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עמוד 1

שיפור שירות התחבורה הציבורית – קווים בינעירוניים
בשורה למשתמשי התחבורה הציבורית!
החל מתאריך  ,01/01/2021כחלק משיפור שירות התחבורה הציבורית ,יבוצע עדכון לזמני ומסלולי
הקווים הבינעירוניים.
•

קווים  326 ,251 ,61 ,56 ,44 ,43 ,37 ,32יבוטלו.

•

יבוצע שינוי בזמני הנסיעות של הקווים 465 ,333 ,332 ,330 ,325 ,250 ,57 ,52 ,34 ,31 ,21

•

קו  – 365קיצור זמן הנסיעה והמסלול בשכונת שפירא באופקים (ביטול תחנות העצירה ברחוב
דוד המלך).

•

קו  - 376ביטול תחנות עצירה באופקים ברחוב חפץ חיים והוספת תחנות עציר ברחוב החיד"א.

•

קו  - 465תחנת המוצא  /היעד – מורדי הגטאות (מקיף ב') ,אשדוד.
הפעלת שירות תח"צ באשדוד ,בשכונות ג' ,ו' ,ז' ,ח' ,בי"ח אסותא.
קיצור המסלול בשכונת שפירא באופקים (ביטול תחנות העצירה ברחוב דוד המלך)

וביטול הכניסה לעיר שדרות.
•

קו  - 330ישמש כקו מהיר בין באר שבע לאופקים .קיצור המסלול בשכונות שפירא והטייסים
באופקים (ביטול כלל תחנות העצירה).

•

קו  - 332הוספת תחנות עצירה בב"ש  -מרכז ביג ,פארק הייטק ,אונ' בן גוריון ,בי"ח סורוקה.
וביטול התחנות בשד' רגר בב"ש.

•

קו  - 31הגברת תדירות ותוספת נסיעות ,בנוסף קיצור המסלול בשכונת שפירא באופקים (ביטול
תחנות העצירה ברחוב דוד המלך).

•

קו  - 323תחנת המוצא  /היעד – נווה שרון ,נתיבות.

•

קו  - 325תחנת המוצא  /היעד – נווה שרון ,נתיבות.
הוספת תחנות עצירה בפארק נעם ובנתיבות – שכונות נווה שרון ונטעים.
הוספת תחנות עצירה במושבים תאשור ,ברוש ותדהר.

•

קו  - 52תחנת המוצא  /היעד – צ .בית קמה.
קיצור המסלול וביטול תחנות העצירה בלהבים.

•

קו  - 23קו חדש! הפעלת שירות תח"צ בין המושבים יד נתן ,שדה יואב ונגבה ,לאשקלון.
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עמוד 2

קו 365

מהות השינוי:
קיצור המסלול בשכונת שפירא באופקים (ביטול תחנות
העצירה ברחוב דוד המלך).

מוצא  /יעד:
מסוף פארק אופקים –
תחנה מרכזית אשקלון

אופקים

נתיבות

שדרות
צ .אשקלן דרום (גלובוס סנטר)

אשקלון

זמני הנסיעות
ממסוף פארק אופקים

מתחנה מרכזית אשקלון

ראשון – חמישי
,13:05 ,07:15 ,06:00
19:10 ,16:50

ראשון – חמישי
17:10 ,15:00 ,11:10
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עמוד 3

קו 365
מוצא  /יעד:
מסוף פארק אופקים –
תחנה מרכזית אשקלון

בכיוון ממסוף פארק אופקים
תחנות מבוטלות:
 15289דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה
 11690דרך הטייסים/ירושלים
 14935דוד המלך/שלמה המלך
 14904דוד המלך/אסא
 14925ירושלים/קרית ספר
 18054גולומב/קיבוץ גלויות
 18327גולומב/יהודה הלוי
 18055מבצע קדש/גולומב

תחנות חדשות:
 11411ירושלים/קריית ספר
 14930קרית ספר/יואל
 14926קרית ספר/אליהו התשבי
 14910קיבוץ גלויות/חיים חורי
 14534מכבי אש

בכיוון מתחנה מרכזית אשקלון
תחנות מבוטלות:
 15291שד .הרצל/הנשיא
 18060גולומב/מבצע קדש
 18328גולומב/יהודה הלוי
 18061גולומב/אבו חצירא
 14542חפץ חיים/שבזי
 14541חפץ חיים/רפאל אלנקווה
 14905דוד המלך/אסא
 14936דוד המלך/שלמה המלך
 15298דרך הטייסים/דרך בוזגלו
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תחנות חדשות:
 14906קיבוץ גלויות/ש"ד הרצל
 14908קיבוץ גלויות/רחבת דדו
 14909קיבוץ גלויות/קדש
 11781עמרם בן דיואן/החיד"א
 14542חפץ חיים/שבזי
 14541חפץ חיים/רפאל אלנקווה
 11410ירושלים/דרך הטייסים

עמוד 4

קו 376

מהות השינוי:
ביטול תחנות עצירה באופקים ברחוב חפץ חיים,
והוספת תחנות עציר ברחוב החיד"א.

