מועצה מקומית
זכרון יעקב
מידע לציבור
רפורמה בתחבורה הציבורית
החל מחודש יולי 2018

מועצה מקומית זכרון יעקב
תושבות ותושבים יקרים,

המועצה מבקשת להודיע על רפורמה בתחבורה הציבורית אשר כוללת שדרוג מערך
התחבורה הציבורית על ידי הוספת קווים ,נסיעות ,הארכת שעות פעילות התחבורה
הציבורית ועוד ,כלהלן:

קווים בין עירוניים

ˆ

קו  - 701חדש!!!

קו ייעודי לתחנת הרכבת בנימינה וחזרה – הקו יחל לפעול בתאריך ה .8/7/18 -הקו יפעל
כקו הזנה ושעות הפעילות שלו תהיינה בין השעות  05:20לתחנת הרכבת ועד השעה
 00:55בחזרה .זמני הנסיעות מותאמים לזמני יציאות והגעות הרכבת הישירה .הקו
החדש יעבור בין השכונות השונות (ראו מסלול וזמני נסיעות מפורטים בהמשך).

ˆ

קו 70

קו  70תוגבר בשתי נסיעות הלוך ושתי נסיעות חזור במוצ”ש.

ˆ

קו 872

קו זה אשר תחנתו ממוקמת ברח’ הנדיב/המייסדים ויוצא לתל אביב פועל לאורך כל
השבוע ומשמש אלטרנטיבה נוספת לנסיעה בתחבורה הציבורית גם לתחנת הרכבת
בנימינה .בהמשך ,ייצא הקו מאזור קריית החינוך ותחנת הנדיב/המייסדים תהיה
תחנת איסוף והורדה בלבד.

ˆ

תחנות עצירה לקווים  156ו157 -

מעפולה ומיוקנעם לבנימינה-גבעת עדה וחזרה .קווים אלו החלו לעצור בתחנות
חדשות אשר מוקמו בסמוך לכיכר מעוף הציפור וצופית .לתושבי האזור ,ניתן להגיע
לתחנת הרכבת בנימינה ולשוב ממנה באמצעות קווים אלו.

ˆ

קו 694

נוספה עצירה לקו  694מבנימינה לחוף הכרמל בתחנת הכובשים/הגדעונים (בסמוך
לצומת החלוצים) לכיוון מערב.

ˆ

קו 202

קו זה תוגבר משמעותית במספר הנסיעות ביום וכן הוארכו שעות פעילותו.
הקו פועל בין השעות  06:00ועד .20:00
קו  202מחוף הכרמל לפרדס חנה ,אשר עוצר במספר תחנות במושבה מתוזמן כעת
עם הקווים לירושלים ולצפון העוצרים בתחנת פארדיס.

ˆ

קו 978

הקו מכרמיאל לבני ברק דרך זכרון יעקב תוגבר בשתי נסיעות ביום בימים א – ה’ .כמו
כן ,הוגדל מספר הנסיעות בימי שישי ובמוצ”ש.

ˆ

קארפול לרכבת

הקארפול לרכבת הוא יוזמה מבורכת של השותפות לקיימות אזורית רמת הנדיב
האחראית להשקתה וקידומה ומהווה צלע נוספת המקלה על משתמשי הרכבת.
מטרת המיזם היא להפחית את השימוש בכלי רכב פרטיים ולעודד נסיעה שיתופית
של  3נוסעים לפחות ברכב אחד .כאשר נשמרת למשתמשי הנסיעה השיתופית ,חניה
בחניה הסמוכה לתחנת הרכבת בימים א’–ה’ בין השעות .10:30 – 06:30
זהו מיזם מצליח וייחודי המחזק גם את הקשר בין אנשים ההופכים מתושבים
לקהילה ,קהילה של חברים הנרקמת מהנסיעה המשותפת והסיוע ההדדי.

ˆ

קווי לילה

 2קווי לילה פועלים במושבה ,האחד לת”א וקו נוסף לאזור הבילוי והמסחר במערב
זכרון “מול זכרון”.
קווי הלילה הינם קווי תחבורה ציבורית הפועלים בסופי שבוע (ימים חמישי ומוצ”ש),
הקווים עוברים באזורי המגורים במושבה ואל מוקדי הבילוי ובחזרה בשעות הלילה
המאוחרות .הקווים מופעלים על ידי משרד התחבורה וחברות התחבורה הציבורית,
עלות הנסיעה היא כנסיעה רגילה בתחבורה הציבורית ,ניתן לשלם עבורה בכל
אמצעי התשלום התקפים בשעות היום ,כולל הנחות ,כרטיסיות וכרטיסי ”חופשי
חודשי” .קווי הלילה נועדו לאפשר לצעירים בכל הארץ לצאת לבלות במרכזי בילוי
ולחזור הביתה בבטחה .מסלולי הנסיעות והיעדים של  2הקווים גובשו והתבססו בין
השאר על סקר שערכה המועצה בקרב הצעירים.

קו הלילה מזכרון יעקב לתל אביב וחזרה – קו 263
קו הלילה לת”א מאפשר גם נגישות לתחנות :רכבת בנימינה ,פרדס חנה ,חדרה
וחזרה .הקו עובר בצירים הראשיים של שכונות המושבה.

קו הלילה מהמושבה ל”מול זכרון” וחזרה – קו 5
קו  5אשר תוגבר במהלך השבוע (ימים א – ד) בנסיעות נוספות ,הופך בימי חמישי
ומוצ”ש לקו לילה ופועל עד לשעה .02:50
הקו גם מאפשר תנועה בין השכונות ומרכז המושבה .לקו זה תתווספנה  6נסיעות
ביום בימים א’ – ד’ החל מתאריך ה( .8/7/18 -יפורט בהמשך)

ˆ

תחבורה ציבורית פנים יישובית

קווים  3 ,2 ,1במתכונתם החדשה יחלו לפעול בתאריך ה22/7/18 -
קווים אלו תוגברו במספר הנסיעות וכן הוארכו שעות פעילותם .קווים אלו יפעלו בין
השעות  06:30עד השעה .23:00
קו  - 1נוספו  4נסיעות ביום ו 2 -נסיעות בימי שישי.
קו  - 2נוספו  5נסיעות ביום.
קו  - 3נוספו  3נסיעות ביום.
קו  - 5הקו יחל לפעול במתכונתו החדשה בתאריך ה8/7/18 -
שעות פעילות קו  5העובר בשכונות השונות ,הוארכו ,כמצוין ,בימים א – ד ולו
תתווספנה  6נסיעות ליום .שעות הנסיעה במהלך הלילה מותאמות לפעילות
המתרחשת במרכז הבילוי והמסחר “מול זכרון” ,כמו גם לזמני ההקרנה באולמות
הקולנוע הפועלים במתחם .הנסיעה האחרונה חזרה מהמתחם המסחרי למושבה
בימים א  -ד תהיה בשעה .00:30
ביום ה’ ומוצ”ש קו  5מתפקד ,כמוזכר לעיל ,בשעות הלילה המאוחרות ,כקו לילה.
בימים אלו הנסיעה האחרונה לכיוון המרכז המסחרי תהיה בשעה  23:00והנסיעה
האחרונה מהמרכז המסחרי “מול זכרון” חזרה למושבה בשעה .02:50
קו  5עובר בסמיכות למרבית השכונות במושבה ומאפשר לתושבים לנוע בין השכונות
השונות ולהגיע לאזורים אחרים במושבה עצמה ,גם בשעות הלילה המאוחרות.
הסעות לבתי הספר תוגברו בשעות הבוקר במספר נסיעות במהלך השבוע ובימי שישי.

