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נעים איתך

משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית
גאים להציג: שינויים ושיפורים בקווי השירות בשרון

החל מיום שישי ה-25 ביוני 2021, יחולו שינויים בקווי השירות העירוניים של מטרופולין 
באזור השרון. מטרתם של השינויים לייעל ולשפר את מערך הקווים, מסלולם ותדירותם,  

לרווחת הנוסעים בתחבורה הציבורית.

פרטים מלאים אודות המסלולים ולוחות הזמנים המעודכנים
ניתן למצוא באתר מטרופולין, אתר משרד התחבורה או במוקדי השירות הטלפוניים.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

נסיעה בטוחה!



נעים איתך

תדירות
מכיוון סינמה סיטימכיוון רמת השרון

ימים א'-ה'
החל מ-6:35 ועד 24:05 

כל 30 דק'
החל מ-6:50 ועד 24:20 

כל 30 דק'

ימי שישי
החל מ-6:35 ועד 16:35 

כל 30 דק'
החל מ-6:50 ועד 16:50 

כל 30 דק'

מוצ"ש
החל מ-21:05 ועד 24:05

כל 30 דק'
החל מ-20:50 ועד 24:20

כל 30 דק'

מסוף קדמה רמת השרון 

מסוף קדמה
שבי ציון/ירמיהו
שבי ציון/שאר ישוב
שבי ציון/נהרדעא
דב הוז/שמואל הנגיד
בית שמאי/מרגנית
בית שמאי/שמואל הנגיד
בית שמאי/המלכים
שבטי ישראל/בית השואבה
שבטי ישראל/סמטת ויצ"ו
הרב קוק/הזוהר
הרב קוק/הרב ריינס
המלכים/עגנון
טרומפלדור/המלכים
משטרה/טרומפלדור
חט"ב כלמן/אוסישקין
אוסישקין/הנוטר
שדרות ביאליק/עירייה
סוקולוב סנטר/סוקולוב
סוקולוב/זרובבל
צומת גלילות/בסיס צבאי
סינמה סיטי

 
סינמה סיטי

סינמה סיטי

סינמה סיטי
צומת גלילות/בסיס צבאי

צומת הראשונים
צומת המשכיות
ביאליק/סוקולוב

עיריית רמת השרון
בי"ס הדר/אוסישקין

אוסישקין / מרדכי
אוסישקין/דרך ראשונים

קופ"ח/טרומפלדור
טרומפלדור/הזית
המלכים/הרב קוק

הרב קוק/הרב ריינס
הרב קוק/סמטת לוטם

שבטי ישראל/האמנויות
בית שמאי/המלכים

שמואל הנגיד/בית שמאי
יהודה הלוי/שמואל הנגיד

בית הלל/בית שמאי
דב הוז/החלוץ

שבי ציון/נהרדעא
מסוף קדמה

 
מסוף קדמה רמת השרון

הורדה בלבד איסוף והורדה איסוף בלבד

קו 
חדש

קו 8
ברמת השרון )פנימי(

בין מסוף קדמה
לסינמה סיטי

הקו החדש יחבר לראשונה 
בין שכונת מורשה לבין מחנה 

גלילות/סינמה סיטי, ויעבור דרך 
הרחובות אושיסקין, ביאליק, 

וסוקולוב. 
הקו יופעל באמצעות מיניבוס. 
בכל ימות השבוע כולל שישי 

ומוצ"ש, וייצא בתדירות גבוהה 
עד השעות המאוחרות בלילה.



נעים איתך

רעננה 

לב הפארק/וייצמן
דרך ירושלים/כביש 531
הדר/אמה טאובר
אליהו גולומב/כיבוש העבודה
המרכז הבינתחומי/נתן אלתרמן
דוד שמעוני/לאה גולדברג
הנדיב/יהודה הלוי
הנדיב
קניון לב העיר
עיריית הרצליה
הרב קוק / ויצמן
בית אבות/הרב קוק
שד. שבעת הכוכבים/בן ציון מיכאלי
קניון שבעת הכוכבים/בן ציון מיכאלי
ת. רכבת הרצליה
דרך משה דיין/שדרות שבעת הכוכבים
ד. משה דיין/משטרה
המנהרה/נורדאו
בי"ס ברנדייס
נורדאו/פישמן
נורדאו/דב הוז
המעפילים/נורדאו
קרן היסוד/שלווה
הליבנה/הנשיא
הנשיא יצחק בן צבי/הברוש
שער הים/האשל
שער הים/האשל
גולדה מאיר/הארז
וינגייט/קרן יסוד
מרכז מסחרי/וינגייט
מלון השרון
מדיקל סנטר/רמת ים
חוף זבולון
רמת ים/הגבורה
רמת ים/מדינת היהודים
זבולון/מודיעין
מדינת היהודים/מתתיהו
מדינת היהודים/נעמי שמר
יהושע בן נון/שד. אבא אבן
קניון ארנה
השונית/יורדי ים  