מוצא  /יעד:
צומת מלאכי –
צאלים

צומת מלאכי (קסטינה)

קרית גת

צ .בית קמה

צ .הנשיא
אופקים

צאלים

זמני הנסיעות
מצומת מלאכי

מצאלים

ראשון – חמישי
15:15

ראשון – חמישי
06:00
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עמוד 5

קו 376
מוצא  /יעד:
צומת מלאכי –
צאלים

בכיוון מצומת מלאכי
תחנות חדשות:
 15303תיכון מקיף
 11625דרך הטייסים/דרך הנביאים
 18329דרך הטייסים/ישעיהו
 15290דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה
 11435החיד"א/דוד בוזגלו
 11434החיד"א/האודם

תחנות מבוטלות:
 15300בית ספר שושנים/החיד"א
 14542חפץ חיים/שבזי
 14541חפץ חיים/רפאל אלנקווה
 15289דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה
 15302דרך הטייסים/האר"י

בכיוון מצאלים
תחנות מבוטלות:
 14909קיבוץ גלויות/קדש
 14913פרי מגדים/חיים חורי
 14917פרי מגדים/העינב
 14932פרי מגדים/ערבה
 14933פרי מגדים/הגורן
 17902דרך בית וגן/החרוב
 15300בית ספר שושנים/החיד"א
 14542חפץ חיים/שבזי
 14541חפץ חיים/רפאל אלנקווה
 15289דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה
 15299דרך הטייסים/רבי עקיבא
 15302דרך הטייסים/האר"י
 10510הרצל/עיריית אופקים
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תחנות חדשות:
 10836הרצל/ז'בוטינסקי
 15294שדרות הרצל/כצנלסון
 10837שדרות הרצל/גיבורי ישראל
 11995החיד"א/בן איש חי
 15300בית ספר שושנים/החיד"א
 11436דוד בוזגלו/החיד"א
 15289דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה
 15299דרך הטייסים/רבי עקיבא
 13426דרך הטייסים/דרך הנביאים
 15302דרך הטייסים/האר"י
 11431דרך בית וגן/שדרות הרצל
 18075בית וגן/החרוב
 14934פרי מגדים\ארבעת המינים
 14931פרי מגדים/התמר
 14918פרי מגדים/העינב
 14912חיים חורי/פרי מגדים
 14910קיבוץ גלויות/חיים חורי
 14534מכבי אש
עמוד 6

מהות השינוי:
• תחנת המוצא  /היעד – מורדי הגטאות (מקיף ב') ,אשדוד.
• הפעלת שירות תח"צ באשדוד ,בשכונות ג' ,ז' ו' ,ח' ,בי"ח אסותא.
• ביטול הכניסה לעיר שדרות.
• קיצור המסלול בשכונת שפירא באופקים (ביטול תחנות העצירה
ברחוב דוד המלך).

קו 465
מוצא  /יעד:
מורדי הגטאות
(מקיף ב') ,אשדוד –
מסוף פארק אופקים

אשדוד

צ .אשקלון

צ .ניר עם (שדרות)

נתיבות

אופקים

זמני הנסיעות
ממורדי הגטאות
(מקיף ב') ,אשדוד
ראשון – חמישי
,10:00 ,08:30 ,06:45
,17:00 ,15:30 ,13:00
,22:00 ,20:00 ,18:15
23:15

שישי
,09:30 ,06:45
,13:00 ,11:00
13:20
מוצ"ש
,21:25 ,20:45
22:05
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ממסוף פארק אופקים
ראשון – חמישי
,10:00 ,07:45 ,06:30
,16:15 ,15:00 ,13:30
,20:15 ,19:00 ,17:30
21:30

שישי
,11:00 ,09:30 ,06:45
13:00 ,11:20
מוצ"ש
20:10 ,19:30 ,18:50

עמוד 7

מוצא  /יעד:

