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טוענים לפני שעולים
למידע נוסף | www.trans-reform.org.il :מוקד *8787
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רוצים לדעת יותר?
נשמח לעזור

מוקד ״כל קו״bus.gov.il | *8787 :

*3456
dan.co.il

*6686
afikim-t.co.il

*2800
egged.co.il

*2060
kavim-t.co.il

*5900
metropoline.com

למידע מפורט אודות כלל השינויים והשיפורים
במטרופולין תלֿאביב  -סרקו את הקוד