הרפורמה הארצית של משרד התחבורה לנסיעה יומית באמצעות הרב קו:
הרפורמה שנכנסה לתוקפה מאפשרת נסיעה יומית מזכרון יעקב למטרופולין
גוש דן ,חיפה וחזרה בעלות של  .₪ 40ניתן לערוך נסיעה בעלות זו במהלך
יום אחד .לדוגמא במסלול כדלקמן:
זכרון יעקב  -תחנת הרכבת בבנימינה ,רכבת בנימינה  -תל אביב ,נסיעה פנים
עירונית בתוך תל אביב או יותר ,חזרה לרכבת בנימינה ,נסיעה לחיפה ברכבת,
נסיעה פנימית בחיפה וחזרה לתחנת הרכבת בחיפה ,חזרה מחיפה ברכבת
לבנימינה ולבסוף חזרה באוטובוס מתחנת הרכבת בנימינה לזכרון יעקב.

לנוחיותכם ,להלן רשימות פרטי הנסיעות ,מסלולים ושעות הפעילות
של הקווים השונים.
מומלץ להיכנס לאתר המועצה ,לאתר החברה המפעילה או לאתר משרד
התחבורה ולהתעדכן .יתכנו שינויים!
 www.zy1882.co.il | www.bus.gov.ilובאתרי החברות המפעילות.
כמו כן ,אפליקציית גוגל מפות ואפליקציות שונות אחרות ,מאפשרות לכם
למצוא את נתיב הנסיעה האופטימלי לכם על ידי הגדרת תחנת התחלה
ותחנת היעד.
להצטרפות לנסיעה השיתופית לרכבת כנסו לדף הפייסבוק קארפול
השותפות.http://bit.ly/2uAX1TH :

מזכרון יעקב לבנימינה

תחנות:

קו 701

הנרקיס/הסביון – תחנת מוצא
שדרות בן גוריון/הנרקיס
שדרות בן גוריון/הכרכום
שדרות בן גוריון/דרך מנחם בגין
פינלס/השזיף
הרצל/הגדוד העברי
הרצל  /סמטת יעבץ
שדרות נילי  /האורנים
בית ספר נילי
נילי /קדש (גן דרוזיה)
החלוצים /צור (מעיין צבי)
הכובשים /החלוצים (כיכר השמורה)
הכובשים /העצמאות
הכובשים  /החיטה
הספריה הדגן
דרך אהרון חווה חקלאית (כיבוי אש)
דרך יצחק רבין/צופית
דרך יצחק רבין/פשוש
שדרות מעוף הציפור/חוחית
רח’ החוחית (ליד מגה)
חוחית/צופית
צופית/חסידה
קיבוץ גלויות/מרבד הקסמים
קיבוץ גלויות/הכרם
קיבוץ גלויות/דרך אהרון
מלון עדן
גני רמת הנדיב652 /
תחנת רכבת
הטחנה/החרש  -תחנה סמוכה לרכבת
העלייה/הבציר  -תחנה אחרונה

קווים

שעות פעילות:
ימים א’ – ה’
,07:55,07:25,06:55,06:25,05:55,05:25
,13:25,12:25,10:25,09:25,08:55,08:25
,19:25,18:25,17:25,16:25,15:25,14:25
.22:30,21:25,20:25
ימי שישי
,10:30 ,09:30 ,08:30 ,07:30 ,06:30
.15:30 ,14:30 ,13:30 ,12:30 ,11:30
מוצ”ש
..23:40 ,22:30 ,20:50

מבנימינה לזכרון יעקב

תחנות:

הטחנה/האומן – תחנת מוצא
תחנת רכבת – תחנה בשלבי הקמה ורישוי*
גני רמת הנדיב652 /
/652דרך אהרון
קיבוץ גלויות  -תחנה בשלבי הקמה ורישוי*
קיבוץ גלויות/הכרם
קיבוץ גלויות  -תחנה בשלבי הקמה ורישוי*
חסידה  – 1תחנה בשלבי רישוי*
חסידה  - 2תחנה בשלבי רישוי*
שדרות מעוף הציפור/חוחית
כביש  – 652תחנה בשלבי רישוי*
דרך אהרון/דרך בית התותחן
דרך אהרון/דרך שרה
ספרייה/הדגן
הכובשים/החיטה
הכובשים/הדס
הכובשים/הגדעונים
הכובשים/החלוצים  -תחנה בשלבי הקמה ורישוי*
החלוצים/צור
שדרות נילי/החלוצים
נילי/קדש
האורנים/הרוקח
הנשיא/הרצל
המייסדים/הנדיב
המייסדים/המגינים
בית ספר יעבץ
פינלס/השזיף
דרך פינלס/בן גוריון
שדרות בן גוריון/בית ספר החורש
שד .בן גוריון/הסתוונית
שדרות בן גוריון/הכרכום
שדרות בן גוריון/הנרקיס
הנרקיס/הכלנית
הנרקיס/הסביון  -תחנה אחרונה

שעות פעילות:
ימים א’ – ה’
,12:06 ,10:06 ,09:06 ,08:06 ,07:06
,16:06 ,15:36 ,15:06 ,14:06 ,13:06
,18:36 ,18:06 ,17:36 ,17:06 ,16:36
.00:55 ,22:06 ,21:06 ,20:06 ,19:06
ימי שישי
,11:55,10:55,09:55,08:55,08:00,07:00
.16:55,15:55,14:55,13:55,12:55
מוצ”ש
.00:15 ,23:00 ,21:30

*התחנות המסומנות בכוכבית תהיינה פעילות בקרוב ,עם הכשרתן נודיע על כך לציבור

מסלול טבעתי ממרכז המושבה וחזרה

אגד
תחנות:

הנדיב/המייסדים
הרצל/יעבץ
הרצל/שדרות נילי
דרך הגרנות/הרצל
המייסדים/דרך הגרנות
דרך אהרון/חווה חקלאית
דרך אהרון/נווה רמז
הכרם/קיבוץ גלויות
התירוש/הגת
שבי ציון/כנפי נשרים
כנפי נשרים/ברק
גאולים/כנפי נשרים
גאולים
גאולים/שבי ציון
גאולים/מלכי יהודה
הפדות/גאולים
הפדות/מרבד הקסמים
קיבוץ גלויות/מרבד הקסמים
קיבוץ גלויות/הכרם
קיבוץ גלויות/דרך אהרון
דרך אהרון/כביש 652
דרך יצחק רבין/דרך אהרון
שדרות מעוף הציפור/חוחית
חוחית/צופית
דרך אהרון/דרך שרה
ספרייה/הדגן
ז’בוטינסקי/הנדיב
הנדיב/המייסדים

שעות פעילות:
ימים א’ – ה’
,08:50 ,07:45 ,07:00 ,06:45 ,06:10
,13:15 ,12:15 ,11:15 ,10:30 ,09:30
,17:00 ,16:15 ,15:30 ,14:20 ,14:00
,21:00 ,20:00 ,19:15 ,18:30 ,17:45
.23:00 ,22:00
ימי שישי
,10:30 ,09:30 ,08:50 ,07:45 ,07:00 ,06:14
.14:15 ,13:15 ,12:20 ,11:35 ,11:00

מגבעת עדן לרמת צבי

תחנות:

קו 2

הנרקיס/הסביון
שדרות בן גוריון/הנרקיס
שדרות בן גוריון/הכרכום
שדרות בן גוריון/דרך מנחם בגין
פינלס/השזיף
הרצל/הגדוד העברי
הרצל/יעבץ
שדרות ניל’’י/האורנים
בית ספר נילי
נילי/קדש
החלוצים/צור
השמורה/הפנינה
הכובשים/החלוצים
הכובשים/העצמאות
הכובשים/החיטה
ספרייה/הדגן
דרך אהרון/חווה חקלאית
דרך יצחק רבין/דרך אהרון
דרך יצחק רבין/פשוש
שדרות מעוף הציפור/חוחית
חוחית/צופית
צופית/דרך יצחק רבין
בי’’ס החיטה/שירה

אגד

שעות פעילות:
ימים א’ – ה’
,08:15 ,07:40 ,07:10 ,06:40 ,06:10
,13:00 ,12:10 ,11:00 ,10:00 ,09:00
,16:00 ,15:30 ,15:10 ,14:30 ,14:15
,18:30 ,18:00 ,17:30 ,17:00 ,16:30
.23:00 ,21:30 ,20:30 ,19:30 ,19:00
ימי שישי
,10:30 ,09:30 ,08:30 ,07:30 ,06:45
.14:45 ,13:30 ,12:30

מרמת צבי לגבעת עדן

תחנות:

קו 3

מתנס/בית ספר החיטה
דרך יצחק רבין/דרך אהרון
דרך יצחק רבין/פשוש
שדרות מעוף הציפור/חוחית
תיכון המושבה/חלומות
חוחית/צופית
צופית/דרך יצחק רבין
דרך אהרון/דרך שרה
ספרייה/הדגן
הכובשים/החיטה
הכובשים/הדס
השמורה/הפנינה
החלוצים/צור
שדרות נילי/החלוצים
נילי/קדש
בית ספר ניל”י
האורנים/הרוקח
הנשיא/הרצל
המייסדים/הנדיב
בית ספר יעבץ
פינלס/השזיף
שדרות בן גוריון/בית ספר החורש
שדרות בן גוריון/הכרכום
שדרות בן גוריון/הנרקיס
הנרקיס/הכלנית
הנרקיס/הסביון

אגד

שעות פעילות:
ימים א’ – ה’
,10:30 ,09:30 ,08:30 ,08:00 ,07:30
,15:00 ,14:35 ,13:35 ,12:45 ,11:40
,17:30 ,17:00 ,16:30 ,16:00 ,15:30
,20:00 ,19:30 ,19:00 ,18:30 ,18:00
.23:00 ,22:15 ,21:15 ,20:40
ימי שישי
10:00 ,09:00 ,08:00
15:15 ,14:00 ,13:00

מהשמורה למרכז
מסחרי מול זכרון

תחנות:

-

מהמרכז המסחרי
“מול זכרון” לשמורה

קו 5

השמורה/הפנינה
הכובשים/החלוצים
הכובשים/העצמאות
הכובשים/החיטה
דרך אהרון/חווה חקלאית
דרך אהרון/נווה רמז
קיבוץ גלויות/הכרם
צופית/דרך יצחק רבין
דרך אהרון/דרך שרה
דרך שרה/העליה
דרך שרה/אליהו גולומב
דרך שרה/קדמה
ספרייה/הדגן
ז’בוטינסקי/הנדיב
המייסדים/הנדיב
בית ספר יעבץ
פינלס/השזיף
דרך פינלס/בן גוריון
זכרון יעקב /כביש 4
מרכז מסחרי מול זכרון

קווים

תחנות:

מרכז מסחרי מול זכרון
צומת זיכרון (כביש )4
משטרה/שדרות ניל’’י
פינלס/השזיף
הרצל/הגדוד העברי
הרצל/יעבץ
הרצל/שדרות נילי
המייסדים/דרך הגרנות
דרך אהרון/חווה חקלאית
צופית/חסידה
קיבוץ גלויות/מרבד הקסמים
קיבוץ גלויות/הכרם
דרך אהרון/כביש 652
דרך אהרון/דרך שרה
דרך שרה/העליה
דרך שרה/אליהו גולומב
הכובשים/החיטה
הכובשים/הדס
הכובשים/הגדעונים
השמורה/הפנינה

שעות פעילות:

שעות פעילות:

ימים א’ – ה’
,11:00 ,09:45 ,08:30 ,07:30 ,06:30
,17:30 ,16:30 ,15:30 ,14:00 ,12:30
,20:00 ,18:30
ימים א׳-ה׳ קו לילה
.23:00 ,22:00 ,21:00
ימי שישי
.12:30 ,10:30 ,08:30 ,06:30
מוצ”ש – קווי לילה
.23:00 ,22:00 ,21:00

ימים א’ – ה’
,11:45,10:15,09:00,08:00,07:00
,18:00,17:00,16:00,14:45,13:15
.20:30,19:30
ימים א׳-ה׳ קו לילה
.00:30 ,23:30 ,22:30 ,21:30
ימי חמישי קו לילה
02:50
ימי שישי
.13:00 ,11:00 ,09:00 ,07:00
מוצ”ש – קווי לילה
.02:50 ,00:30 ,23:30 ,22:30 ,21:30

מחדרה לזכרון יעקב

תחנות:

קו 70

חדרה  -ת .מרכזית חדרה/רציפים (רציף )9
הלל יפה/הרברט סמואל
הנשיא וייצמן/הלל יפה
הנשיא וייצמן/הבנים
הנשיא וייצמן/ירושלים
צה’’ל/האקליפטוס
משרדי חברת חשמל/צה’’ל
צומת חדרה מזרח 65
מנשה  -צומת גרנות ()65
צומת אלון ()650
פרדס חנה כרכור  -בית אריזה/דרך פיק’’א 650
גבעת נאה ()650
דרך פיק’’א/שלומציון המלכה
פיק’’א/הבוטנים
דרך פיק’’א/יהודה הלוי
דרך הנדיב/דרך פיק’’א
בית ספר אלונים/הבנים
יד לבנים/דרך הבנים
תחנה מרכזית
צומת איטונג
מרכז רפואי שהם/דרך הנדיב
בנימינה גבעת עדה ( – 653/652צומת עדה)
ת .רכבת בנימינה
דרך המסילה/ששת הימים
דרך המסילה/דקל
הגיבורים/נחלת ז’בוטינסקי
כפר תפוז652/
בית ספר אורט
בנימינה גבעת עדה  -מפעלי חן/כביש 652
זכרון יעקב  -גני רמת הנדיב652/
/652דרך אהרון
דרך אהרון/דרך שרה
ספרייה/הדגן

קווים

ז’בוטינסקי/הנדיב
המייסדים/הנדיב
בית ספר יעבץ*
פינלס/השזיף*
דרך פינלס/בן גוריון*
שדרות בן גוריון/הכרכום*
הנרקיס/הכלנית*
הנרקיס/הסביון*

שעות פעילות:
ימים א’ – ה’
,07:55 ,07:35 ,07:15 ,06:55 ,06:25 ,05:50
,10:15 ,09:55 ,09:35 ,09:15 ,08:35 ,08:15
,12:15 ,11:55 ,11:35 ,11:15 ,10:55 ,10:35
,14:00 ,13:35 ,13:25 ,13:15 ,12:55 ,12:35
,*15:35 ,15:15 ,14:55 ,14:35 ,14:15
,17:15 ,16:55 ,*16:35 ,16:15 ,15:55
,19:00 ,*18:35 ,18:15 ,17:55 ,*17:35
.21:10 ,20:35 ,20:00 ,19:30
ימי שישי
,07:40 ,07:20 ,07:00 ,06:30 ,06:15 ,05:50
,09:40 ,09:20 ,09:00 ,08:40 ,08:20 ,08:00
,11:40 ,11:20 ,11:00 ,10:40 ,10:20 ,10:00
,13:20 ,*13:00 ,12:40 ,12:20 ,12:00
,*15:30 ,*15:00 ,14:30 ,*14:00 ,13:40
.*17:00 ,*16:30 ,16:00
מוצ”ש
.*00:30 ,*22:30 ,*20:40

*לתשומת לבכם ,קו  70עוצר בתחנות המסומנות בכוכבית רק בשעות המסומנות בכוכבית .יש להתעדכן באתר החברה

מזכרון יעקב לחדרה
תחנות:

זכרון יעקב  -הנרקיס/הסביון*
שדרות בן גוריון/הנרקיס*
שדרות בן גוריון/הכרכום*
שדרות בן גוריון/דרך מנחם בגין*
פינלס/השזיף*
הרצל/הגדוד העברי*
הנדיב /המייסדים
הרצל/יעבץ
הרצל/שדרות נילי
דרך הגרנות/הרצל
המייסדים/דרך הגרנות
דרך אהרון/חווה חקלאית
מלון עדן (כביש )652
גני רמת הנדיב652/
בנימינה גבעת עדה  -מפעלי חן/כביש 652
בית ספר אורט/כביש 652
מוסד סביון652/
בית ספר אורט
הגיבורים/נחלת ז’בוטינסקי
יקבי אליעז  /המסילה
דרך המסילה/ששת הימים
ת .רכבת בנימינה
צומת עדה (כביש )652
פרדס חנה כרכור  -מתחם ביג/דרך הנדיב
מרכז רפואי שהם/דרך הנדיב
דרך הנדיב/דרך הים
בית ספר אלונים/הבנים
יד לבנים/דרך הבנים
דרך הנדיב/הנוטר
בי’’ס חקלאי
פיק’’א/הבוטנים
דרך פיק’’א/שלומציון המלכה
גבעת נאה ()650
בית אריזה/דרך פיק’’א 650
חדרה  -צומת אלון ()65
צ.גרנות ()65
צומת חדרה מזרח
משרדי חברת חשמל/צה’’ל
צה’’ל/האקליפטוס
הנשיא וייצמן/לבוצקין
הנשיא וייצמן/הבנים
הנשיא וייצמן/יהודה הלוי
תיכון חדרה/רמב’’ם
חדרה ת .מרכזית חדרה/הורדה

שעות פעילות:
ימים א’ – ה’
,07:55,*07:30,07:15,06:55,*06:35,06:25
,09:35,09:25,09:15,08:55,*08:30,08:15
,11:35,11:15,10:55,10:35,10:15,09:55
,13:40,13:15,13:00,12:35,12:15,11:55
,15:15,14:55,14:45,14:35,14:15,14:00
,17:15,16:55,16:35,16:15,15:55,15:35
,19:25,18:55,18:35,18:15,17:55,17:35
.21:25,20:55,20:25,19:55
ימי שישי:
,8:40 ,*8:20 ,8:00 ,7:40 ,*7:20 ,7:00 ,*6:30
,10:40 ,10:20 ,10:00 ,9:40 ,9:20 ,9:00
,12:40 ,12:20 ,12:00 ,11:40 ,11:20 ,11:00
,14:40 ,14:20 ,14:00 ,13:40 ,13:20 ,13:00
.*17:00 ,*16:30 ,16:00 ,15:30 ,*15:00
מוצ”ש:
.*23:30 ,*21:30

*לתשומת לבכם ,קו  70עוצר בתחנות המסומנות בכוכבית רק בשעות המסומנות בכוכבית .יש להתעדכן באתר החברה

מזכרון יעקב לת”א | קו לילה

קו 263

תחנות:

זכרון יעקב  -הנרקיס/הסביון
שדרות בן גוריון/הנרקיס
שדרות בן גוריון/הכרכום
שדרות בן גוריון/דרך מנחם בגין
פינלס/השזיף
הרצל/הגדוד העברי
הרצל/יעבץ
שדרות ניל’’י/האורנים
בית ספר נילי
נילי/קדש
החלוצים/צור
הכובשים/החלוצים
הכובשים/העצמאות
הכובשים/החיטה
דרך אהרון/חווה חקלאית
צופית/חסידה
קיבוץ גלויות/מרבד הקסמים
קיבוץ גלויות/הכרם
קיבוץ גלויות/דרך אהרון
מלון עדן
גני רמת הנדיב652 /
בנימינה גבעת עדה  -מפעלי חן/כביש 652
בית ספר אורט/כביש 652
מוסד סביון652/
מחצבת בנימינה (כביש 652
הגיבורים/נחלת ז’בוטינסקי
דרך המסילה/דקל
דרך המסילה/ששת הימים
דרך המסילה/ששת הימים
ת .רכבת בנימינה
ת .רכבת בנימינה
ת .רכבת בנימינה/הטחנה
העלייה/ההגנה
העלייה/דרך העצמאות
כביש /653השדה