קו 465

מורדי הגטאות (מקיף ב') ,אשדוד – מסוף פארק אופקים

בכיוון ממורדי הגטאות (מקיף ב') ,אשדוד
תחנות מבוטלות
 11001ת .מרכזית אשדוד/רציפים
 11015שד .ירושלים/שד.הרצל
 11016שד' ירושלים/התקומה
 11018שדרות ירושלים  /הפרחים
 11359רשב"י/שדרות הרב לוין
 13304רשב"י/רבי יוחנן בן זכאי
 11021שדרות ירושלים/שדרות משה סנה
 11022אנדרטת עד הלום/שדרות משה סנה
 11152צומת עד הלום/כביש 4
 11155צומת בית עזרא
 11157צומת אשכולות
 15519צומת בית שיקמה
 15662צומת בת הדר
 15513צומת מבקיעים
 15630צומת זיקים
 15618צומת קיבוץ ארז
 17900ת .רכבת שדרות/בגין
 18115בגין/הרצל
 15274דרך מנחם בגין/שוק
 10064מרכז מסחרי/דרך מנחם בגין
 13587מנחם בגין/בי"ס הרוא"ה
 10066מנחם בגין/ספריה ציבורית
 10076אזור תעשיה שדרות
תחנות חדשות
 13332מקיף א'/מורדי הגטאות
 12284שדרות הפלמח/חטיבת כרמלי
 13326הפלמ"ח/גשר עד הלום
 12287חנה סנש/מבצע חורב
 12288שדרות האדמו"ר מפיטסבורג/חפץ חיים
 12289יצחק הנשיא/שדרות הפלמ"ח
 13318אלתא/רבי שמעון בן שטח
 12291יהודה הנשיא/הלל
 12292רבי יהודה הנשיא/רב אשי
 13475רשב"י/רבי יוחנן בן זכאי
 12295רשב"י/הרב לוין
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15366
15372
15597
15621
15620
15615
15575
15656
13634
15576
15364
15420
15410
15411
15291
18060
18328
18061
14542
14541
14905
14936
15298

מועצה אזורית שער הנגב
מכללת ספיר
צומת גבים
צומת יכיני
צומת יושיביה
צומת שיבולים
צומת תדהר
צומת ברוש
צומת תאשור
עוף הנגב
צומת גילת/תחנת דלק
גילת/כניסה ראשית
בטחה/גילת
בטחה/כניסה ראשית
שד .הרצל/הנשיא
גולומב/מבצע קדש
גולומב/יהודה הלוי
גולומב/אבו חצירא
חפץ חיים/שבזי
חפץ חיים/רפאל אלנקווה
דוד המלך/אסא
דוד המלך/שלמה המלך
דרך הטייסים/דרך בוזגלו

12340
13179
13108
19180
11153
11162
14906
14908
14909
11781
14542
14541
11410

שד.הפרחים/הרותם
הפרחים  /הכלנית
הכלנית/הנורית
ביה"ח אסותא
צומת שדה עוזיהו/כביש 4
צומת ברכיה
קיבוץ גלויות/ש"ד הרצל
קיבוץ גלויות/רחבת דדו
קיבוץ גלויות/קדש
עמרם בן דיואן/החיד"א
חפץ חיים/שבזי
חפץ חיים/רפאל אלנקווה
ירושלים/דרך הטייסים
עמוד 8

קו 465

מוצא  /יעד:
מורדי הגטאות (מקיף ב') ,אשדוד – מסוף פארק אופקים

בכיוון ממסוף פארק אופקים
תחנות מבוטלות
 15289דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה
 11690דרך הטייסים/ירושלים
 14935דוד המלך/שלמה המלך
 14904דוד המלך/אסא
 14925ירושלים/קרית ספר
 18054גולומב/קיבוץ גלויות
 18327גולומב/יהודה הלוי
 18055מבצע קדש/גולומב
 10048בטחה/כניסה ראשית
 10049גילת/בטחה
 15363גילת/כניסה ראשית
 13632עוף הנגב
 15567צומת תדהר
 15569צומת שיבולים
 15622צומת יושיביה
 15598צומת יכיני
 15601צומת גבים
 10005מכללת ספיר
 15374מועצה אזורית שער הנגב
 15277אזור תעשיה שדרות