הרצליה

הרצליה

השונית/יורדי ים
נעמי שמר/אבא אבן

מדינת היהודים/מתתיהו
מדינת היהודים/דוד המלך

מלון אכדיה
רמת ים/הגבורה

חוף זבולון
מלון השרון

כיכר דה שליט
וינגייט/שד. התשעים ושלוש

וינגייט/ברוך קמין
גולדה מאיר/הברוש

שער הים/נתיב הל"ה
שער הים/שד. נווה עובד

מחלף נוף ים
המעפילים/נורדאו

נורדאו/דב הוז
נורדאו/פישמן

בי"ס ברנדייס/נורדאו
המנהרה/נורדאו

ד. משה דיין/משטרה
ת. רכבת הרצליה

בן ציון מיכאלי/יוסף נבו
קניון שבעת הכוכבים

הרב קוק/שדרות שבעת הכוכבים
בית אבות/הרב קוק

הרב קוק/ויצמן
בית משפט/בן גוריון
בן גוריון/העצמאות

שד. ח"ן/בני ברית
טשרניחובסקי

דוד שמעוני/יהודה אלקלעי
נתן אלתרמן/דוד שמעוני

אליהו גולומב/כיבוש העבודה
הדר/אנה פרנק

דרך ירושלים/כביש 531
לב הפארק/וייצמן

 
רעננה

הרצליהרעננה

תדירות
מכיוון הרצליהמכיוון רעננה

ימים א'-ה'
החל מ-5:55 ועד 21:55 

כל 20-30 דק'
החל מ-6:40 ועד 22:40 

כל 20-30 דק'

הורדה בלבד איסוף והורדה איסוף בלבד

קו 
חדש

קו 31
בין רעננה להרצליה
החל מה-27.6.21

הקו יחבר בין שכונת לב 
הפארק ו'הרצליה הירוקה' 
להרצליה פיתוח וחוף הים.

הקו יעבור בתחנות נוספות 
באזור הרצליה פיתוח, ובכך 
יהווה חלופה לקו 29, שלא 

 יעבור יותר באזור זה 
בימים א' עד ה'.



נעים איתך

הוד השרון 
ז'בוטינסקי/שביל התיכון
ז'בוטינסקי/הציונות
האגודה/ז'בוטינסקי
זבוטינסקי/השושנים
המחתרות/ז'בוטינסקי
הגנים/השומר
השומר/הפלמ"ח
השומר/חטיבת יפתח
השומר/סיני
ז'בוטינסקי/השומר
מגרש כדורגל/המחתרות
המחתרות/הערבה
הנרייטה סולד/יורדי הים
הנרייטה סולד/ההגנה
הנרייטה סולד/כוכבן
הבנים/הנרייטה סולד
הבנים/הלילך
הבנים/האירוס
א.ד. גורדון/הבנים
הבנים/הברוש
הבנים/בני ברית
הבנים/רמתיים
דרך מגדיאל/הפרסה
דרך מגדיאל/אשכול
דרך מגדיאל/זקיף
סוקולוב/הידידות
'סוקולוב/אנצילביץ
ת. רכבת סוקולוב
סוקולוב/נאות דשא
וייצמן/סוקולוב
ויצמן/ירושלים
וייצמן/רוטשילד
ויצמן / תל חי
משה דיין/רעם
משה דיין/זמנהוף
קאנטרי קלאב/הזמיר
הזמיר/נחליאלי
דרך המוביל/העגורים
דוכיפת/דרך המוביל
בית אבות בית בכפר הדרים/בן יהודה
בן יהודה/דרך הפועל
אזור התעשייה כפר-סבא

