
תחנת

מוצא

המלצהשעותימיםכיוון

צפוןבאר שבע

'ה-'א
.קו זה פועל כרגיל. מומלץ לעשות שימוש ברכבת שנוסעת דרך תחנות קריית גת ולוד06:00-09:00

.קו זה פועל כרגיל. מומלץ לעשות שימוש ברכבת שנוסעת דרך תחנות קריית גת ולודואילך09:00מ 

בשעות שפל2, רכבות בשעות עומס3כל היום'ויום

ש לכיוון צפון"רכבות במוצ7היוםכלש"מוצ

/  אופקים

/  נתיבות

שדרות

צפון

'ה-'א
06:00-09:00

:  אפשרויות2א יש "לכיוון ת

(.רכבות בשעה3)נסיעה אל תחנת אשקלון והחלפה לרכבות שיעדן בנימינה . 1

.חינםבשאטלא ההגנה "ומשם נסיעה לת, נסיעה אל תחנת יבנה מערב. 2

א ההגנה"רכבות בשעה עד לתחנת ת2ואילך09:00מ 

בשעות שפל עד סיום השירות בצהריים2, רכבות בשעות עומס2כל היום'ויום

רכבות במוצאי שבת ללא החלפה3היוםכלש"מוצ

/  אשקלון

אשדוד

צפון

'ה-'א
06:00-09:00

:  אפשרויות2לכיוון צפון יש 

.א"העוברות דרך תחנות ת, רכבות בשעה שיעדן בנימינה3. 1

.חינםבשאטלא ההגנה "ומשם נסיעה לת, נסיעה אל תחנת יבנה מערב. 2

א ההגנה"רכבות בשעה עד לתחנת ת2ואילך09:00מ 

רכבת אחת בשעה לכיוון צפוןכל היום'ויום

רכבות במוצאי שבת ללא החלפה5היוםכלש"מוצ

דרום

'ה-'א

רכבות ישירות בשעה לבאר שבע06:00-09:002

רכבת אחת בשעה לבאר שבע09:00-15:30

רכבות ישירות בשעה לבאר שבע15:30-19:002

רכבת אחת בשעה לכיוון באר שבע ללא החלפה עד סיום השירות בצהרייםכל היום'ויום

רכבות ישירות לבאר שבע במוצאי שבת2היוםכלש"מוצ

צפוןיבנה מערב

'ה-'א
06:00-09:00

.א"ממנה ישנן רכבות ישירות לת, מומלץ להשתמש בתחנת יבנה מזרח. 1

.א ההגנה"צ משה דיין ות"ללא עלות אל תחנות ראשלשאטליםמיבנה מערב מופעלים . 2

א ההגנה"רכבות בשעה עד לתחנת ת2ואילך09:00מ 

עד גמר השירותXX:30-רכבת אחת לשעה בכל היום'ויום

א"ש לת"רכבות במוצ3היוםכלש"מוצ

משה  צ"ראשל

דיין

צפון

'ה-'א
.שם ניתן להחליף רכבות ליתר היעדים, א ההגנה"רכבות לתמתחנה זו מופעלות06:00-09:00