תחנות חדשות
 11411ירושלים/קריית ספר
 14930קרית ספר/יואל
 14926קרית ספר/אליהו התשבי
 14910קיבוץ גלויות/חיים חורי
 14534מכבי אש
 11856המשנה
 11571הכלנית/הנורית
 11051שדרות הפרחים/הכלנית
 11052שד.הפרחים/הרותם
 11359רשב"י/שדרות הרב לוין
 13304רשב"י/רבי יוחנן בן זכאי
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15280
15269
15266
15273
18116
15617
15512
15511
10004
15515
12080
12081
12021
12022
10006
13475
12295
12025
12299
12019
19987

מנחם בגין/ספריה ציבורית
מנחם בגין/בי"ס הרוא"ה
בגין/מרכז מסחרי
דרך מנחם בגין/הרצל
בגין/הרצל
צומת קיבוץ ארז
צומת זיקים
צומת מבקיעים
צומת בת הדר
צומת בית שיקמה
צומת ניצנים
צומת בית עזרא
אנדרטת עד הלום/שדרות משה סנה
משה סנה/שדרות ירושלים
רבי טרפון/ינאי
רשב"י/רבי יוחנן בן זכאי
רשב"י/הרב לוין
שדרות ירושלים/מילמן
שדרות ירושלים/משה אבן עזרא
ירושלים
ת .מרכזית אשדוד

11361
11362
11363
11364
11365
11056
11057
13324
11059
11060
13389

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
שד .הפלמ"ח/חנה סנש
שד.הפלמ"ח/חטיבת גבעתי
שדרות הפלמח/חטיבת כרמלי
מקיף א'/מורדי הגטאות

עמוד 9

קו 330
מוצא  /יעד:

מהות השינוי:
ישמש כקו מהיר בין באר שבע לאופקים.
קיצור המסלול בשכונות שפירא והטייסים באופקים
(ביטול כלל תחנות העצירה).

תחנה מרכזית ב"ש –
מסוף פארק אופקים
באר שבע

קיבוץ גלויות ,אופקים

פרי מגדים ,אופקים

החיד"א ,אופקים

אופקים

זמני הנסיעות
מתחנה מרכזית ב"ש
ראשון – חמישי
,17:00 ,16:30 ,16:00 ,15:30 ,15:00 ,14:30 ,14:00 ,13:30 ,13:00 ,12:15 ,11:30 ,10:45 ,10:00 ,09:15 ,08:30 ,07:20
23:00 ,21:30 ,20:20 ,19:30 ,18:45 ,18:00 ,17:30
שישי
15:20 ,14:45 ,14:00 ,13:30 ,13:00 ,12:30 ,12:00 ,11:30 ,11:00 ,10:15 ,09:30 ,08:45 ,08:00 ,07:20 ,06:40 ,06:00
ממסוף פארק אופקים
ראשון – חמישי
,11:45 ,11:15 ,10:45 ,10:15 ,09:45 ,09:15 ,08:50 ,08:30 ,08:10 ,07:50 ,07:30 ,07:10 ,06:45 ,06:15 ,05:30 ,05:00
,17:50 ,17:30 ,17:10 ,16:50 ,16:30 ,16:10 ,15:50 ,15:30 ,15:10 ,14:50 ,14:30 ,14:10 ,13:45 ,13:15 ,12:45 ,12:15
22:30 ,21:30 ,20:40 ,20:00 ,19:20 ,18:45 ,18:15
שישי
לפרטים*5467 :
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קו 330
מוצא  /יעד:
תחנה מרכזית ב"ש –
מסוף פארק אופקים

בכיוון מתחנה מרכזית ,באר שבע
תחנות מבוטלות:
 15289דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה
 15299דרך הטייסים/רבי עקיבא
 14928מגדל המים
 14927קרית ספר/אליהו התשבי
 11543קרית ספר/עמוס
 14905דוד המלך/אסא
 14936דוד המלך/שלמה המלך
 15298דרך הטייסים/דרך בוזגלו
 15290דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה

תחנה חדשה:
 12539שדרות דוד טוביהו/לימונית

בכיוון ממסוף פארק אופקים
תחנות מבוטלות:
 15289דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה
 11690דרך הטייסים/ירושלים
 14935דוד המלך/שלמה המלך
 14904דוד המלך/אסא
 14925ירושלים/קרית ספר
 14930קרית ספר/יואל
 14926קרית ספר/אליהו התשבי
 14929מגדל המים
 11625דרך הטייסים/דרך הנביאים
 18329דרך הטייסים/ישעיהו
 15290דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה
לפרטים*5467 :
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תחנה חדשה:
 12541שדרות דוד טוביהו/לימונית

עמוד 11

קו 332
מוצא  /יעד:

מהות השינוי:
• ביטול התחנות בשד' רגר בבאר שבע.
• הוספת תחנות עצירה בב"ש  -מרכז ביג ,פארק הייטק ,אונ' בן
גוריון ,בי"ח סורוקה.

