
התחבורה
הציבורית

בראש העין
מתחדשת

משרד התחבורה והרשות הארצית 
לתחבורה ציבורית גאים להציג:

⋅ קווים חדשים ומהירים לאזורי תעסוקה בהרצליה פיתוח, תל אביב ורמת גן. 
⋅ תגבור תדירות בקווים העירוניים.
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ג׳ אדר ב׳ תשפ״ב

| electra-afikim.co.il |   *6686*8787 מוקד כל קו



דבר ראש העיר
תושבות ותושבים יקרים, 

ראש העין לא עוצרת! עוד שדרוג של התחבורה הציבורית 
יוצא לדרך.

המובילה  תחבורה  מחלקת  של  מאומצת  עבודה  לאחר 
הציבורית,  בתחבורה  מתמשך  שינוי  ובנחישות  בהתמדה 
אפיקים",  "אלקטרה  וחברת  התחבורה  משרד  עם  בתיאום 
תצא לדרך פעימה נוספת לשיפור התחבורה הציבורית בעיר.

החל מיום ראשון 6.3.22 )ג' אדר א'(  יחולו שינויים במערך קווי 
התחבורה הציבורית. 

ישירים,  קווים  על  בדגש  חדשים  קווים  תוספת  עיקרם, 
מהירים ובתדירויות גבוהות לאזורי תעסוקה, תוספת נסיעות 
ושיפור מסלולים בקווים קיימים, זאת בהתאמה לפניות ציבור 

ולצרכים הגוברים בעירנו המתפתחת בקצב מהיר.

אנו מאמינים כי שדרוג זה יקל על תושבי העיר ויעודד שימוש 
נוסף בתחבורה הציבורית להקלת העומס ושיפור הנגישות. 

במקביל אנו ממשיכים במאמצים למימוש תשתית העדפה 
חיוני  כמערך  הסובבות  ובדרכים  בעיר  הציבורית  לתחבורה 

משלים.

בברכה, 
שלום בן משה
ראש העיר

תושבות ותושבי ראש העין היקרות והיקרים,

הבטחנו שינוי בסדר העדיפויות התחבורתי ואנחנו מקיימות ומקיימים.

במשך שנים ראש העין נאבקה להיות מחוברת יותר, נגישה יותר, ועכשיו, הבאנו בשורה 
שתשנה משמעותית את היכולת של כל אחת ואחד להגיע להרבה יותר מקומות ועם 
הרבה יותר אופציות – במסגרת שיפור השירות שהבאנו לעיר ומתחיל היום, יהיו הרבה 
יותר קווים והרבה יותר תדירות בקווי האוטובוסים מראש העין אל מרכזי התעסוקה בתל 

אביב-יפו, הרצליה פיתוח ורמת גן.

העיר גדלה וממשיכה לגדול ולצמוח, והשינויים הללו הכרחיים כדי שתוכלו לקבל שירות 
טוב יותר, מותאם יותר, ובעיקר כזה שיאפשר לכם ולכן לוותר על הרכב הפרטי.

הרשות  באמצעות  בדרכים,  והבטיחות  התחבורה  משרד  של  הדוק  פעולה  בשיתוף 
לשפר  הצלחנו  איילון,  נתיבי  וחברת  העין  ראש  עיריית  ציבורית,  לתחבורה  הארצית 
להגיע  שתוכלו  כך  והבינעירוניים  העירוניים  השירות  קווי  של  התדירות  את  ולהגביר 

ולחזור ליעד בצורה נוחה, מהירה ובטוחה יותר באמצעות התחבורה הציבורית.

בהרצליה  התעסוקה  למרכזי  חדשים  קווים  שלושה  לפעול  יחלו  המהלך  *במסגרת 
פיתוח, לב תל-אביב ורמת גן. במקביל, תגברנו משמעותית את תדירות הקווים העירוניים 

והבינעירוניים בראש העין ואת הקווים העורקיים בגוש דן. *

אנחנו במשרד מובילות ומובילים בימים אלה את שינוי התפיסה התחבורתית בישראל. 
אנחנו פועלות בכל האמצעים על מנת לאפשר לכלל תושבי ישראל, תחבורה ציבורית 
וכן, גם  יעילה ומתקדמת, כזו שבאמת תהווה אלטרנטיבה חיובית, חסכונית,  איכותית, 

יותר ירוקה ומקיימת.

בעיר  התחבורה  וייעול  לשיפור  נוספות  הצעות  לנו  להציע  ואתכם  אתכן  מזמינה  אני 
באמצעות מוקדי השירות שלנו.

טובה  נסיעה  לכולנו  מאחלת  המציאות.  את  ומשנים  משנות  אנחנו  צעד  אחר  צעד 
ובטוחה, שנגיע לאן שנרצה ממקום למקום, ובעיקר – שנגיע לאן שנרצה בחיים. נמשיך 

לעבוד בשבילכם ובשבילכן סביב השעון.

דבר שרת התחבורה 
והבטיחות בדרכים, 

ח"כ מרב מיכאלי

שלכן ושלכם,
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים,
ח"כ מרב מיכאלי



ראש העין, בית עלמין – 
פתח תקווה, קריית אריה

שרות ינתן ע"י קווים 37, 37א

קו
7, 7א׳

קו
251

ראש העין, פסגות אפק – 
תל אביב-יפו, רכבת מרכז
 ינתן שירות באמצעות קווים

37, 37א' וקו 250

ראש העין, בית עלמין – 
בני ברק, אזור התעשיה 

)קניון איילון(
יחליף את קווים 7, 7א', 251 

במסלול המלא ויוארך לרמת 
גן על ציר ז'בוטינקי במטרה 
להרחיב את השירות למוקדי 

תעסוקה ופנאי

ראש העין, בית עלמין – 
 הרצליה, קניון ארנה

מראש העין לאזור התעסוקה 
בהרצליה פיתוח ולקניון ארנה

קו
37, 37א׳

קו
260

קו
283

ראש העין, פסגות אפק – 
 תל אביב-יפו, תחנה מרכזית 
מראש העין לתחנה המרכזית 

בתל אביב במסלול מהיר 
דרך נמיר והמסגר 

קו
30

קו
471

ראש העין, פסגות אפק – 
תל אביב - יפו, קרית עתידים
 הארכת הקו לתל אביב מסוף 
קריית עתידים במקום אזור 
 תעשיה קריית אריה ותגבור 
משמעותי בלוחות הזמנים 