 
כפר-סבא

כפר-סבא
איזור התעשיה כפר-סבא

בן יהודה/דרך הפועל
דרך המוביל/דוכיפת

דרך המוביל/העגורים
נחליאלי/עפרוני

זמיר/נחליאלי
זמיר/הנשר

קאנטרי קלאב/בן יהודה
מטווח עירוני/בן יהודה

אז"ר/הגליל
משה דיין/אז"ר

משה דיין/זמנהוף
משה דיין/דקל

וייצמן/תל חי
וייצמן/רוטשילד
וייצמן/ירושלים

סוקולוב/ששת הימים
ת. רכבת סוקולוב

סוקולוב/גולדה מאיר
סוקולוב/אפרים קציר

סוקולוב/אביב
סוקולוב/דרך מגדיאל

מגדיאל/פדויים
בית חולים שלוותה

דרך מגדיאל/הפרסה
הבנים/השחר

הבנים/משאבים
הבנים/השיקמים

הבנים/גורדון
הבנים/ההכשרות

הבנים/הלילך
הבנים/השיטה

הנרייטה סולד/הגפן
הנרייטה סולד/התאנה

הנרייטה סולד/יורדי הים
הדבש/הנרייטה סולד

מגרש כדורגל/המחתרות
המחתרות/ז'בוטינסקי

הגנים/השומר
השומר/הפלמ"ח

השומר/חטיבת יפתח
השומר/סיני

ז'בוטינסקי/השומר
ז'בוטינסקי/האשל
ז'בוטינסקי/הדסים
זבוטינסקי/הזמיר

ז'בוטינסקי/שביל התיכון
 

הוד השרון

תדירות
מכיוון כפר-סבאמכיוון הוד השרון

ימים א'-ה'
החל מ-5:15 ועד 22:15 

כל 20-30 דק'
החל מ-5:55 ועד 22:55 

כל 20-30 דק'

ימי שישי
החל מ-6:00 ועד 
16:15כל 30 דק'

החל מ-6:25 ועד 15:55
כל 30 דק'

הוד השרוןכפר-סבא

הורדה בלבד איסוף והורדה איסוף בלבד

קו 
מחודש

קו 9 מחודש!
)מחליף את קו 3 

בהוד השרון(

הקו יחל את נסיעתו 
ברח' ז'בוטינסקי בהוד השרון 

ויסיים באזור התעשייה בכפר-סבא. 
דרך תחנת הרכבת סוקולוב בשני 

כיווני הנסיעה. 
בכפר-סבא יעבור הקו ברחוב ויצמן, 

בשכונת האוניברסיטה ובאזור 
התע"ש.

בנוסף, הקו יתוגבר בנסיעות חדשות 
ויחולו שינויים בלוחות הזמנים.



נעים איתך

שם התחנה המבוטלתמס תחנה

תחנות מבוטלות מכיוון קניון שרונים:
סוקולוב/הידידות37182

הנשיאים/יצחק בן צבי37411

תחנות מבוטלות מכיוון ת. הרכבת סוקולוב
ת. רכבת סוקולוב39795

הנשיאים/יצחק בן צבי37201

סוקולוב/אביב33902

סוקולוב/צ. מגדיאל37203

קניון שרונים 

קניון שרונים/הרקון
החרש/הנגר
צומת נווה נאמן
ז'בוטינסקי/שביל התיכון
ז'בוטינסקי/הציונות
האגודה/ז'בוטינסקי
ההכשרות/עין דור
ההכשרות/ישעיהו
הבנים/האירוס
א.ד. גורדון/הבנים
א.ד. גורדון/בן גוריון
השיקמים/ש"י עגנון
השקמים/משה שרת
משה שרת/בית העם
משה שרת/משאבים
דרך רמתיים/משה שרת
ד. רמתיים   עירייה
דרך מגדיאל/הפרסה
דרך מגדיאל/אשכול
דרך מגדיאל/זקיף
החומש/חנקין
הנשיאים/יצחק בן צבי
'סוקולוב/אנצילביץ
ת. רכבת סוקולוב
ת. רכבת סוקולוב