תחנה מרכזית ב"ש –
מסוף פארק אופקים
באר שבע

ביג ,באר שבע

אונ' בן גוריון

בי"ח סורוקה

אופקים

זמני הנסיעות
מתחנה מרכזית ב"ש
ראשון – חמישי
,16:50 ,16:20 ,15:50 ,15:20 ,14:50 ,14:20 ,13:50 ,13:20 ,12:45 ,12:00 ,11:15 ,10:30 ,09:45 ,09:00 ,08:15 ,07:40
22:30 ,21:00 ,20:00 ,19:15 ,18:30 ,17:50 ,17:20
שישי
,13:20 ,12:50 ,12:20 ,11:50 ,11:20 ,10:45 ,10:00 ,09:15 ,08:30
15:00 ,14:30 ,13:50
ממסוף פארק אופקים
ראשון – חמישי
,17:20 ,16:40 ,16:00 ,15:20 ,14:40 ,14:00 ,13:00 ,12:00 ,11:00 ,10:00 ,09:00 ,08:20 ,08:00 ,07:20 ,06:30 ,06:00
19:40 ,19:00 ,18:00
מוצ"ש
23:00 ,22:00 ,21:20 ,20:40 ,20:00

שישי
*5467
לפרטים:
,10:40 ,10:00 ,09:30 ,09:00 ,08:30 ,08:00 ,07:30
,07:00
,06:20
בדרום
דן
13:30 ,12:40 ,12:00
,11:20
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מוצ"ש
22:00 ,21:10 ,20:30 ,19:50 ,19:10 ,18:30
עמוד 12

קו 332
מוצא  /יעד:
תחנה מרכזית ב"ש –
מסוף פארק אופקים

בכיוון מתחנה מרכזית ,באר שבע
תחנות מבוטלות:
 14330דואר/יצחק רגר
 15357עיריית באר שבע/יצחק רגר
 11342סורוקה מיון/יצחק רגר
 15333מרכז רפואי סורוקה /יצחק רגר
 19442יעקב אבינו/אלכסנדר ינאי

תחנות חדשות:
 13935דרך חברון/שדרות דוד חכם
 12463רוטשילד/דרך חברון
 16438שדרות שז"ר/רוטשילד
 14331מרכז קניות ביג/דרך אליהו נאוי
 13527מרכז קניות/דרך אליהו נאוי
 13528מפעל חסין אש
 16065שדרות דוד בן גוריון/דרך אליהו נאוי
 14395שדרות דוד בן גוריון/האורגים
 14379שדרות דוד בן גוריון/יהושע הצורף
 11601תחנת רכבת/שדרות דוד בן גוריון
 13983מרכז הספורט אוניברסיטת בן גוריון
 13949אוניברסיטת בן גוריון/שדרות בן גוריון
 11197מרכז רפואי סורוקה/דרך מצדה
 13059דרך מצדה/יצחק אבינו
 11133דרך מצדה/רבי טרפון
 12539שדרות דוד טוביהו/לימונית

בכיוון ממסוף פארק אופקים
תחנות מבוטלות:
 19441כיכר האבות/יעקב אבינו
 15332מרכז מורים/יצחק רגר
 15334יצחק רגר/חיים נחמן ביאליק
 15356עיריית באר שבע/יצחק רגר
 14340יצחק רגר/וייצמן
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תחנות חדשות:
 13943מרפאות חוץ סורוקה/שדרות בן גוריון
 13992מעונות הסטודנטים/שדרות בן גוריון
 11602תחנת רכבת/שדרות דוד בן גוריון
 13485שדרות דוד בן גוריון/דרך השלום
 14336שדרות דוד בן גוריון/יעקב גרשפלד
 11274דרך אליהו נאוי/שדרות דוד בן גוריון
 14008מרכז קניות/דרך אליהו נאוי
 16090מרכז קניות ביג/דרך אליהו נאוי
 13998דרך אליהו נאוי/יוסף הבורסקאי
 16492רוטשילד/שדרות שז"ר
 13961רוטשילד/חיים יחיל
עמוד 13
 12464דרך חברון/מקס נורדאו

קו 323

מהות השינוי:
תחנת המוצא  /היעד – נווה שרון ,נתיבות.