קו
250

ראש העין, פסגות אפק – 
תל אביב-יפו, רכבת מרכז

שינוי תחנת המוצא ומסלול 
בראש העין בנוסף, ביטול 

איסוף והורדה בתוך הערים 
בני ברק, רמת גן ותל אביב

קו
258

ראש העין, בית עלמין – 
תל אביב, רכבת האוניברסיטה
 קיצור וייעול המסלול בראש 

העין, שינוי תחנת המוצא 
במטרה לקצר את משך זמן 

הנסיעה לקריית עתידים 
ולאוניברסיטת תל אביב

קו
473

ראש העין, פסגות אפק –
תל אביב-יפו, תחנה מרכזית

שינוי מסלול בתוך
ראש העין לא עובר באזור 

שבזי/נלי זקס 

ראש העין, פסגות אפק – 
רמת גן, אונ' בר אילן

קו המחבר לאזורי תעסוקה, 
יהפוך לקו מהיר שיסע על 

נתיבי תחבורה מהירים במטרה 
לצמצם את משך זמן הנסיעה
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קווים שתדירותם שופרה

קו 252 | קו 477 | קו 472
קו 470 | קו 30

תלמידות ותלמידים שימו לב! 
יש לתקף את כרטיס הרב-קו 

בעת העלייה לאוטובוס

קווי תלמידים
304 | 303 | 300

קווי רכבת - 71,72,73,74 יפעלו לאורך כל היום 
בשעות בין השעות 06:00 – 24:00

שינוי פעילות בתחנות
קו 472

לא יתאפשר שרות פנים עירוני 
בערים ת"א, ר"ג, גבעתיים
מכיוון ת"א – תחנת הורדה 

ראשונה – אונ' בר אילן
מכיוון ראש העין – תחנת הורדה 

ראשונה אונ' בר אילן

אם אין לך רישיון לאוטובוס ההכשרה במימון חברת אלקטרה אפיקים

*בהתאם להסכם הקיבוצי והוראות החברה

מגייסת
נהגי/ות אוטובוס

אלקטרה אפיקים חברת התחבורה הציבורית

עבודה קרובה
לבית

מקום עבודה יציב
לטווח ארוך

מענק חודשי קבוע 
עד 11% מסה"כ השעות

הטבות לעובד/ת 
ובני משפחתם

הסכם
קיבוצי

תנאים
סוציאליים

אפשרויות
קידום

שי בחגים
ונופש חברה



א׳ - ה׳:  06:00 - 23:30
ו׳: 06:00 - 15:00

מהות השינוי
 קו המחבר לאזורי תעסוקה, יהפוך לקו מהיר 

שיסע על נתיבי תחבורה מהירים 
במטרה לצמצם את משך זמן הנסיעה

קו
30

ראש העין, 
פסגות אפק 

רמת גן, 
אונ' בר אילן

שינוי 
מסלול

כביש 471/זבוטינסקיגבעת שמואל
אוניברסיטת בר אילן/מקס ואנה וובגבעת שמואל

מרכז וואהל/מקס ואנה ווברמת גן
מקס ואנה ווב/דרך ז'בוטינסקירמת גן

ז'בוטינסקי/דרך בר אילןגבעת שמואל
מחלף אונו/דרך יצחק רביןפתח תקווה
דרך יצחק רבין/העצמאותפתח תקווה
דרך יצחק רבין/חייקה גרוסמןפתח תקווה
דרך יצחק רבין/יצחק ויטנברגפתח תקווה
דרך יצחק רבין/אבי אורןפתח תקווה
שחם/טובה ושמעון דרנגרפתח תקווה
מרכז מסחרי/שחםפתח תקווה
הסיבים/שוהםפתח תקווה
דרך זאב ז'בוטינסקי/דרך יצחק רביןפתח תקווה
בי"ח בלינסון/ז'בוטינסקיפתח תקווה
פארק פ"ת/הרב משה מלכהפתח תקווה
גרינשפן/הרב משה מלכהפתח תקווה
ספורטן/גרינשפןפתח תקווה
מתנ"ס נווה גן/גרינשפןפתח תקווה
חנן לויתן/ברוריה בת תרדיוןפתח תקווה
אבשלום גיסין/חנן לויתןפתח תקווה
אבשלום גיסין/משה סנהפתח תקווה
אבשלום גיסין/יהודה לייב פינסקרפתח תקווה
מסוף משה ארנס/אבשלום גיסיןפתח תקווה
מרדכי בן דרור/דורני שלוםפתח תקווה
רבניצקי/חיים סוטיןפתח תקווה
צומת סלעפתח תקווה
בן ציון גליס/הרכבפתח תקווה
גליס/הרב פינטו מסעוד אשרפתח תקווה
צומת סגולהפתח תקווה
צומת גנים/ירושליםפתח תקווה
צומת גבעת השלושדרום השרון
גבעת השלושהדרום השרון
צומת אפקדרום השרון
צומת ראש העיןדרום השרון
כביש 444/שדרות שלמה המלךדרום השרון

ככר המשורריםראש העין
הרב שלום שבזי / רמת הגולןראש העין
הרב שלום שבזי/שילהראש העין
הרב שלום שבזי/גרטרוד עליוןראש העין
הרב שלום שבזי/נלי זקסראש העין
הרב שלום שבזי/ש"י עגנוןראש העין
גולדה מאיר/חיים הרצוגראש העין
גולדה מאיר/יגאל אלוןראש העין
יגאל אלון/יפה ירקוניראש העין
יגאל אלון/שייקה אופירראש העין
נתן אלתרמן/יגאל אלוןראש העין
נתן אלתרמןראש העין
חיים הרצוג/נתן אלתרמןראש העין
חיים הרצוג/ניסים אלוניראש העין
חיים הרצוג/שייקה אופירראש העין
חיים הרצוג/ניסים אלוניראש העין
חיים הרצוג/נתן אלתרמןראש העין
חבקוק/מרים הנביאהראש העין
מרים הנביאה/עמוס הנביאראש העין
אליהו הנביא/זכריהראש העין
אליהו הנביא/עמוס הנביאראש העין
אליהו הנביא/מרים הנביאהראש העין