קווים

צומת בנימינה
אור עקיבא  -הזית/ערבה
מרכז מבנה תעשיה/הזית
ספינת אגוז/הכרמל
החרמון/הכרמל
הכרמל/התבור
הכרמל/הארבל
הר המוריה/הכרמל
הר סיני/הרי יהודה
הר סיני/הרי מנשה
תיכון דתי/שדרות ירושלים
שד .ירושלים/שלום עליכם
דוד אלעזר /הנשיא
שד .הנשיא וייצמן/סמטת חי טייב
וייצמן/חללי דקר
קופלוביץ/וייצמן
אזור תעשיה
קיסריה  -יציאה לכביש ( 2מחלף אור עקיבא)
חדרה  -צומת אולגה (כביש )2
עמק חפר  -פנימיית הדסה נעורים/השיטה (כביש )2
נתניה  -בית חרושת טבע)
שד .גיבורי ישראל/התרופה
שד .גיבורי ישראל/האומנות
איקאה
מכון וינגייט (כביש )2
חוף השרון  -צומת רשפון (כביש )2
הרצליה  -דרך תל אביב (דרך תל אביב/מונטיפיורי)
יציאה למחלף הסירה (צומת הרצליה)
יציאה לכביש ( 2מחלף הסירה)
סינמה סיטי/כביש 2
תל אביב יפו  -דרך נמיר/שד’ קק’’ל
דרך נמיר/אינשטיין
אבן גבירול/שד’ רוקח
תל אביב יפו  -מסוף רידינג

שעות פעילות:
ימי חמישי ומוצ”ש
.22:30 ,21:30

מת”א לזכרון יעקב | קו לילה
תחנות:

תל אביב יפו  -מסוף רידינג
אבן גבירול/שד’ רוקח
דרך נמיר/איינשטיין
דרך נמיר/שד’ קק’’ל
רמת השרון  -סינמה סיטי/כביש 2
הרצליה  -יציאה לכביש ( 2מחלף הסירה)
צומת הרצליה
דרך תל אביב/פישמן
חוף השרון  -יציאה לכביש ( 2צומת רשפון)
נתניה  -מכון וינגייט (כביש )2
מרכז מסחרי/שדרות גיבורי ישראל
שד .גיבורי ישראל/האומנות
שדרות גיבורי ישראל/התרופה
שדרות גיבורי ישראל (בית חרושת אביק)
גשר השלום/הגביש
עמק חפר  -השיטה/חבצלת (כביש )2
חדרה  -צומת אולגה (כביש )2
אור עקיבא  -שדרות שידלובסקי (מחלף אור עקיבא)
קופלוביץ/וייצמן
אזור תעשיה
וייצמן/שידלובסקי
שד .הנשיא וייצמן/הרצוג
שד .הנשיא וייצמן/הגיבורים
שד .הנשיא וייצמן/סמטת חי טייב
שדרות ירושלים/יהודה הלוי
שד .ירושלים/אבן גבירול
שדרות ירושלים/שלום עליכם
הזית/ההדס
בנימינה גבעת עדה  -הזית/הערבה
צ.בנימינה ()653
כביש /653השחף
דרך העלייה/היסמין
דרך העלייה/ההגנה
העלייה/הבציר
ת .רכבת בנימינה/הטחנה
ת .רכבת בנימינה
דרך המסילה/ששת הימים
דרך המסילה/ששת הימים
דרך המסילה/דקל
הגיבורים/נחלת ז’בוטינסקי
מחצבת בנימינה  -כביש 652

כפר תפוז652/
מעון סביון/כביש 652
אורט השומרון/כביש 652
מפעלי חן/כביש 652
זכרון יעקב  -גני רמת הנדיב652/
/652דרך אהרון
קיבוץ גלויות/הכרם
צופית/דרך יצחק רבין
דרך אהרון/דרך בית התותחן
דרך אהרון/דרך שרה
הכובשים/המייסדים
הכובשים/החיטה
הכובשים/הדס
הכובשים/החלוצים
החלוצים/צור
שדרות נילי/החלוצים
נילי/קדש
האורנים/הרוקח
המייסדים/הנדיב
המייסדים/המגינים
בית ספר יעבץ
פינלס/השזיף
דרך פינלס/בן גוריון
שדרות בן גוריון/בית ספר החורש
שד .בן גוריון/הסתוונית
שדרות בן גוריון/הכרכום
שדרות בן גוריון/הנרקיס
הנרקיס/הכלנית
הנרקיס/הסביון

שעות פעילות:
ימי חמישי ומוצ”ש
03:00 ,01:00

מפרדס חנה  -כרכור לחיפה חוף הכרמל

תחנות:

קו 202

פרדס חנה כרכור  -יד לבנים/דרך הבנים
דרך הנדיב/דרך הבנים
דרך הנדיב/תבור
מרכז רפואי שהם/דרך הנדיב
בנימינה גבעת עדה ( 652/653 -צומת עדה)
ת .רכבת בנימינה
דרך המסילה/דקל
הגיבורים/נחלת ז’בוטינסקי
מחצבת בנימינה (כביש )652
מעון סביון/כביש 652
אורט השומרון/כביש 652
מפעלי חן/כביש 652
זכרון יעקב  -גני רמת הנדיב652/
דרך אהרון/הולינט
דרך אהרון/דרך בית התותחן
דרך אהרון/דרך שרה
ספרייה/הדגן
ז’בוטינסקי/הנדיב
הנדיב/המייסדים
הרצל/יעבץ
שדרות ניל’’י/האורנים
נילי/קדש
החלוצים/שד .ניל’’י
צומת משטרת זכרון 4
אזור תעשייה זכרון יעקב (כביש )4
פוריידיס  -צומת פרדיס (כביש )4
פוריידיס( 4/כביש )4
חוף הכרמל  -צומת נחשולים/דור (כביש )4
מפעלי סיד (כביש )4
צומת עין איילה (כביש )4
צ.עופר (כביש )4
צומת הבונים (כביש )4
צומת צרופה (כביש )4
צומת גבע כרמל (כביש )4

אגד

צומת עין כרמל (כביש )4
צ.עין הוד (כביש )4
( 4/721צומת עתלית)
צומת אורן (כביש )4
צומת סיטרין (כביש )4
צומת מגדים (כביש )4
נחל ספונים/מגדים (כביש )4
מחנה ( 137כביש )4
מסעף החותרים (כביש )4
טירת כרמל  -מסעף טירת הכרמל (כביש )4
מסעף כפר גלים (כביש )4
שדרות ההגנה (מסעף טירת הכרמל)
שדרות ההגנה (בסיס תובלה)
חיפה  -ההגנה/רוטנברג (כביש )4
אנדרי סחרוב (מת’’מ)
ת .מרכזית חוף הכרמל/הורדה