ת. רכבת סוקולוב

ת. רכבת סוקולוב

ת. רכבת סוקולוב
סוקולוב/גולדה מאיר

הנשיאים/יצחק בן צבי
הנשיאים/חומש
מגדיאל/פדויים

בית חולים שלוותה
דרך מגדיאל/הפרסה

ד. רמתיים/עירייה
משה שרת/משאבים

השיקמים/חודשי השנה
בן גוריון/השיקמים
בן גוריון/א.ד.גורדון

הבנים/גורדון
הבנים/ההכשרות
ההכשרות/ישעיהו
ההכשרות/עין דור
ז'בוטינסקי/הדסים
זבוטינסקי/הזמיר

תיכון הדרים/ז'בוטינסקי
קניון מרגלית השרון/ז'בוטינסקי

קניון מרגלית השרון/דרך רמתיים
דרך רמתיים/אפק

החרש/הנגר
קניון שרונים/הרקון

 
קניון שרונים

תדירות
מכיוון תחנת הרכבת מכיוון קניון שרונים

סוקולוב
ימים א'-ה'

החל מ-5:30 ועד 20:00 
כל 30 דק'

החל מ-6:10 ועד 20:40 
כל 30 דק'

ימי שישי
שינוי קל בלוח הזמנים

הורדה בלבד איסוף והורדה איסוף בלבד

שינוי 
מסלול

קו 5
בהוד השרון )פנימי(

מהות השינוי:

הנסיעה תעבור ברחוב החומש 
במקום ברחוב סוקולוב, בקטע שבין 
כיכר מגדיאל ועד לרחוב הנשיאים. 

בנוסף, תתוגבר משמעותית 
תדירות קו זה.



נעים איתך

שם התחנה המבוטלתמס תחנה

תחנות מבוטלות מכיוון שכונת קפלן
בגין/כצנלסון39838

בית אבות בית בכפר-הדרים30008

תחנות מבוטלות מכיוון רעננה
שד' מנחם בגין/האחדות39849

בן יהודה/דרך הפועל37065

ישעיהו/בת יפתח39857

כפר-סבא 

איזור התעשיה כפר-סבא
בית ספר רמז/דרך אלי הורוביץ
לוי אשכול/שלמה המלך
תרי עשר/אלישע
תרי עשר/גדעון
חווה חקלאית/תרי עשר
ישעיהו/בת יפתח
מסוף קפלן
הנביאים/יחזקאל
בן יהודה/חטיבת הנח"ל
דרך המוביל/דוכיפת
דרך המוביל/העגורים
נחליאלי/עפרוני
זמיר/נחליאלי
זמיר/הנשר
קאנטרי קלאב/בן יהודה
מטווח עירוני/בן יהודה
אז"ר/פרופ' דינור
אז"ר/בר אילן
קרית חינוך/אז"ר
ברש/ש"י עגנון
טשרניחובסקי/בן יהודה
טשרניחובסקי/סנה
ד"ר משה סנה/קדושי קהיר
ד"ר משה סנה/ברקן
בגין/משה סנה
שד. מנחם בגין/דוד רמז
שדרות בגין/רפפורט
מחלף רעננה צפון
התדהר/השיזף
התעשייה/זרחין
קניון רננים
התעשייה/רננים
דפנה/דולב
דפנה/התדהר

 
רעננה

רעננה

דפנה/התדהר
דפנה/דולב

קניון רננים/התעשייה
התדהר/התעשיה

ויצמן/עקיבא
מחלף רעננה צפון

שדרות בגין/נעמי שמר
סנה/קדושי קהיר

משה סנה/השמחה
משה סנה/תלם

טשרניחובסקי/סמילנסקי
טשרניחובסקי/בן יהודה

בן יהודה/י.כהן
ברש/ש"י עגנון
אז"ר / השחר

אז"ר/תל חי
הגליל/בן יהודה

קאנטרי קלאב/הזמיר
הזמיר/נחליאלי

דרך המוביל/העגורים
דוכיפת/דרך המוביל

בן יהודה/חטיבת הנח"ל
הנביאים / מרכז דור

הנביאים/ישעיהו
לוי אשכול/שלמה המלך

בית ספר רמז/דרך אלי הורוביץ
התוכנה )א. התעשייה כפ"ס(

 
כפר-סבא

רעננה כפר-סבא

תדירות
מכיוון אזור תעשיה 

כפר-סבא
מכיוון רעננה

ימים א'-ה'
החל מ- 6:05 ועד 21:05 

כל 20-30 דק'
החל מ- 6:55 ועד 22:05 

כל 20-30 דק'