ראש העיןאליהו הנביא/ירמיהו הנביא
ראש העיןאליהו הנביא/שמואל הנביא
ראש העיןמרים הנביאה/אליהו הנביא
ראש העיןמרים הנביאה/עמוס הנביא
ראש העיןמרים הנביאה/שמואל הנביא
ראש העיןחבקוק/מרים הנביאה
ראש העיןחיים הרצוג/נתן אלתרמן
ראש העיןחיים הרצוג/ניסים אלוני
ראש העיןחיים הרצוג/שייקה אופיר
ראש העיןחיים הרצוג/ניסים אלוני
ראש העיןנתן אלתרמן/חיים הרצוג
ראש העיןנתן אלתרמן/יגאל אלון
ראש העיןיגאל אלון/תרצה אתר
ראש העיןיגאל אלון/אלוף הרב גורן
ראש העיןגולדה מאיר/יגאל אלון
ראש העיןגולדה מאיר/חיים הרצוג
ראש העיןהרב שלום שבזי/ש"י עגנון
ראש העיןהרב שלום שבזי/נלי זקס
ראש העיןהרב שלום שבזי / רמת הגולן
ראש העיןככר המשוררים/יהודה לוי
דרום השרוןהלח"י/אצ"ל
ראש העיןכביש 444/שד' שלמה המלך
דרום השרוןצומת ראש העין
דרום השרוןפארק אפק/483
דרום השרוןגבעת השלושה
דרום השרוןגבעת השלושה
פתח תקווהצומת גנים
פתח תקווההנח"ל/הרב אונטרמן
פתח תקווהבן ציון גליס/גזית
פתח תקווהבן ציון גליס/הרכב
פתח תקווהמרדכי בן דרור / רבניצקי
פתח תקווהגיסין/המכבים
פתח תקווהגיסין/פינסקר
פתח תקווהמרכז רום/אבשלום גיסין
פתח תקווהחנן לויתן/ברוריה בת תרדיון
פתח תקווהמתנ"ס נווה גן/גרינשפן
פתח תקווהספורטן/גרינשפן
פתח תקווהפארק פ"ת/הרב משה מלכה
פתח תקווהבלינסון קניון אבנת/מסוף יותם ויואב
פתח תקווההסיבים/השילוח
פתח תקווההסיבים/הביטחון
פתח תקווהטובה ושמשון דרנגר/הסיבים
פתח תקווהדרך יצחק רבין/טובה ושמשון דרנגר
פתח תקווהדרך יצחק רבין/יצחק ויטנברג
פתח תקווהדרך יצחק רבין/חייקה גרוסמן
פתח תקווהדרך יצחק רבין/העצמאות
פתח תקווהמחלף אונו/כביש 471
גבעת שמואלז'בוטינסקי /דרך בר אילן
רמת גןמקס ואנה ווב/דרך ז'בוטינסקי
רמת גןמרכז וואהל/מקס ואנה ווב
רמת גןאוני' בר אילן/מקס ואנה ווב
רמת גןאוניברסיטת בר אילן/קרן היסוד
קרית אונואוניברסיטת בר אילן

electra-afikim.co.il לזמני הנסיעה המפורטים יש להיכנס לאתר



מהות השינוי
קיצור וייעול המסלול בראש העין, 

שינוי תחנת המוצא במטרה לקצר את משך זמן 
הנסיעה לקריית עתידים ולאוניברסיטת תל אביב

קו
258

ראש העין, 
בית עלמין 

תל אביב-יפו, 
רכבת 

האוניברסיטה

שינוי 
מסלול

מראש העין
א׳ - ה׳: 06:30 – 12:00

מתל אביב
א׳ - ה׳: 10:30 – 18:30

ת. רכבת האוניברסיטה/מערבתל אביב יפו
ת. רכבת האוניברסיטה/מערבתל אביב יפו
ת. רכבת האוניברסיטה/שד' רוקחתל אביב יפו
אקספו תל אביב/שד' רוקחתל אביב יפו
לונה פארק/שד' רוקחתל אביב יפו
מגרשי הטניס/בכור שטריתתל אביב יפו
מרכז הספורט/בכור שטריתתל אביב יפו
איצטדיון הדר יוסף/בכור שטריתתל אביב יפו
ראול ולנברג/הברזלתל אביב יפו
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברגתל אביב יפו
ראול ולנברג/הנחושתתל אביב יפו
דבורה הנביאה/ראול ולנברגתל אביב יפו
דבורה הנביאה/צה"לתל אביב יפו
דבורה הנביאה/מתתיהו שוהםתל אביב יפו
משה סנה/צה"לתל אביב יפו
משה סנה/בני אפריםתל אביב יפו
בית עלמין צבאי קריית שאולרמת השרון
צומת הכפר הירוקרמת השרון
מחלף מורשהרמת השרון

מחלף קסםראש העין
כביש 444/המרץראש העין
שד. שלמה המלך/אפקראש העין
צומת שבזיראש העין
הרב שלום שבזי/שלמה מעודהראש העין
הרב שלום שבזי/משעול הרב שלמה מדרראש העין
הרב שלום שבזי/בעל מלאכת שלמהראש העין
ככר המשורריםראש העין
הרב שלום שבזי / רמת הגולןראש העין
הרב שלום שבזי/שילהראש העין
הרב שלום שבזי/גרטרוד עליוןראש העין
הרב שלום שבזי/נלי זקסראש העין
הרב שלום שבזי/ש"י עגנוןראש העין
חיים הרצוג/גולדה מאירראש העין
חיים הרצוג/שייקה אופירראש העין
חיים הרצוג/ניסים אלוניראש העין
נתן אלתרמן/חיים הרצוגראש העין
נתן אלתרמן/יגאל אלוןראש העין
יגאל אלון/תרצה אתרראש העין
יגאל אלון/אלוף הרב גורןראש העין
מנור/איילוןראש העין
מנור/נווה אפיקיםראש העין
מכללת ראש העין/נווה אפיקיםראש העין
נווה אפיקים/מתנ"ס לב אפקראש העין
קיבוץ גלויות/נווה אפיקיםראש העין
דרך בגין/דןראש העין
דרך מנחם בגין/הפרחיםראש העין
נחל רבה/חט"ב גווניםראש העין
דרך הציונות / הדרורראש העין
דרך הציונות/יונהראש העין
דרך הציונות/בזלתראש העין
בית העלמיןראש העין

ראש העיןבית העלמין
ראש העיןדרך הציונות/יונה
ראש העיןדרך הציונות/בזלת
ראש העיןנחל רבה/חט"ב גוונים
ראש העיןדרך מנחם בגין/הפרחים
ראש העיןדרך בגין/דן
ראש העיןקיבוץ גלויות/דרך בגין
ראש העיןנווה אפיקים/מתנ"ס לב אפק
ראש העיןמכללת ראש העין/נווה אפיקים
ראש העיןמנור/נווה אפיקים
ראש העיןמנור/פולג
ראש העיןיגאל אלון/יפה ירקוני
ראש העיןיגאל אלון/שייקה אופיר
ראש העיןנתן אלתרמן/יגאל אלון
ראש העיןנתן אלתרמן
ראש העיןחיים הרצוג/נתן אלתרמן
ראש העיןחיים הרצוג/ניסים אלוני
ראש העיןחיים הרצוג/שייקה אופיר
ראש העיןגולדה מאיר/חיים הרצוג
ראש העיןהרב שלום שבזי/ש"י עגנון
ראש העיןהרב שלום שבזי/נלי זקס
ראש העיןהרב שלום שבזי / רמת הגולן
ראש העיןהרב שלום שבזי/הלח"י
ראש העיןהרב שלום שבזי/בעל מלאכת שלמה
ראש העיןבית ספר רמב"ם/הרב שלום שבזי
ראש העיןהרב שלום שבזי/שלמה מעודה
ראש העיןצומת שבזי
דרום השרוןכביש 444/המרץ
דרום השרוןמחלף קסם
רמת השרוןצומת הכפר הירוק
תל אביב יפובית עלמין צבאי/משה סנה
תל אביב יפומשה סנה/בני אפרים
תל אביב יפומשה סנה/צה"ל
תל אביב יפודבורה הנביאה/משה סנה
תל אביב יפודבורה הנביאה/צה"ל
תל אביב יפודבורה הנביאה/ראול ולנברג
תל אביב יפוראול ולנברג/הנחושת
תל אביב יפומטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
תל אביב יפוראול ולנברג/הברזל
תל אביב יפואיצטדיון הדר יוסף/בכור שטרית
תל אביב יפומרכז הספורט/בכור שטרית
תל אביב יפושד' רוקח/בכור שטרית
תל אביב יפולונה פארק/שד' רוקח
תל אביב יפות.רכבת האוניברסיטה/שד' רוקח