מוצא  /יעד:
תחנה מרכזית ב"ש –
נווה שרון ,נתיבות
באר שבע

נטעים ,נתיבות

נתיבות

זמני הנסיעות
מתחנה מרכזית ב"ש

מנווה שרון ,נתיבות

ראשון – חמישי
,16:05 ,15:05 ,14:05
18:05 ,17:05

ראשון – חמישי
,06:55 ,06:30 ,05:30
07:30 ,07:10
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עמוד 14

קו 323
מוצא  /יעד:
תחנה מרכזית ב"ש –
נווה שרון ,נתיבות

בכיוון מתחנה מרכזית ,באר שבע
תחנה מבוטלת:
 14855דרכי רפאל/הרב גרשונוביץ

תחנות חדשות:
 19735דרכי רפאל/קהילת יעקב
 12545אחת עשרה נקודות/יצחק שמיר

בכיוון מנווה שרון ,נתיבות
תחנה מבוטלת:
 14856הרב גרשונוביץ/בבא סאלי
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תחנות חדשות:
 12545אחת עשרה נקודות/יצחק שמיר
 12355דרכי רפאל/קהילת יעקב

עמוד 15

מהות השינוי:
• תחנת המוצא  /היעד – נווה שרון ,נתיבות.
• הוספת תחנות עצירה בפארק נעם ובנתיבות –
שכונות נווה שרון ונטעים.
• הוספת תחנות עצירה במושבים תאשור ,ברוש ותדהר.

קו 325
מוצא  /יעד:
תחנה מרכזית ב"ש –
נווה שרון ,נתיבות

באר שבע

מושבים תאשור ,ברוש ותדהר

פארק נעם

תחנת רכבת נתיבות

נטעים ,נתיבות

נתיבות

זמני הנסיעות
מתחנה מרכזית ב"ש

ראשון – חמישי
,07:30 ,06:35 ,05:45
16:10 ,15:10 ,14:10

שישי
14:15 ,08:15
מוצ"ש
20:15
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מנווה שרון ,נתיבות
ראשון – חמישי
,09:20 ,08:20 ,07:20
17:20 ,16:20 ,15:20

שישי
13:00 ,07:00
מוצ"ש
19:00
עמוד 16

קו 325

מוצא  /יעד:
תחנה מרכזית ב"ש – נווה שרון ,נתיבות

בכיוון מתחנה מרכזית ,באר שבע
תחנה חדשה:
 18420אצטדיון כדורגל/שדרות וייצמן

תחנות חדשות:
 18191תאשור/מגרש ספורט
 11502ברוש/הרחבה ב
 11503ברוש צרכניה
 11504ברוש מרכז
 14611תדהר/מרכז
 11505תדהר הרחבה
 19377שד .ירושלים/בית וגן
 19166בית ספר נועם אורות
 15927הרב צבאן/הרימון
 15939תקומה/יובל
 18372אחת עשרה הנקודות/חטיבת הראל
 15933יובל/אצ"ל
 15948עולם הילד/יובל
 10856הרב גרשונוביץ'/חיל אוויר
 14848הרב גרשונוביץ'/אגוז
 19735דרכי רפאל/קהילת יעקב
 12545אחת עשרה נקודות/יצחק שמיר

בכיוון מנווה שרון ,נתיבות
תחנות מבוטלות:
 15575צומת תדהר
 13634צומת תאשור
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תחנות חדשות:
 12545אחת עשרה נקודות/יצחק שמיר
 12355דרכי רפאל/קהילת יעקב
 14849הרב גרשנוביץ/חיל הים
 15947יובל/אשל
 15931יובל
 15936יובל/האצ"ל
 12117שדרות ירושלים/יובל
 11546אחת עשרה הנקודות/ירושלים
 18161אחת עשרה הנקודות/חטיבת הראל
 15940תקומה \ הרימון
 15942הרב צבאן/הרימון
 11547שדרות ירושלים/הרב צבאן
 11506תדהר כניסה
 14611תדהר/מרכז
 14608ברוש מרכז
 18191תאשור/מגרש ספורט
עמוד 17
 12541שדרות דוד טוביהו/לימונית

קו 52

מהות השינוי:
• תחנת המוצא  /היעד – צ .בית קמה.
• קיצור המסלול וביטול תחנות העצירה בלהבים.