ימי שישי
החל מ- 6:00 ועד 14:05 

כל 20-30 דק'
החל מ- 6:55 ועד 15:05 

כל 20-30 דק'

הורדה בלבד איסוף והורדה איסוף בלבד

שינוי 
מסלול

קו 10
בין כפר-סבא לרעננה

מהות השינוי:

נקודת המוצא/הסיום של הקו 
תוסט לאזור התעשייה 

בכפר-סבא, במקום שכונת קפלן. 
משם ימשיך הקו בנסיעתו דרך 
רחוב לוי אשכול, שכונת קפלן, 
שכונת האוניברסיטה , קרית 

החינוך ברחוב אז"ר ובי"ח 'מאיר'. 
בנוסף, תתוגבר תדירות הנסיעות בקו.



נעים איתך

שם התחנה המבוטלתמס תחנה

תחנות מבוטלות מכיוון הוד השרון
ת. רכבת סוקולוב37927

סוקולוב/נאות דשא37252

וייצמן/ברנר37028

קרית חינוך/וייצמן37019

טשרניחובסקי/ויצמן37018

מסוף רעננה37119

תחנות מבוטלות מכיוון כפר-סבא/רעננה
מסוף רעננה37015

בית משפט/טשרניחובסקי37135

טשרניחובסקי/ויצמן37017

ויצמן / גלר37020

וייצמן/גורדון37027

סוקולוב/ששת הימים39966

ת. רכבת סוקולוב38796

הוד השרון 

קניון שרונים/הרקון
צומת נווה נאמן
ז'בוטינסקי/שביל התיכון
ז'בוטינסקי/הציונות
הציונות/היהלום
הגיבור/המעלה
צומת גני עם
הוד השרון מרכז/דרך רמתיים
דרך מגדיאל/הפרסה
דרך מגדיאל/אשכול
דרך מגדיאל/זקיף
סוקולוב/הידידות
'סוקולוב/אנצילביץ
רכבת רעננה דרום/איסוף
בית משפט/טשרניחובסקי
טשרניחובסקי/ויצמן
מכבי אש/טשרניחובסקי
בית חולים מאיר
ד"ר משה סנה/קדושי קהיר
השמחה/קרן המוסיקה
נעמי שמר/יאיר רוזנבלום
ספיר/רפפורט
אנגל/רפפורט
שלמה וחיה אנגל/מאשה ודב סקיבין
אנגל/אוסטרובסקי
אנגל
אנגל/אנצ'יקובסקי
אנגל/ויינברג
ספיר/שלמה וחיה אנגל
מסוף שכונה ירוקה

 
כפר-סבא

כפר-סבא

מסוף שכונה ירוקה
שלמה וחיה אנגל/ספיר

אנגל/ויינברג
אנגל/לונברג

אנגל
אנגל/ויזנבך

שלמה וחיה אנגל/מאשה ודב סקיבין
רפפורט/שלמה וחיה אנגל

נעמי שמר/יצחק זיקו גרציאני
משה וילנסקי/ג'ו עמר

משה סנה/השמחה
משה סנה/תלם
בית חולים מאיר

טשרניחובסקי/גולומב
טשרניחובסקי/ויצמן

רכבת רעננה דרום/הורדה
בית ספר אורט שפירא/דרך השרון

סוקולוב/גולדה מאיר
סוקולוב/אפרים קציר

סוקולוב/אביב
סוקולוב/דרך מגדיאל

מגדיאל/פדויים
בית חולים שלוותה

דרך מגדיאל/הפרסה
הוד השרון מרכז/דרך רמתיים

הגיבור/שחר
הציונות/היהלום

זבוטינסקי/הזמיר
תיכון הדרים/ז'בוטינסקי

קניון מרגלית השרון/ז'בוטינסקי
דרך רמתיים/אפק

קניון שרונים/הרקון
 

הוד השרון

רעננה הוד השרוןכפר-סבא

תדירות
מכיוון ש׳ הירוקה בכפ"סמכיוון הוד השרון

ימים א'-ה'
החל מ-5:50 ועד 22:50 

כל 30 דק'
החל מ-6:20 ועד 21:50 

כל 30 דק'