electra-afikim.co.il לזמני הנסיעה המפורטים יש להיכנס לאתר



מהות השינוי
הארכת הקו לתל אביב מסוף קריית עתידים 

במקום אזור תעשיה קריית אריה 
ותגבור משמעותי בלוחות הזמנים

קו
471

ראש העין, 
פסגות אפק 

תל אביב-יפו, 
קרית עתידים

שינוי 
מסלול

מסוף עתידיםתל אביב יפו
ראול ולנברג/הארדתל אביב יפו
ראול ולנברג/הנחושתתל אביב יפו
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברגתל אביב יפו
ראול ולנברג/הברזלתל אביב יפו

ת. רכבת בני ברק/מבצע קדשבני ברק
אבו חצירא/הירקוןבני ברק
הרב ישראל אבו חצירא/דוד מחלוףבני ברק
דרך ז'בוטינסקי/סוקולובבני ברק
דרך ז'בוטינסקי/אהרונוביץבני ברק

היצירה/אפעלפתח תקווה
היצירה/האופןפתח תקווה
החרש/עמלפתח תקווה
עמל/שלמה מיכאליספתח תקווה
ז'בוטינסקי/אלברט איינשטייןפתח תקווה
דרך זאב ז'בוטינסקי/הסיביםפתח תקווה
דרך זאב ז'בוטינסקי/דרך יצחק רביןפתח תקווה
דרך יצחק רבין/דגניהפתח תקווה
דרך יצחק רבין/טובה ושמשון דרנגרפתח תקווה
דרך יצחק רבין/יצחק ויטנברגפתח תקווה
דרך יצחק רבין/חייקה גרוסמןפתח תקווה
דרך יצחק רבין/העצמאותפתח תקווה

מחלף אונוקרית אונו
מחלף שעריהמגשימים

צומת נחשוניםדרום השרון
יהודה הלוי/רש"יראש העין
בי"ס תיכון בגין/יהודה הלויראש העין
יהודה הלוי/ שילהראש העין
יהודה הלוי/הרב כלףראש העין
יהודה הלוי/רש"יראש העין
בית העלמיןראש העין
דרך הציונות/יונהראש העין
דרך הציונות/בזלתראש העין
נחל רבה/חט"ב גווניםראש העין
דרך מנחם בגין/הפרחיםראש העין
דרך בגין/דןראש העין
קיבוץ גלויות/דרך בגיןראש העין
ה' באייר/בזקראש העין
מכללת ראש העין/מבצע בזקראש העין
מנור/נווה אפיקיםראש העין
מנור/פולגראש העין
גולדה מאיר/יגאל אלוןראש העין
גולדה מאיר/חיים הרצוגראש העין
הרב שלום שבזי/ש"י עגנוןראש העין
הרב שלום שבזי/נלי זקסראש העין
הרב שלום שבזי/ש"י עגנוןראש העין
גולדה מאיר/חיים הרצוגראש העין
גולדה מאיר/יגאל אלוןראש העין
יגאל אלון/יפה ירקוניראש העין
יגאל אלון/שייקה אופירראש העין
נתן אלתרמן/יגאל אלוןראש העין
נתן אלתרמןראש העין
חיים הרצוג/נתן אלתרמןראש העין
חבקוק/מרים הנביאהראש העין

ראש העיןחבקוק/מרים הנביאה
ראש העיןנתן אלתרמן/חיים הרצוג
ראש העיןנתן אלתרמן/יגאל אלון
ראש העיןיגאל אלון/תרצה אתר
ראש העיןיגאל אלון/אלוף הרב גורן
ראש העיןגולדה מאיר/חיים הרצוג
ראש העיןהרב שלום שבזי/נלי זקס
ראש העיןהרב שלום שבזי/ש"י עגנון
ראש העיןגולדה מאיר/יגאל אלון
ראש העיןמנור/איילון
ראש העיןמנור/נווה אפיקים
ראש העיןמכללת ראש העין/מבצע בזק
ראש העיןדרך בגין/דן
ראש העיןדרך מנחם בגין/הפרחים
ראש העיןנחל רבה/חט"ב גוונים
ראש העיןדרך הציונות / הדרור
ראש העיןדרך הציונות/יונה
ראש העיןבית עלמין
ראש העיןיהודה הלוי/צה"ל
ראש העיןיהודה הלוי/הנביאים
ראש העיןיהודה הלוי/הרב כלף
ראש העיןיהודה הלוי/מלכי ישראל
ראש העיןיהודה הלוי/תיכון בגין
ראש העיןככר המשוררים/יהודה לוי
דרום השרוןיהודה הלוי / 444
פתח תקווהמחלף שעריה למערב
פתח תקווהמחלף אונו/דרך יצחק רבין
פתח תקווהדרך יצחק רבין/העצמאות
פתח תקווהדרך יצחק רבין/חייקה גרוסמן
פתח תקווהדרך יצחק רבין/יצחק ויטנברג
פתח תקווהדרך יצחק רבין/אבי אורן
פתח תקווהבריכת נווה עוז/דרך יצחק רבין
פתח תקווהדרך זאב ז'בוטינסקי/משה דיין
פתח תקווהז'בוטינסקי/הסיבים
פתח תקווהעמל/שלמה מיכאליס
פתח תקווהחניון קרית אריה/החרש
פתח תקווההיצירה/הקידמה
פתח תקווההיצירה/אפעל
פתח תקווהמחלף גהה/ז'בוטינסקי
בני ברקמחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי
בני ברקדרך ז'בוטינסקי/דב הוז
בני ברקהרב ישראל אבו חצירא/דרך ז'בוטינסקי
בני ברקאבו חצירא/הרב פתאיה
בני ברקאבו חצירא/הקישון
בני ברקת. רכבת בני ברק/מבצע קדש
תל אביב יפוראול ולנברג/הברזל
תל אביב יפומטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
תל אביב יפוראול ולנברג/הנחושת
תל אביב יפוראול ולנברג/הארד
תל אביב יפוראול ולנברג/דבורה הנביאה
תל אביב יפומסוף עתידים