מוצא  /יעד:
צ .בית קמה –
תחנת רכבת נתיבות

צ .בית קמה

פעמי תש"ז

קלחים

אשבול
צ .בית הגדי

נתיבות

זמני הנסיעות
מצומת בית קמה
ראשון – חמישי
,12:00 ,09:00 ,06:00
17:55 ,14:55

שישי
09:00 ,06:00
מוצ"ש
20:00
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מתחנת רכבת נתיבות
ראשון – חמישי
,13:20 ,10:50 ,07:50
19:20 ,16:50

שישי
10:00 ,07:00
מוצ"ש
19:00
עמוד 18

קו 52
מוצא  /יעד:
צ .בית קמה –
תחנת רכבת נתיבות

בכיוון מצומת בית קמה
תחנות מבוטלות:
 16355ת .רכבת להבים רהט
 10008צומת להבים31/
 15635צומת להבים/כביש 40
 15539צומת דבירה

בכיוון מתחנת רכבת נתיבות
תחנות מבוטלות:
 15636צומת דבירה
 16121צומת להבים
 16336ת .רכבת להבים רהט

לפרטים*5467 :
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עמוד 19

מהות השינוי:
• תחנת המוצא  /היעד – גילת.
• קיצור המסלול בפדויים.
• הוספת תחנת עצירה באופקים  -מרכז ביג.
• הוספת תחנות עצירה במושבים בטחה וגילת.

קו 34
מוצא  /יעד:
פטיש –
גילת

פטיש

פדויים

מרכז ביג ,אופקים

תחנת רכבת אופקים
מושב בטחה

גילת

זמני הנסיעות
מפטיש
ראשון – חמישי
15:10 ,12:10 ,09:10

שישי
13:00 ,09:00
מוצ"ש
19:00
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מגילת
ראשון – חמישי
14:10 ,11:10 ,08:10

שישי
12:00 ,08:00
מוצ"ש
21:45
עמוד 20

קו 34
מוצא  /יעד:
פטיש –
גילת

בכיוון מפטיש
תחנות מבוטלות:
 18261פדויים א
 15415צומת רנן
 18056פארק אפיקים
 15294שדרות הרצל/כצנלסון
 10837שדרות הרצל/גיבורי ישראל
 11433מתנ"ס שדרות הרצל
 15303תיכון מקיף
 18329דרך הטייסים/ישעיהו
 15290דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה
 12140פארק אופקים

תחנות חדשות:
 15413צומת פדויים
 19979הרמב"ם/רחבת הרקפת
 19977הרמב"ם/ז'בוטינסקי
 11531ז'בוטינסקי/הרמב"ם
 14531ז'בוטינסקי/נחושתן
 18333שופרסל/ז'בוטינסקי
 18057דרך הרכבת/חנית קיקוס
 11687כביש 241
 18273בטחה א
 11438בטחה ב
 10048בטחה/כניסה ראשית
 10049גילת/בטחה
 18265דרור/קנריות
 18394גילת/צרכניה

בכיוון מגילת
תחנות מבוטלות:
 12139מסוף פארק אופקים
 11436דוד בוזגלו/החיד"א
 15289דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה
 15299דרך הטייסים/רבי עקיבא
 13426דרך הטייסים/דרך הנביאים
 15302דרך הטייסים/האר"י
 15296שדרות הרצל
 19395שדרות הרצל/החיד"א
 10510הרצל/עיריית אופקים
 15416צומת פדויים
לפרטים*5467 :
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תחנות חדשות:
 18393צרכניה/גילת
 18266דרור/אנפה
 15420גילת/כניסה ראשית
 15410בטחה/גילת
 18273בטחה א
 11438בטחה ב
 15411בטחה/כניסה ראשית
 18058דרך הרכבת/תוצרת הארץ
 18334שופרסל/ז'בוטינסקי
 11583ז'בוטינסקי/נחושתן
 19976הרמב"ם/רחבת השיקמה
 19978הרמב"ם/שדרות יהדות דרום אפריקה
עמוד 21

קו 31

מהות השינוי:
הגברת תדירות ותוספת נסיעות ,בנוסף קיצור המסלול בשכונת
שפירא באופקים (ביטול תחנות העצירה ברחוב דוד המלך).