ימי שישי
החל מ-6:45 ועד 16:00 

כל 30-20 דק'
החל מ-6:30 ועד 16:00

כל 30-20 דק'

מוצ"ש
שתי נסיעות לכל כיוון )הזמנים עשויים להשתנות 

מעת לעת בהתאמה לזמני יציאת השבת(

הורדה בלבד איסוף והורדה איסוף בלבד

שינוי 
מסלול

קו 11
בין הוד השרון לרעננה

תחנת המוצא/ הסיום של הקו 
תוסט לשכונה הירוקה בכפר-סבא 
במקום מסוף רעננה ותעבור דרך 

תחנת הרכבת רעננה דרום.
לראשונה, תחוברנה באופן ישיר 

השכונות בהוד השרון לבית החולים 
'מאיר' בכפר-סבא.



נעים איתך

כפר-סבא 
איזור התעשיה כפר-סבא
בית ספר רמז/דרך אלי הורוביץ
לוי אשכול/שלמה המלך
בן יהודה/לוי אשכול
בן יהודה/חטיבת הנח"ל
בית אבות בית בכפר הדרים/בן יהודה
בן יהודה/דרך הפועל
התע"ש/יד חרוצים
התע"ש/יוחנן הסנדלר
התע"ש/גלגלי הפלדה
וייצמן/התע"ש
ויצמן/גייסות השריון
וייצמן/תל חי
וייצמן/רוטשילד
וייצמן/ירושלים
קניון ערים/וייצמן
וייצמן/ברנר
קרית חינוך/וייצמן
טשרניחובסקי/ויצמן
מסוף רעננה
אחוזה/הרב יצחק נסים
אחוזה/רבוצקי
אחוזה/ביאליק
אחוזה/השוק
אחוזה/ז'בוטינסקי
אחוזה/בן גוריון
אחוזה/סוקולוב
אחוזה/מגדל
אחוזה/עציון
בית לוינשטיין/אחוזה
מרכז מסחרי/דרך ירושלים
דרך ירושלים/כביש 531
דרך ירושלים/הבריגדה היהודית
ירושלים/הר סיני
דרך ירושלים/ברל כצנלסון
קהילת ציון/מוהליבר
העצמאות/בן גוריון
סוקולוב/בן גוריון
סוקולוב/הניצנים
בית ספר וייצמן/וייצמן
הרב קוק/וייצמן
בית אבות/הרב קוק
שד. שבעת הכוכבים/בן ציון מיכאלי
קניון שבעת הכוכבים/בן ציון מיכאלי
ת. רכבת הרצליה
שדרות אבא אבן/אריה שנקר
משכית/יוחנן הסנדלר
מדינת היהודים/משכית
מדינת היהודים/דוד המלך
מדינת היהודים/יהדות הדממה
מדינת היהודים/מתתיהו
קניון ארנה
השונית/יורדי ים