שעות פעילות:
ימים א’ – ה’
,10:00 ,9:00 ,7:50 ,7:10 ,6:30 ,5:50
,15:00 ,14:00 ,13:00 ,12:00 ,11:00
,19:00 ,18:15 ,17:30 ,16:45 ,16:00
.20:00
ימי שישי:
,10:30 ,09:30 ,08:30 ,07:30 ,06:30
.13:45 ,13:00 ,12:15 ,11:30
מוצ”ש:
.20:50

מחיפה חוף הכרמל לפרדס חנה – כרכור
תחנות:

חיפה  -ת .מרכזית חוף הכרמל/רציפים בינעירוני (רציף)3
מת’’מ/ההגנה (כביש )4
טירת כרמל  -ההגנה/נחום חת (כביש )4
שדרות ההגנה (תעש טירה)
מסעף טירת הכרמל (כביש )4
מסעף כפר גלים (כביש )4
מסעף טירת הכרמל (כביש )4
מסעף החותרים (כביש )4
נחל ספונים( 4/כביש )4
צומת מגדים (כביש )4
צומת סיטרין (כביש )4
( 4/721צומת אורן)
צומת עתלית (כביש )4
צומת עין הוד (כביש )4
צומת עין כרמל (כביש )4
צ.גבע כרמל (כביש )4
צ.צרופה (כביש )4
צומת הבונים (כביש )4
צומת עופר (כביש )4
צ.עין איילה (כביש )4
מפעלי סיד (כביש )4
צומת נחשולים/דור (כביש )4
פוריידיס  -שוק (כביש )4
צומת פוריידיס (כביש )4
זכרון יעקב  -צומת זכרון (כביש )4
משטרה/שדרות ניל’’י
שדרות נילי/החלוצים
נילי/קדש
האורנים/הרוקח
הרצל/יעבץ
הרצל/שדרות נילי
דרך הגרנות/הרצל
המייסדים/דרך הגרנות
דרך אהרון/חווה חקלאית
דרך אהרון/נווה רמז
גני רמת הנדיב652/
בנימינה גבעת עדה  -מפעלי חן/כביש 652
מוסד סביון652/
הגיבורים/הספיר
דרך המסילה/דקל
דרך המסילה/ששת הימים

ת .רכבת בנימינה
צומת עדה (כביש )652
פרדס חנה כרכור  -מרכז רפואי שהם/דרך הנדיב
דרך הנדיב/דרך הים
בית ספר אלונים/הבנים
יד לבנים/דרך הבנים

שעות פעילות:
ימים א’ – ה’
,10:25 ,9:25 ,8:20 ,7:10 ,6:10
,13:50 ,13:00 ,12:15 ,11:30
,16:50 ,16:00 ,15:15 ,14:30
,19:45 ,19:00 ,18:15 ,17:30
.22:00 ,21:15, 20:30
ימי שישי:
,09:15 ,08:15 ,07:15 ,06:15
,13:00 ,12:20 ,11:15 ,10:15
.14:30 ,13:45
מוצ”ש:
.22:00

מבני ברק לכרמיאל

קו 978

נתיב אקספרס

תחנות:

בני ברק  -חזון אי’’ש/מרום נווה
דבורה הנביאה/עזרא
נחמיה/עזרא
נחמיה/חזון אי’’ש
חזון אי’’ש/האדמו’’ר מגור
רבי עקיבא/חזון אי’’ש
אהרונוביץ /רבי עקיבא
אהרונוביץ’/הרב ריינס
אהרונוביץ /קניון בני ברק
דרך ז’בוטינסקי/אהרונוביץ
מחלף גהה/דרך ז’בוטינסקי
חדרה  -רש’’י/הסיגלית
קיסריה  -צומת אור עקיבא ()4
זכרון יעקב  -משטרה/שדרות ניל’’י
הכובשים/החיטה
הכובשים/הדס
הכובשים/החלוצים
דרך שרה/העליה
דרך שרה/אליהו גולומב
דרך שרה/קדמה
דרך אהרון/חווה חקלאית
זבולון  -צומת כפר חסידים ()70
משגב  -צומת אחיהוד ()85
כרמיאל  -נשיאי ישראל/דרך השלום
נשיאי ישראל/מורד הגיא
מורד הגיא/חבצלת
מורד הגיא/הפרחים
מורד הגיא/איריס
צה’’ל/הגליל
הגליל א
הגליל/צה’’ל
העמק/צה’’ל
ת .מרכזית כרמיאל/הורדה

שעות פעילות:
שעות הפעילות של קו זה
משתנות במהלך השבוע ,אנא,
התעדכנו באתרים השונים

מכרמיאל לבני ברק
תחנות:

כרמיאל  -ת .מרכזית כרמיאל
צה’’ל/החרוב
צהל/הגפן
מורד-הגיא/איריס
מורד הגיא/הפרחים
מורד הגיא/חבצלת
קניון/מורד הגיא
נש .ישראל/ב.הכרם
מטה אשר  -צומת אחיהוד
זבולון  -צומת כפר חסידים
יקנעם עילית  -צומת יקנעם/מושבה
זכרון יעקב  -ד.אהרון/דרך שרה
דרך שרה/העליה
דרך שרה/גולומב
דרך שרה/קדמה
הכובשים/המייסדים
הכובשים/החיטה
הכובשים/הדס
זכרון יעקב4/
אור עקיבא  -קניון
שידלובסקי/וייצמן
קיסריה  -מחלף אור עקיבא
מחלף אור עקיבא
חדרה  -צומת אולגה
נתניה  -מחלף נתניה
בני ברק  -מחלף גהה/כביש 4
ג.שמואל/גשר רגלי
בן יעקב/בר יוחאי
עזרא/דבורה נביאה
האדמור מנדבורנא
חזון אי”ש/דבורה הנביאה
חזון איש/נחמיה
חזון אי”ש/דסלר
חזון איש/שם טוב
רבי עקיבא/הרב שך
רבי עקיבא/גן ורשה
בן זכאי/ירושלים
בן זכאי/הרב הירש
רמת גן  -מולכו/ש .ירושלים
חזון איש/מר.נווה

שעות פעילות:
שעות הפעילות של קו זה
משתנות במהלך השבוע ,אנא,
התעדכנו באתרים השונים

ממרכז מיר”ב – חוף הכרמל
מתחנת רכבת בנימינה
למרכז מיר”ב – חוף הכרמל  -לתחנת רכבת בנימינה

קו 694

תחנות:

בנימינה גבעת עדה  -ת .רכבת בנימינה
אורט השומרון ()652
זכרון יעקב  -גני רמת הנדיב ()652
/652דרך אהרון
דרך אהרון/דרך שרה
הכובשים/החיטה
הכובשים/הדס
הכובשים/הגדעונים
מעיין צבי  -קיבוץ מעין צבי
צומת משטרת זכרון 4
פוריידיס  -צומת פרדיס ()4
פוריידיס4/
חוף הכרמל  -צומת נחשולים ()7011
קיבוץ נחשולים
מושב דור
חוף הכרמל  -צומת נחשולים/דור ()4
צומת עין איילה
צ.עופר ()7021
כרם מהר’’ל  -מורד הכרמל
צ.עופר ()4
צומת הבונים ()4
צומת צרופה ()4
מרכז מיר’’ב

קווים

תחנות:

מרכז מיר’’ב
חוף הכרמל  -צ.צרופה ()4
צ.עופר ()7021
מורד הכרמל (מושב כרם מהר’’ל)
צומת עופר ()4
צ.עין איילה ()4
צומת נחשולים ()7011
קיבוץ נחשולים
מושב דור
חוף הכרמל  -צומת נחשולים/דור ()4
פוריידיס  -שוק ()4
צומת פוריידיס ()4
צומת זכרון ()4
משטרה/שדרות ניל’’י
מעיין צבי  -קיבוץ מעין צבי
הכובשים/החלוצים
הכובשים/העצמאות
הכובשים/החיטה
דרך אהרון/חווה חקלאית
מלון עדן ()652
גני רמת הנדיב652/
בנימינה גבעת עדה  -בית ספר אורט/כביש 652
ת .רכבת בנימינה

שעות פעילות:
שעות הפעילות של קו זה משתנות
במהלך השבוע ,אנא ,התעדכנו
באתרים השונים

מעפולה לבנימינה
גבעת עדה

-

מבנימינה גבעת עדה
לעפולה

קו 156

תחנות:

עפולה  -ת .מרכזית עפולה/רציפים (רציף )9
הבנים/יהושע חנקין
הבנים/הקונגרס הציוני
הבנים/שרה מלכין
מסעף מחנה עמוס ()65
מגידו  -צומת הסרגל ()65
צומת מגידו ()66
מסעף מגידו עתיקות ()66
מסעף היוגב ()66
מדרך עוז  -צרכניה
מדרך עוז
מגידו  -מסעף מדרך עוז ()66
מסעף משמר העמק ()66
צ.פארק מנשה ()66
צומת הזורע ()66
יוקנעם  -צומת התשבי ()70
צומת יקנעם/מושבה
תחנה מרכזית
מגידו  -יציאה לכביש ( 70מחלף אליקים)
בת שלמה  -יציאה לכביש ( 70צומת בת שלמה)
זכרון יעקב  -צומת שפיה ()652
דרך יצחק רבין/שדרות מעוף הציפור
מלון עדן ()652
גני רמת הנדיב652/
בנימינה גבעת עדה  -מפעלי חן/כביש 652
בית ספר אורט/כביש 652
מוסד סביון652/
הגיבורים/הספיר
דרך המסילה/דקל
דרך המסילה/ששת הימים
ת .רכבת בנימינה

שעות פעילות:
שעות הפעילות של קו זה משתנות
במהלך השבוע ,אנא ,התעדכנו
באתרים השונים

תחנות:

סופרבוס

בנימינה גבעת עדה -ת .רכבת בנימינה
דרך המסילה/ששת הימים
דרך המסילה/דקל
הגיבורים/נחלת ז’בוטינסקי)
מחצבת בנימינה ()652
מעון סביון/כביש 652
אורט השומרון/כביש 652
מפעלי חן/כביש 652
זכרון יעקב  -גני רמת הנדיב ()652
/65דרך אהרון
דרך יצחק רבין/דרך אהרון
דרך יצחק רבין/פשוש
בת שלמה  -יציאה לכביש ( 70צומת בת שלמה)
מגידו  -יציאה לכביש ( 70מחלף אליקים)
יוקנעם  -תחנה מרכזית
צומת יקנעם המושבה ()70
צומת התשבי
מגידו  -צומת הזורע ()66
מסעף רמת מנשה
מסעף משמר העמק
מדרך עוז  -צרכניה
מדרך עוז
מגידו  -מסעף מדרך עוז ()66
היוגב/מרכז
היוגב/יציאה
מסעף היוגב ()66
מסעף מגידו עתיקות ()66
צומת מגידו ()65
צומת הסרגל ()65
עפולה  -מסעף מחנה עמוס דרום
הבנים/שרה מלכין
הבנים/וולפסון
הבנים/יהושע חנקין
ת .מרכזית עפולה/הורדה

מיוקנעם לבנימינה גבעת עדה

תחנות:

קו 157

יוקנעם  -מסוף יוקנעם
התמר/התאנה
שד .היובל/האלונים
צאלים  /השיקמה
הצאלים/האורנים
הצאלים/היקינטון
הצאלים/דקל
הצאלים/הערבה
צאלים/רבין
שדרות יצחק רבין  /ירדן
שד.רבין/הירדן
מגידו  -שדרות רבין672/
מסעף אליקים 672
יציאה לכביש ( 70מחלף אליקים)
בת שלמה  -יציאה לכביש 70
זכרון יעקב  -צומת שפיה ()652
דרך יצחק רבין/שדרות מעוף הציפור
מלון עדן ()652
גני רמת הנדיב652/
בנימינה גבעת עדה  -מפעלי חן/כביש 652
בית ספר אורט/כביש 652
מוסד סביון652/
הגיבורים/הספיר
דרך המסילה/דקל
דרך המסילה/ששת הימים
ת .רכבת בנימינה

קווים

שעות פעילות:
שעות הפעילות של קו זה
משתנות במהלך השבוע ,אנא,
התעדכנו באתרים השונים

מבנימינה גבעת עדה ליוקנעם

תחנות:

בנימינה גבעת עדה -ת .רכבת בנימינה
דרך המסילה/ששת הימים
דרך המסילה/דקל
בנימינה גבעת עדה -הגיבורים/נחלת ז’בוטינסקי
מחצבת בנימינה ()652
מעון סביון/כביש 652
אורט השומרון/כביש 652
מפעלי חן/כביש 652
זכרון יעקב  -גני רמת הנדיב652/
/652דרך אהרון
דרך יצחק רבין/דרך אהרון
דרך יצחק רבין/פשוש
בת שלמה  -יציאה לכביש ( 70צומת בת שלמה)
חוף הכרמל  -בת שלמה70/
מגידו  -מחלף אליקים ()672
מסעף אליקים ()672
יוקנעם  -שדרות יצחק רבין (צומת יקנעם מערב)
שד.יצחק רבין  /יער אודם
שד.רבין/הירדן
הצאלים/שדרות יצחק רבין
הצאלים/הערבה
הצאלים/דקל
הצאלים/היקינטון
צאלים/הערבה
הצאלים/האורנים
הצאלים/הדודאים
בי’’ס אורט יגאל אלון
התמר  /הגיבורים
התמר  /הפעמונית
מסוף יקנעם