מוצא  /יעד:
מסוף פארק אופקים –
תפרח  /אור החיים

אופקים

רמת שקד ,אופקים

תפרח

זמני הנסיעות
ממסוף פארק אופקים
ראשון – חמישי
,09:30 ,08:20 ,07:00
,12:30 ,11:30 ,10:30
,15:30 ,14:30 ,13:30
,18:30 ,17:30 ,16:30
20:30,22:00

שישי
,11:15 ,09:45 ,08:15
14:15 ,12:45
מוצ"ש
,20:00 ,19:25 ,18:50
21:30 ,20:45
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מתפרח
ראשון – חמישי
,08:00 ,07:30 ,06:15
,11:30 ,10:30 ,09:15
,14:30 ,13:30 ,12:30
,17:30 ,16:30 ,15:30
21:00 ,19:30 ,18:30

שישי
,10:30 ,09:00 ,07:30
15:00 ,13:30 ,12:00
מוצ"ש
,20:00 ,19:25 ,18:25
22:15 ,20:45

עמוד 22

קו 31
מוצא  /יעד:
מסוף פארק אופקים –
תפרח  /אור החיים

בכיוון ממסוף פארק אופקים
תחנות מבוטלות:
 11690דרך הטייסים/ירושלים
 14935דוד המלך/שלמה המלך
 14904דוד המלך/אסא
 14925ירושלים/קרית ספר

תחנה חדשה:
 11411ירושלים/קריית ספר

בכיוון מתפרח
תחנות מבוטלות:
 14905דוד המלך/אסא
 14936דוד המלך/שלמה המלך
 15298דרך הטייסים/דרך בוזגלו
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תחנה חדשה:
 11410ירושלים/דרך הטייסים

עמוד 23

קו 23

מהות השינוי:
קו חדש!
הפעלת שירות תחבורה ציבורית בין המושבים יד נתן ,שדה יואב
ונגבה ,לאשקלון.

מוצא  /יעד:
תחנה מרכזית אשקלון –
יד נתן

אשקלון

תחנת רכבת אשקלון

שדה יואב

קיבוץ נגבה

צ .עוצם

יד נתן

זמני הנסיעות
מאשקלון
ראשון – חמישי
,12:10 ,09:30 ,07:10
19:15 ,17:10 ,14:25

שישי
10:00 ,07:00
מוצ"ש
19:00
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מיד נתן
ראשון – חמישי
,10:55 ,08:30 ,06:10
18:15 ,16:10 ,13:25

שישי
09:00 ,06:00
מוצ"ש
20:00
עמוד 24

קו 23
מוצא  /יעד:
תחנה מרכזית אשקלון –
יד נתן

בכיוון מתחנה מרכזית ,אשקלון
תחנות חדשות:
 19988ת .מרכזית אשקלון/רציפים
 12071בן גוריון/נאות אשקלון
 12129דוד רמז/שדרות דוד בן גוריון
 11794דוד רמז/הפלמ"ח
 15010מסוף רמז/דוד רמז
 12233אנה פרנק/תשרי
 12234שדרות מנחם בגין/אנה פרנק
 12235שדרות מנחם בגין/אבן עזרא
 12386הרכבת/מרכז מסחרי
 11165צומת אשקלון צפון/כביש 4
 11161צומת כפר סילבר
 15518צומת ברכיה
 15508צומת ברכיה/משען
 19147גני צבי35/
 15649צומת גבעתי
 12426שדה יואב
 18384נגבה/חדר אוכל
 18383נגבה/הרחבה
 19315צומת שדה יואב
 15648צומת חמי יואב
 13701צומת נהורה/עוצם
 18227יד נתן א
 18228יד נתן ב
 18243יד נתן ג

לפרטים*5467 :
דן בדרום
ט.ל.ח www.danbadarom.co.il

בכיוון מיד נתן
תחנות חדשות:
 18227יד נתן א
 18228יד נתן ב
 18243יד נתן ג
 15611צומת יד נתן
 15647צומת נהורה
 15654צומת חמי יואב
 18384נגבה/חדר אוכל
 18383נגבה/הרחבה
 12426שדה יואב
 15650צומת נגבה
 15653צומת גבעתי
 19149גני צבי35/
 15507צומת ברכיה/משען
 12074צומת ברכיה
 12075צומת כפר סילבר
 12523מרכז מסחרי/הרכבת
 11319אנה פרנק/שד.מנחם בגין
 10070מסוף רמז/דוד רמז
 14995דוד רמז/בן גוריון
 11304בן גוריון/נאות אשקלון
 11302צומת השניים
 19116ת.מרכזית אשקלון/הורדה
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