הרצליה

הרצליה
השונית/יורדי ים

מרינה/השונית
מדינת היהודים/מתתיהו

מדינת היהודים/גלגלי הפלדה
גלגלי הפלדה/יוחנן הסנדלר

אבא אבן/ משכית
מחלף הסירה

ת. רכבת הרצליה
בן ציון מיכאלי/יוסף נבו

קניון שבעת הכוכבים
הרב קוק/שדרות שבעת הכוכבים

בית אבות/הרב קוק
וייצמן/הרב קוק

בית ספר וייצמן/וייצמן
סוקולוב/הניצנים

קניון לב העיר
העצמאות/בן גוריון

מגן דוד אדום/סוקולוב
דרך ירושלים/יגאל אלון

ירושלים/הבריגדה
דרך ירושלים/כביש 531

בית לוינשטיין/אחוזה
אחוזה/עציון

אחוזה/המלכים
אחוזה/מגדל

אחוזה/מוצקין
אחוזה/בן גוריון

אחוזה/אליעזר יפה
אחוזה/השוק

אחוזה/רבוצקי
בית משפט/טשרניחובסקי

טשרניחובסקי/ויצמן
ויצמן / גלר

וייצמן/גורדון
וייצמן/סוקולוב
ויצמן/ירושלים

וייצמן/רוטשילד
ויצמן / תל חי

וייצמן/רבקה גובר
וייצמן/גייסות השריון

תע"ש/ויצמן
התע"ש/גלגלי הפלדה
התע"ש/יוחנן הסנדלר

התע"ש/יד חרוצים
בן יהודה/דרך הפועל

בן יהודה/חטיבת הנח"ל
לוי אשכול/שלמה המלך

בית ספר רמז/דרך אלי הורוביץ
התוכנה

כפר-סבא

 

רעננה הרצליהכפר-סבא

הורדה בלבד איסוף והורדה איסוף בלבד

קו 29
בין כפר-סבא להרצליה , 

דרך רעננה

מהות השינוי:

בכפר-סבא: הקו ייצא מאזור 
התעשייה בכפר-סבא, 

יעבור דרך רחוב לוי אשכול, 
יחזור דרך רח' בן יהודה 

לרח' התע"ש ומשם לרח' ויצמן 
לכיוון הרצליה )בדומה למסלולו 

של קו 2(. בנוסף, הנסיעה בקו לא 
תעבור דרך שכונת קפלן.

בהרצליה: מסלול הקו בעיר לא 
יעבור בשכונת הרצליה ב', 

ברמת ים ובהרצליה פיתוח, 
והוא ייסע ממרכז העיר ישירות 

למרינה. שינוי זה רלוונטי רק 
לימים א'-ה'. בימי שישי ובמוצ"ש 

ייסע הקו במסלולו המקורי. 
תושבים המעוניינים לנסוע 
להרצליה פיתוח/חופי הים 
הצפוניים בימים א'-ה' יוכלו 

להגיע לתחנת לב הפארק/בית 
לוינשטיין ברעננה באמצעות 

קווים אחרים, ומשם לעלות על  
קו 31 החדש.

בנוסף, יחולו שינויים בלוחות 
הזמנים של הקו.

שינוי 
מסלול



נעים איתך

כפר-סבא 
בית עלמין פרדס חיים
צומת נווה ימין
התע"ש/יד חרוצים
התע"ש/יוחנן הסנדלר
התע"ש/גלגלי הפלדה
וייצמן/התע"ש
ויצמן/גייסות השריון
וייצמן/תל חי
וייצמן/רוטשילד
וייצמן/ירושלים
קניון ערים/וייצמן
וייצמן/ברנר
קרית חינוך/וייצמן
טשרניחובסקי/ויצמן
מסוף רעננה
אחוזה/הרב יצחק נסים
אחוזה/רבוצקי
אחוזה/ביאליק
אחוזה/השוק
אחוזה/ז'בוטינסקי
אחוזה/בן גוריון
אחוזה/סוקולוב
אחוזה/מגדל
אחוזה/עציון
בית לוינשטיין/אחוזה
מרכז מסחרי/דרך ירושלים
דרך ירושלים/כביש 531
הבריגדה היהודית/הצפצפות
המרכז הבינתחומי/נתן אלתרמן
המרכז הבין תחומי/נתן אלתרמן
נתן אלתרמן/רש"י
ז'בוטינסקי/יוסף נבו
היכל אומנויות הבמה/ז'בוטינסקי
קאנטרי קלאב/ז'בוטינסקי
שד. שבעת הכוכבים/בן ציון מיכאלי
קניון שבעת הכוכבים/בן ציון מיכאלי
ת. רכבת הרצליה
שדרות אבא אבן/אריה שנקר
משכית/יוחנן הסנדלר
מדינת היהודים/משכית
מדינת היהודים/דוד המלך
מדינת היהודים/יהדות הדממה
מדינת היהודים/מתתיהו
קניון ארנה
השונית/יורדי ים