מראש העין
א׳ - ה׳: 06:20 – 22:30

מתל אביב
א׳ - ה׳: 09:15 – 00:15
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מהות השינוי
 אין שינוי מסלול למעט ביטול איסוף והורדה 

תל אביב, רמת גן, גבעתיים ובנוסף תגבור לוחות 
הזמנים במטרה לקצר את משך זמן הנסיעה

קו
472

ראש העין, 
פסגות אפק 

תל אביב-יפו, 
תחנה מרכזית

שינוי 
מסלול

א׳ - ה׳: 05:30 – 23:00
ו׳: 05:30 – 14:20
ש׳: 19:00 – 24:00

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפיםתל אביב יפו
המסגר/לה גווארדייהתל אביב יפו
המסגר/ריב"לתל אביב יפו
המסגר/המלאכהתל אביב יפו
קריית הממשלה/דרך מנחם בגיןתל אביב יפו
ת. רכבת השלוםתל אביב יפו
דרך השלום/תוצרת הארץתל אביב יפו
דרך השלום/דרך יצחק רביןתל אביב יפו
דרך השלום/דרך הטייסיםתל אביב יפו
דרך השלום/המאבקתל אביב יפו

אלוף שדה/כורזיןרמת גן
אלוף שדה/דרך יצחק רביןרמת גן
אלוף שדה/הירדןרמת גן
מסוף אלוף שדהרמת גן

אוניברסיטת בר אילןקרית אונו
מחלף שעריהמגשימים

צומת נחשוניםדרום השרון
הרב שלום שבזי/הלח"יראש העין
הרב שלום שבזי/בעל מלאכת שלמהראש העין
בית ספר רמב"ם/הרב שלום שבזיראש העין
הרב שלום שבזי/שלמה מעודהראש העין
הרב שלום שבזי / שלמה המלךראש העין
הרב שלום שבזי / צה"לראש העין
צה"ל/חזון אי"שראש העין
צה"ל/זכריה משהראש העין
צה"ל/הרש"שראש העין
צה"ל/מודיעיןראש העין
נתן שאול/יהודה הלויראש העין
בית העלמיןראש העין
דרך הציונות/יונהראש העין
דרך הציונות/בזלתראש העין
נחל רבה/חט"ב גווניםראש העין
משה דיין/מנחם בגיןראש העין
ז'בוטינסקי/מרכז מסחריראש העין
קיבוץ גלויות/נווה אפיקיםראש העין
שכונת נווה אפק/ה' באיירראש העין
גינת מבצע דני/ה' באיירראש העין
ה' באייר / מבצע דניראש העין
ה' באייר/מבצע חירםראש העין
מכללת ראש העין/מבצע בזקראש העין
מנור/נווה אפיקיםראש העין
מנור/פולגראש העין
יגאל אלון/יפה ירקוניראש העין
יגאל אלון/שייקה אופירראש העין
נתן אלתרמן/יגאל אלוןראש העין
נתן אלתרמןראש העין
חיים הרצוג/נתן אלתרמןראש העין
חבקוק/מרים הנביאהראש העין

ראש העיןחבקוק/מרים הנביאה
ראש העיןנתן אלתרמן/חיים הרצוג
ראש העיןנתן אלתרמן/יגאל אלון
ראש העיןיגאל אלון/תרצה אתר
ראש העיןיגאל אלון/אלוף הרב גורן
ראש העיןמנור/איילון
ראש העיןמכללת ראש העין/מבצע בזק
ראש העיןשכונת נווה אפק/ה' באייר
ראש העיןגינת מבצע דני/ה' באייר
ראש העיןה' באייר / מבצע דני
ראש העיןה' באייר/מבצע חירם
ראש העיןקיבוץ גלויות/נווה אפיקים
ראש העיןמרכז מסחרי/ז'בוטינסקי
ראש העיןמשה דיין/דפנה
ראש העיןגן ציבורי/משה דיין
ראש העיןנחל רבה/חט"ב גוונים
ראש העיןדרך הציונות / הדרור
ראש העיןדרך הציונות/יונה
ראש העיןדרך הציונות/בזלת
ראש העיןבית עלמין
ראש העיןצה"ל/יהושע בן נון
ראש העיןצה"ל/מודיעין
ראש העיןצה"ל/הרש"ש
ראש העיןצה"ל/אבן עזרא
ראש העיןצה"ל/השריון
ראש העיןצה"ל/חזון אי"ש
ראש העיןהרב שלום שבזי/העצמאות
ראש העיןשבזי/וולפסון
ראש העיןהרב שלום שבזי/שלמה מעודה
ראש העיןהרב שלום שבזי/משעול הרב שלמה מדר
ראש העיןהרב שלום שבזי/בעל מלאכת שלמה
ראש העיןככר המשוררים/יהודה לוי
דרום השרוןיהודה הלוי / 444
פתח תקווהמחלף שעריה למערב
פתח תקווהמחלף אונו/כביש 471
גבעת שמואלכביש 471/זבוטינסקי
רמת גןאוניברסיטת בר אילן/דרך אשכול
רמת גןאלוף שדה/כביש 4
רמת גןאלוף שדה/הירדן
רמת גןאלוף שדה/כורזין
תל אביב יפודרך השלום/המאבק
תל אביב יפודרך השלום/דרך הטייסים
תל אביב יפודרך השלום/דרך יצחק רבין
תל אביב יפודרך השלום/תוצרת הארץ
תל אביב יפות. רכבת השלום
תל אביב יפוקריית הממשלה/דרך מנחם בגין
תל אביב יפוהמסגר/יצחק שדה
תל אביב יפוהמסגר/יד חרוצים
תל אביב יפות.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה

electra-afikim.co.il לזמני הנסיעה המפורטים יש להיכנס לאתר



מהות השינוי
שינוי מסלול בתוך ראש העין 
לא עובר באזור שבזי/נלי זקס

קו
473

ראש העין, 
פסגות אפק 

תל אביב-יפו, 
תחנה מרכזית

שינוי 
מסלול

מראש העין
א׳ - ה׳: 05:45 – 07:55

מתל אביב
א׳ - ה׳: 14:45 – 18:15

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפיםתל אביב יפו
המסגר/לה גווארדייהתל אביב יפו
המסגר/ריב"לתל אביב יפו
המסגר/המלאכהתל אביב יפו
קריית הממשלה/דרך מנחם בגיןתל אביב יפו
ת. רכבת השלוםתל אביב יפו
דרך השלום/יגאל אלוןתל אביב יפו
דרך השלום/תוצרת הארץתל אביב יפו
דרך השלום/חביבה רייקתל אביב יפו
דרך השלום/דרך יצחק רביןתל אביב יפו
דרך השלום/דרך הטייסיםתל אביב יפו
דרך השלום/דרך הטייסיםתל אביב יפו
דרך השלום/המאבקתל אביב יפו