שעות פעילות:
שעות הפעילות של קו זה
משתנות במהלך השבוע ,אנא,
התעדכנו באתרים השונים

מת”א לזכרון יעקב

תחנות:

קו 872

תל אביב יפו  -ת.מרכזית ת’’א ק/6.רציפים
המסגר/יד חרוצים
המסגר/בן אביגדור
גשר קלקא/דרך בגין
קניון עזריאלי/דרך בגין
ת .רכבת ת’’א מרכז/דרך נמיר
דרך נמיר/יהודה המכבי
דרך נמיר/חיים לבנון
דרך נמיר/איינשטיין
רמת השרון  -מכללת לוינסקי/דרך נמיר
סינמה סיטי/כביש 2
הרצליה  -דרך תל אביב (צומת הרצליה)
כפר שמריהו  -מחלף נוף ים
חוף השרון  -יציאה לכביש ( 2צומת רשפון)
צומת יקום
נתניה  -מכון וינגייט
אודים  -צומת אודים
נתניה  -יציאה לכביש ( 2מחלף נתניה)
עמק חפר  -מחלף חבצלת ()5710
השיטה/חבצלת
יציאה למחלף ינאי
חדרה  -צומת אולגה ()2
צומת בית חולים הלל יפה
אהרון אהרונסון/שח’’ל
אהרון אהרונסון/יגאל אלון
דוד שמעוני/אהרון אהרונסון
דוד שמעוני/מכללה
דוד שמעוני/פרנק
צומת חדרה
ת .מרכזית חדרה (רציף )15
הלל יפה/הרברט סמואל
הנשיא וייצמן/הלל יפה
הנשיא וייצמן/הבנים
הנשיא וייצמן/ירושלים
צה’’ל/האקליפטוס
משרדי חברת חשמל/צה’’ל

אגד

צומת חדרה מזרח 65
צומת גרנות ()65
צ.אלון ()650
פרדס חנה כרכור  -בית אריזה/דרך פיק’’א 650
גבעת נאה
דרך פיק’’א/שלומציון המלכה
פיק’’א/הבוטנים
דרך פיק’’א/יהודה הלוי
דרך הנדיב/דרך פיק’’א
בית ספר אלונים/הבנים
יד לבנים/דרך הבנים
יד לבנים/דרך הבנים
דרך הנדיב/דרך הבנים
דרך הנדיב/תבור
מרכז רפואי שהם/דרך הנדיב
בנימינה גבעת עדה 652/653 -
ת .רכבת בנימינה
דרך המסילה/ששת הימים
דרך המסילה/דקל
הגיבורים/נחלת ז’בוטינסקי
מחצבת בנימינה 652
מעון סביון/כביש 652
אורט השומרון/כביש 652
מפעלי חן/כביש 652
זכרון יעקב  -גני רמת הנדיב652/
דרך אהרון/כביש 652
דרך אהרון/דרך שרה
ספרייה/הדגן
ז’בוטינסקי/הנדיב
הנדיב/המייסדים

שעות פעילות:
שעות הפעילות של קו זה
משתנות במהלך השבוע ,אנא,
התעדכנו באתרים השונים

מזכרון יעקב לת”א
תחנות:

זכרון יעקב  -הנדיב/המייסדים
הרצל/יעבץ
הרצל/שדרות נילי
דרך הגרנות/הרצל
המייסדים/דרך הגרנות
דרך אהרון/חווה חקלאית
דרך אהרון/נווה רמז
גני רמת הנדיב652/
בנימינה גבעת עדה  -מפעלי חן/כביש 652
בית ספר אורט/כביש 652
מוסד סביון652/
הגיבורים/הספיר
דרך המסילה/דקל
דרך המסילה/ששת הימים
ת .רכבת בנימינה
צומת עדה ()652
פרדס חנה כרכור מרכז רפואי שהם/דרך הנדיב
דרך הנדיב/דרך הים
צומת איטונג
/651אילת
המסילה/מלאכי
מרכז קליטה/דרך למרחב
דרך למרחב/חבקוק
דרך למרחב/תחייה
דרך למרחב/הגאון
דרך למרחב/חשמונאים
דרך למרחב/שבי ציון
דרך למרחב/הדרים
דרך למרחב/הבוטנים
דרך למרחב/הבנים
יד לבנים/דרך הבנים
דרך הנדיב/הנוטר
בי’’ס חקלאי
פיק’’א/הבוטנים
דרך פיק’’א/שלומציון המלכה
גבעת נאה ()650
בית אריזה/דרך פיק’’א
חדרה  -צומת אלון ()65
צ.גרנות ()65
צומת חדרה מזרח
משרדי חברת חשמל/צה’’ל
צה’’ל/האקליפטוס

הנשיא וייצמן/לבוצקין
הנשיא וייצמן/הבנים
הנשיא ויצמן/יהודה הלוי
תיכון חדרה/רמב’’ם
ת .מרכזית חדרה/הורדה
ת .מרכזית חדרה/רציפים (רציף )4
הרברט סמואל ( 5משטרה)
דוד שמעוני/גשר אריאל שרון
אהרון אהרונסון/יצחק גרינבוים
אהרון אהרונסון/הר צין
צומת בית חולים הלל יפה
צומת הלל יפה
צומת אולגה ()2
עמק חפר  -יציאה למחלף ינאי
פנימיית הדסה נעורים/השיטה
יציאה לכביש ( 2מחלף חבצלת)
נתניה  -מחלף נתניה
יציאה למחלף פולג (צומת אודים)
מכון וינגייט
חוף השרון  -צומת יקום
צומת רשפון
הרצליה  -יציאה למחלף רבין שמריהו (מחלף נוף ים)
צומת כפר שמריהו
צומת הרצליה
מחלף הסירה
סינמה סיטי/כביש 2
תל אביב יפו  -דרך נמיר/קרית חינוך
דרך נמיר/אינשטיין
סמינר הקיבוצים/דרך נמיר
דרך נמיר/יהודה המכבי
דרך נמיר/ארלוזורוב
קניון עזריאלי/דרך בגין
גשר קלקא/דרך בגין
המסגר/יצחק שדה
/1185המסגר
הרכבת/דרך בגין
ת .מרכזית ת’’א ק/7 .הורדה (רציף קומה )7

מועצה מקומית
זכרון יעקב
כאן
לשרותכם!
עיצוב גרפי והדפסה:

זכרון יעקב

חפשו "זכרון יעקב”
בחנות האפליקציות

אתר המועצה
www.zy1882.co.il

דף פייסבוק
@Z.yaakov