 
הרצליה

הרצליה
השונית/יורדי ים
מרינה/השונית

מדינת היהודים/מתתיהו
מדינת היהודים/גלגלי הפלדה

גלגלי הפלדה/יוחנן הסנדלר
אבא אבן/ משכית

מחלף הסירה
ת. רכבת הרצליה

בן ציון מיכאלי/יוסף נבו
קניון שבעת הכוכבים
ז'בוטינסקי/הרב קוק
ז'בוטינסקי/פינסקר

הנדיב/ז'בוטינסקי
נתן אלתרמן/ז'בוטינסקי

נתן אלתרמן/רש"י
המרכז הבינתחומי/אלתרמן

נתן אלתרמן/דוד שמעוני
כנפי נשרים/משה שמיר

הבריגדה היהודית/שמעון ויזנטל
הבריגדה /הדר

דרך ירושלים/כביש 531
בית לוינשטיין/אחוזה

אחוזה/עציון
אחוזה/המלכים

אחוזה/מגדל
אחוזה/מוצקין

אחוזה/בן גוריון
אחוזה/אליעזר יפה

אחוזה/השוק
אחוזה/רבוצקי

בית משפט/טשרניחובסקי
טשרניחובסקי/ויצמן

ויצמן / גלר
וייצמן/גורדון

וייצמן/סוקולוב
ויצמן/ירושלים

וייצמן/רוטשילד
ויצמן / תל חי

וייצמן/רבקה גובר
וייצמן/גייסות השריון

תע"ש/ויצמן
התע"ש/גלגלי הפלדה
התע"ש/יוחנן הסנדלר

התע"ש/יד חרוצים
צומת כפר-סבא מזרח
בית עלמין פרדס חיים

כפר-סבא

שם התחנה המבוטלתמס תחנה

תחנות מבוטלות מכיוון מכיוון כפ"ס
התע"ש/יוחנן הסנדלר37048

אזור התעשיה כפ"ס37064

תחנות מבוטלות מכיוון הרצליה
אזור התעשייה כפ"ס37064

ויצמן/גייסות השריון30005

ז'בוטינסקי/הרב קוק הרצליה20633

רעננה הרצליהכפר-סבא

הורדה בלבד איסוף והורדה איסוף בלבד

קו 39
בין כפר-סבא להרצליה

מהות השינוי:

תחנת המוצא/הסיום בקו זה 
תוסט לבית העלמין "מנוחה נכונה" 
במקום רחוב התע"ש בכפר-סבא. 

נוסעים המעוניינים לנסוע 
לרחוב התע"ש, יוכלו להתנייד 

באמצעות קו 29.
בנוסף, תתווספנה 5 נסיעות 

חדשות בכל כיוון ויחולו שינויים 
קלים בלוח הזמנים.

שינוי 
מסלול



נעים איתך

קו 5
פנימי בכפר-סבא

קו 1
פנימי בכפר-סבא

כמענה לקו זה ניתן להתנייד באמצעות 
קו 9 )שכ' האוניברסיטה>-<הוד השרון(, 
קו 2 )קפלן>-<מרכז העיר ושכונת עלייה(, 

קו 10 )קפלן>-<רעננה(, 
או קו 3 )מרכז העיר, רח' אז"ר והסביבה(.

כמענה לקו זה ניתן להתנייד 
באמצעות קו 2 למרכז העיר.

קו 42
בין כפר-סבא לפתח-תקווה

לראשונה, יחל הקו לפעול גם 
בימי שישי, בשני כיווני הנסיעה.

הרחבת 
פעילות

קו 2
בכפר-סבא )פנימי(

מסלול הקו יוארך עד לבית 
העלמין "מנוחה נכונה" בכפ"ס. 

תדירות קו זה תוגברה
ימים א'-ה': החל מ-5:15 ועד 23:30, כל 15-30 דק'

ימי שישי: החל מ-6:05 ועד 15:55, כל 20 דק'
מוצ"ש: החל מ-20:45 ועד 22:45, כל 30 דק'

הארכת 
מסלול

קווים 
מבוטלים

קו 64
בין רכבת סוקולוב לדרך 

רמתיים בהוד השרון

קו 68
בין רכבת סוקולוב לשכונה 

הירוקה בכפר-סבא

כמענה לקו זה ניתן להתנייד 
באמצעות קו 5 לרחובות משה 

שרת, בן גוריון, רמתיים ומגדיאל, 
או באמצעות קו 9 המחודש מרחוב 

הבנים לתחנת רכבת סוקולוב.

כמענה לקו זה ניתן להתנייד 
באמצעות קו 11 לתחנת 

הרכבת ברעננה.