אלוף שדה/עודדרמת גן
אלוף שדה/כורזיןרמת גן
אלוף שדה/דרך יצחק רביןרמת גן
אלוף שדה/הירדןרמת גן
מסוף אלוף שדהרמת גן

אוניברסיטת בר אילןקרית אונו
מחלף שעריהמגשימים

צומת נחשוניםדרום השרון
יהודה הלוי/רש"יראש העין
בי"ס תיכון בגין/יהודה הלויראש העין
יהודה הלוי/ שילהראש העין
יהודה הלוי/הרב כלףראש העין
יהודה הלוי/רש"יראש העין
נתן שאול/יהודה הלויראש העין
בית העלמיןראש העין
דרך הציונות/יונהראש העין
דרך הציונות/בזלתראש העין
נחל רבה/חט"ב גווניםראש העין
דרך מנחם בגין/הפרחיםראש העין
דרך בגין/דןראש העין
קיבוץ גלויות/דרך בגיןראש העין
ה' באייר/בזקראש העין
מכללת ראש העין/מבצע בזקראש העין
מנור/נווה אפיקיםראש העין
מנור/פולגראש העין
יגאל אלון/יפה ירקוניראש העין
יגאל אלון/שייקה אופירראש העין
נתן אלתרמן/יגאל אלוןראש העין
נתן אלתרמןראש העין
חיים הרצוג/נתן אלתרמןראש העין
חבקוק/מרים הנביאהראש העין

ראש העיןחבקוק/מרים הנביאה
ראש העיןנתן אלתרמן/חיים הרצוג
ראש העיןנתן אלתרמן/יגאל אלון
ראש העיןיגאל אלון/תרצה אתר
ראש העיןיגאל אלון/אלוף הרב גורן
ראש העיןמנור/איילון
ראש העיןמנור/נווה אפיקים
ראש העיןמכללת ראש העין/מבצע בזק
ראש העיןדרך בגין/דן
ראש העיןדרך מנחם בגין/הפרחים
ראש העיןנחל רבה/חט"ב גוונים
ראש העיןדרך הציונות / הדרור
ראש העיןדרך הציונות/יונה
ראש העיןדרך הציונות/בזלת
ראש העיןבית עלמין
ראש העיןיהודה הלוי/צה"ל
ראש העיןיהודה הלוי/הנביאים
ראש העיןיהודה הלוי/הרב כלף
ראש העיןיהודה הלוי/מלכי ישראל
ראש העיןיהודה הלוי/תיכון בגין
ראש העיןככר המשוררים/יהודה לוי
דרום השרוןיהודה הלוי / 444
פתח תקווהמחלף שעריה למערב
פתח תקווהמחלף אונו/כביש 471
גבעת שמואלכביש 471/זבוטינסקי
רמת גןאוניברסיטת בר אילן/דרך אשכול
רמת גןאלוף שדה/כביש 4
רמת גןאלוף שדה/הירדן
רמת גןאלוף שדה/דרך יצחק רבין
רמת גןאלוף שדה/כורזין
רמת גןאלוף שדה/עודד
תל אביב יפודרך השלום/המאבק
תל אביב יפודרך השלום/דרך הטייסים
תל אביב יפודרך השלום/דרך הטייסים
תל אביב יפודרך השלום/דרך יצחק רבין
גבעתייםדרך השלום/חביבה רייק
תל אביב יפודרך השלום/תוצרת הארץ
תל אביב יפות. רכבת השלום
תל אביב יפוקריית הממשלה/דרך מנחם בגין
תל אביב יפוהמסגר/יצחק שדה
תל אביב יפוהמסגר/יד חרוצים
תל אביב יפות.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה
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א׳ - ה׳: 05:20 – 20:40
ו׳: 05:45 – 15:00
ש׳: 18:00 – 23:45

מהות השינוי
יחליף את קווים 7, 7א', 251 במסלול המלא 
ויוארך לרמת גן על ציר ז'בוטינקי במטרה 

להרחיב את השירות למוקדי תעסוקה ופנאי

קו
37

קו
חדש

ראש העין, 
בית עלמין 

בני ברק, 
אזור התעשיה 

)קניון איילון(

בית עלמיןראש העין
יהושע בן נון/צה"לראש העין
יהושע בן נון/יחיא יצחק הלויראש העין
יהושע בן נון/הרש"שראש העין
יהושע בן נון/כנפי נשריםראש העין
אבן עזרא/הגר"אראש העין
אבן עזרא/מודיעיןראש העין
צה"ל/אבן עזראראש העין
צה"ל/הרש"שראש העין
צה"ל/מודיעיןראש העין
יהודה הלוי/צה"לראש העין
יהודה הלוי/הנביאיםראש העין
יהודה הלוי/הרב כלףראש העין
יהודה הלוי/מלכי ישראלראש העין
יהודה הלוי/תיכון בגיןראש העין
הרב שלום שבזי/הלח"יראש העין
הרב שלום שבזי/בעל מלאכת שלמהראש העין
בית ספר רמב"ם/הרב שלום שבזיראש העין
הרב שלום שבזי/שלמה מעודהראש העין
הרב שלום שבזי / שלמה המלךראש העין
הרב שלום שבזי / צה"לראש העין
כיכר אלי כהן / הרב שלום שבזיראש העין
שלום מנצורה/רבי עקיבאראש העין
מנצורה/המרץראש העין
אזור תעשיהראש העין
המרץ/444ראש העין

צומת ראש העיןדרום השרון
פארק אפק/483דרום השרון
גבעת השלושהדרום השרון
גבעת השלושהדרום השרון
צומת גנים/הרב הרצוגפתח תקווה
הרב הרצוג/שמואל חיים לנדויפתח תקווה
יהושע שטמפפר / יהושע חנקיןפתח תקווה
שטמפפר/המכביםפתח תקווה
שטמפפר/משטרהפתח תקווה
שטמפפר/בר כוכבאפתח תקווה
שוק עירוני/ברון הירשפתח תקווה
ז'בוטינסקי/קרולפתח תקווה
ז'בוטינסקי/ אורלובפתח תקווה
דרך זאב ז'בוטינסקי/מאיר דנקנרפתח תקווה
בלינסון קניון אבנת/מסוף יותם ויואבפתח תקווה
דרך זאב ז'בוטינסקי/משה דייןפתח תקווה
ז'בוטינסקי/הסיביםפתח תקווה
ז'בוטינסקי/שנקרפתח תקווה
מחלף גהה/ז'בוטינסקיפתח תקווה

מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקיבני ברק
דרך ז'בוטינסקי/דב הוזבני ברק
ז'בוטינסקי/ אבו חציראבני ברק
דרך ז'בוטינסקי/דב גרונרבני ברק
דרך בן גוריון/יהושע בן נוןבני ברק
מגדל ויטה/דרך בן גוריוןבני ברק
קניון איילון/דרך ששת הימיםבני ברק
אזור התעשייהבני ברק

בני ברקאזור התעשייה
רמת גןקניון איילון/דרך אבא הלל
בני ברקמגדל קונקורד/דרך בן גוריון
בני ברקדרך ז'בוטינסקי/רבי עקיבא
בני ברקדרך ז'בוטינסקי/דב גרונר
בני ברקדרך ז'בוטינסקי/אבן עזרא
בני ברקדרך ז'בוטינסקי/הרב שך
בני ברקדרך ז'בוטינסקי/אהרונוביץ
פתח תקווהמחלף גהה/ז'בוטינסקי
פתח תקווהדרך זאב ז'בוטינסקי/היצירה
פתח תקווהז'בוטינסקי/אלברט איינשטיין
פתח תקווהדרך זאב ז'בוטינסקי/הסיבים
פתח תקווהדרך זאב ז'בוטינסקי/דרך יצחק רבין
פתח תקווהבי"ח בלינסון/גשר אבנת
פתח תקווהז'בוטינסקי/צה"ל
פתח תקווהז'בוטינסקי/יצחק שדה
פתח תקווהברון הירש / מונטיפיורי
פתח תקווהשוק עירוני/ברון הירש
פתח תקווהשטמפפר/חיים עוזר
פתח תקווהיהושע שטמפפר/רמב"ם
פתח תקווהשטמפפר/אברבנל
פתח תקווהיהושע שטמפפר/יהושע חנקין
פתח תקווההגר"א/לינדוי
פתח תקווהצומת גנים/ירושלים
דרום השרוןצומת גבעת השלוש
דרום השרוןגבעת השלושה
דרום השרוןצומת אפק
דרום השרוןצומת ראש העין
ראש העיןהמרץ/היצירה
ראש העיןשוק/מנצורה
ראש העיןשלום מנצורה/הרב שלום זכריה
ראש העיןהרב שלום שבזי/שלום מנצורה
ראש העיןהרב שלום שבזי/העצמאות
ראש העיןשבזי/וולפסון
ראש העיןהרב שלום שבזי/שלמה מעודה
ראש העיןהרב שלום שבזי/משעול הרב שלמה מדר
ראש העיןהרב שלום שבזי/בעל מלאכת שלמה
ראש העיןיהודה הלוי/רש"י
ראש העיןבי"ס תיכון בגין/יהודה הלוי
ראש העיןיהודה הלוי/ שילה
ראש העיןיהודה הלוי/הרב כלף
ראש העיןיהודה הלוי/רש"י
ראש העיןצה"ל/יהושע בן נון
ראש העיןצה"ל/מודיעין
ראש העיןצה"ל/הרש"ש
ראש העיןצה"ל/אבן עזרא
ראש העיןאבן עזרא/מודיעין
ראש העיןאבן עזרא/הגר"א
ראש העיןיהושע בן נון/כנפי נשרים
ראש העיןיהושע בן נון/יחיא יצחק הלוי
ראש העיןיהושע בן נון/יחיא יצחק הלוי
ראש העיןנתן שאול/יהודה הלוי
ראש העיןבית העלמין

electra-afikim.co.il לזמני הנסיעה המפורטים יש להיכנס לאתר



א׳ - ה׳: 21:00 – 00:10

מהות השינוי
יחליף את קו 7א לכיוון ראש העין דרך פתח-תקווה 

ויעבור ברחוב רש"י בראש העין

קו
37א׳

קו
חדש
בני ברק, 

אזור התעשיה 
)קניון איילון( 

ראש העין 
בית עלמין

בני ברקאזור התעשייה
רמת גןקניון איילון/דרך אבא הלל
בני ברקמגדל קונקורד/דרך בן גוריון
בני ברקדרך ז'בוטינסקי/רבי עקיבא
בני ברקדרך ז'בוטינסקי/דב גרונר
בני ברקדרך ז'בוטינסקי/אבן עזרא
בני ברקדרך ז'בוטינסקי/הרב שך
בני ברקדרך ז'בוטינסקי/אהרונוביץ
פתח תקווהמחלף גהה/ז'בוטינסקי
פתח תקווהדרך זאב ז'בוטינסקי/היצירה
פתח תקווהז'בוטינסקי/אלברט איינשטיין
פתח תקווהדרך זאב ז'בוטינסקי/הסיבים
פתח תקווהדרך זאב ז'בוטינסקי/דרך יצחק רבין
פתח תקווהבי"ח בלינסון/גשר אבנת
פתח תקווהז'בוטינסקי/צה"ל
פתח תקווהז'בוטינסקי/יצחק שדה
פתח תקווהברון הירש / מונטיפיורי
פתח תקווהשוק עירוני/ברון הירש
פתח תקווהשטמפפר/חיים עוזר
פתח תקווהיהושע שטמפפר/רמב"ם
פתח תקווהשטמפפר/אברבנל
פתח תקווהיהושע שטמפפר/יהושע חנקין
פתח תקווההגר"א/לינדוי
פתח תקווהצומת גנים/ירושלים
דרום השרוןצומת גבעת השלוש
דרום השרוןגבעת השלושה
דרום השרוןצומת אפק
דרום השרוןצומת ראש העין
ראש העיןהמרץ/היצירה
ראש העיןשוק/מנצורה
ראש העיןשלום מנצורה/הרב שלום זכריה
ראש העיןהרב שלום שבזי/שלום מנצורה
ראש העיןהרב שלום שבזי/העצמאות
ראש העיןשבזי/וולפסון
ראש העיןהרב שלום שבזי/שלמה מעודה
ראש העיןהרב שלום שבזי/משעול הרב שלמה מדר
ראש העיןהרב שלום שבזי/בעל מלאכת שלמה
ראש העיןיהודה הלוי/רש"י
ראש העיןיהודה הלוי/רש"י
ראש העיןרש"י/צדק
ראש העיןרש"י/החלוץ
ראש העיןשילה/רש"י
ראש העיןיהודה הלוי/הרב כלף
ראש העיןיהודה הלוי/רש"י
ראש העיןצה"ל/יהושע בן נון
ראש העיןצה"ל/מודיעין
ראש העיןצה"ל/הרש"ש
ראש העיןצה"ל/אבן עזרא
ראש העיןאבן עזרא/מודיעין
ראש העיןאבן עזרא/הגר"א
ראש העיןיהושע בן נון/כנפי נשרים
ראש העיןיהושע בן נון/יחיא יצחק הלוי
ראש העיןיהושע בן נון/יחיא יצחק הלוי
ראש העיןנתן שאול/יהודה הלוי
ראש העיןבית העלמין
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א׳ - ה׳: 06:30 – 22:45
ו׳: 06:30 – 14:00