.שם ניתן להחליף רכבות ליתר היעדים, א ההגנה"רכבות ישירות בכל שעה לת2ואילך09:00מ 

רכבות ישירות בשעה2היוםכל 'ויום

א"ש לת"רכבות במוצ4כל היוםש"מוצ

דרום

'ה-'א
06:00-09:00

ומשם מופעל שירות  , ללא עלות אל תחנת יבנה מערבשאטליםמתחנה זו מופעלים 

.אשדוד ובאר שבע, הרכבות כסדרו לכיוון אשקלון

.אופקים ובאר שבע, אשדוד, לאשקלוןשתי רכבות בשעה ואילך09:00מ 

רכבת כל שעה עד סיום הפעילותכל היום'ויום

רכבות ישירות לבאר שבע2היוםכלש"מוצ

דרוםא ההגנה"ת

'ה-'א

06:00-09:00

:רכבות ללא שינוי

רכבות כרגיל: גת.ק/לבאר שבע דרך לוד•

רכבות כרגיל  : רחובות/לאשדוד ואשקלון דרך לוד•

.  רכבות כרגיל: לבית שמש•

.  רכבות כרגיל: ג"למודיעין דרך נתב•

.בת ים וראשון לציון משה דיין רכבות כרגיל, לחולון•

:החלפה/שאטלרכבות כולל 

ללא  שאטליםצ משה דיין ומשם מופעל שירות "ליבנה מערב יש לנסוע עד ראשל•

.תשלום

והחלפה לרכבת שיעדה באר( דרך רחובות)נסיעה לאשקלון : נתיבות ואופקים, לשדרות•

שבע

ואילך09:00מ 

:רכבות ללא שינוי

רכבות כרגיל: גת.ק/לבאר שבע דרך לוד•

רכבות כרגיל  : רחובות/לאשדוד ואשקלון דרך לוד•

.  רכבות כרגיל: לבית שמש•

.  רכבות כרגיל: ג"למודיעין דרך נתב•

ראשון לציון משה דיין רכבות כרגילובת ים, לחולון•

רכבות כרגילשדרות ואופקים , נתיבות,אשקלון, אשדוד•

רכבת אחת בשעה לבאר שבע דרך אשדוד ואשקלוןכל היום'ויום

אחת דרך לוד ואחת דרך אשדוד ואשקלון: רכבות לבאר שבע2כל שעה היוםכלש"מוצ

/  ס"כפ/ רעננה

ת"פ/ראש העין

/א"ת

צפון/ דרום

'ה-'א

06:00-09:00

.רכבת כל חצי שעה: סבידורא מרכז "מרעננה לתחנת ת•

.ניתן להחליף רכבת לכל היעדיםסבידורא מרכז "בתחנת ת

.  ולאחר מכן כל חצי שעה06:00-09:30בשעות ' דק15רכבת כל : מרעננה לבני ברק•

.א אוניברסיטה"א מרכז דרך ת"חינם לתשאטליםמבני ברק יופעל שירות 

.  תנועת הרכבות מתחנת הרצליה פועלת כסדרה•

ואילך09:00מ 

.רכבת כל חצי שעה: סבידורא מרכז "מרעננה לתחנת ת•

.ניתן להחליף רכבת לכל היעדיםסבידורא מרכז "בתחנת ת

.  רכבת כל חצי שעה: מרעננה לבני ברק•

.א אוניברסיטה"א מרכז דרך ת"חינם לתשאטליםמבני ברק יופעל שירות 

.  תנועת הרכבות מתחנת הרצליה פועלת כסדרה•

סבידורא מרכז "רכבת אחת בשעה לתכל היום'ויום

א ומשם לכל היעדים"רכבת אחת בשעה לתחנות תהיוםכלש"מוצ

סבידורא "ת

מרכז

/  רעננה

/  ס"כפ

ראש  

ת"פ/העין

'ה-'א
רכבות בשעה06:00-09:002

רכבות בשעה2ואילך09:00מ 

עד סוף שעות הפעילותXX:42רכבת אחת לשעה בכל כל היום'ויום

רכבות בשעות הפעילות3היוםכלש"מוצ

.חלים שינויים בתנועת הרכבות, כחלק מהאצת עבודות התשתית בפרויקט החשמול

.אשקלון ואשדוד, נתיבות, שדרות, העובר דרך תחנות אופקים, שבע רעננה-בארהקו המושפע מהעבודות הינו קו 

מומלץ לעשות שימוש . יצומצם מספר הרציפים הפעילים בתחנת תל אביב השלום וצפויים עומסי נוסעים בתחנה זו, כמו כן

.ירידה והחלפת רכבות קשר, הסמוכה לעלייהמרכז סבידורא "תבתחנת 

:ריכזנו עבורכם את הדרך הטובה ביותר להגיע מתחנת המוצא אל תחנת היעד, לנוחיותכם