מהות השינוי
מראש העין לאזור התעסוקה בהרצליה פיתוח 

ולקניון ארנה

קו
260

קו
חדש

ראש העין, 
בית עלמין 

הרצליה, 
קניון ארנה

השונית/יורדי יםהרצליה
ישעיהו ליבוביץ/אלן טיורינגהרצליה
אבא אבן/ משכיתהרצליה
מחלף הסירההרצליה
סינמה סיטי/כביש 2הרצליה

מחלף גלילות/כביש 5רמת השרון
מחלף הכפר הירוקרמת השרון
מחלף ירקוןפתח תקווה

מחלף קסםראש העין
שד. שלמה המלך/אפקראש העין
צומת שבזיראש העין
הרב שלום שבזי/שלמה מעודהראש העין
הרב שלום שבזי/משעול הרב שלמה מדרראש העין
הרב שלום שבזי/בעל מלאכת שלמהראש העין
ככר המשורריםראש העין
הרב שלום שבזי/שילהראש העין
הרב שלום שבזי/גרטרוד עליוןראש העין
הרב שלום שבזי/נלי זקסראש העין
הרב שלום שבזי/ש"י עגנוןראש העין
חיים הרצוג/גולדה מאירראש העין
חיים הרצוג/שייקה אופירראש העין
נתן אלתרמן/חיים הרצוגראש העין
יגאל אלון/תרצה אתרראש העין
יגאל אלון/אלוף הרב גורןראש העין
מנור/איילוןראש העין
מכללת ראש העין/נווה אפיקיםראש העין
קיבוץ גלויות/נווה אפיקיםראש העין
דרך בגין/דןראש העין
דרך מנחם בגין/הפרחיםראש העין

בית העלמיןראש העין

ראש העיןבית העלמין
ראש העיןדרך הציונות/יונה
ראש העיןדרך הציונות/בזלת
ראש העיןדרך מנחם בגין/הפרחים
ראש העיןדרך מנחם בגין/דן
ראש העיןנווה אפיקים/מתנ"ס לב אפק
ראש העיןמכללת ראש העין/נווה אפיקים
ראש העיןמנור/נווה אפיקים
ראש העיןמנור/פולג
ראש העיןיגאל אלון/יפה ירקוני
ראש העיןיגאל אלון/שייקה אופיר
ראש העיןנתן אלתרמן/יגאל אלון
ראש העיןחיים הרצוג/נתן אלתרמן
ראש העיןחיים הרצוג/ניסים אלוני
ראש העיןחיים הרצוג/שייקה אופיר
ראש העיןגולדה מאיר/חיים הרצוג
ראש העיןהרב שלום שבזי/ש"י עגנון
ראש העיןהרב שלום שבזי/נלי זקס
ראש העיןהרב שלום שבזי / רמת הגולן
ראש העיןהרב שלום שבזי/הלח"י
ראש העיןהרב שלום שבזי/בעל מלאכת שלמה
ראש העיןבית ספר רמב"ם/הרב שלום שבזי
ראש העיןהרב שלום שבזי/שלמה מעודה
ראש העיןצומת שבזי
דרום השרוןמחלף קסם
פתח תקווהמחלף ירקון
רמת השרוןמחלף הכפר הירוק
רמת השרוןסינמה סיטי/כביש 2
הרצליהשדרות אבא אבן/אריה שנקר
הרצליהישעיהו ליבוביץ/אלן טיורינג
הרצליההשונית/יורדי ים
הרצליהקניון ארנה
הרצליההשונית/יורדי ים
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א׳ - ה׳: 06:00 – 22:30
ו׳: 06:00 – 15:00

מהות השינוי
 מראש העין לתחנה המרכזית בתל אביב 

במסלול מהיר דרך נמיר והמסגר

קו
283

קו
חדש

ראש העין, 
פסגות אפק 

תל אביב-יפו, 
תחנה מרכזית

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפיםתל אביב יפו
המסגר/לה גווארדייהתל אביב יפו
המסגר/ריב"לתל אביב יפו
המסגר/המלאכהתל אביב יפו
קריית הממשלה/דרך מנחם בגיןתל אביב יפו
קניון עזריאלי/דרך מנחם בגיןתל אביב יפו
ת. רכבת תל אביב - סבידור/דרך נמירתל אביב יפו
דרך נמיר/ז’בוטינסקיתל אביב יפו
דרך נמיר/פנקסתל אביב יפו
דרך נמיר/הרב הרצוגתל אביב יפו
דרך נמיר/חיים לבנוןתל אביב יפו
דרך נמיר/אינשטייןתל אביב יפו
דרך נמיר/שד' קק"לתל אביב יפו
מכללת לוינסקי/דרך נמיררמת השרון
מחלף גלילות/כביש 5רמת השרון

פארק סיבל/יציאה מכביש 5ראש העין
נחל רבה/חט"ב גווניםראש העין
דרך מנחם בגין/הפרחיםראש העין
דרך בגין/דןראש העין
קיבוץ גלויות/דרך בגיןראש העין
קיבוץ גלויות/נווה אפיקיםראש העין
הרב שלום שבזי/נלי זקסראש העין
הרב שלום שבזי/ש"י עגנוןראש העין
חיים הרצוג/גולדה מאירראש העין
חיים הרצוג/שייקה אופירראש העין
חיים הרצוג/ניסים אלוניראש העין
חיים הרצוג/נתן אלתרמןראש העין
חבקוק/מרים הנביאהראש העין
מרים הנביאה/עמוס הנביאראש העין
אליהו הנביא/זכריהראש העין
אליהו הנביא/עמוס הנביאראש העין
אליהו הנביא/מרים הנביאהראש העין

ראש העיןאליהו הנביא/ירמיהו הנביא
ראש העיןאליהו הנביא/שמואל הנביא
ראש העיןמרים הנביאה/אליהו הנביא
ראש העיןמרים הנביאה/עמוס הנביא
ראש העיןמרים הנביאה/שמואל הנביא
ראש העיןחבקוק/מרים הנביאה
ראש העיןחיים הרצוג/נתן אלתרמן
ראש העיןחיים הרצוג/ניסים אלוני
ראש העיןחיים הרצוג/שייקה אופיר
ראש העיןגולדה מאיר/חיים הרצוג
ראש העיןהרב שלום שבזי/ש"י עגנון
ראש העיןקיבוץ גלויות/ז'בוטינסקי
ראש העיןקיבוץ גלויות/נווה אפיקים
ראש העיןדרך בגין/דן
ראש העיןדרך מנחם בגין/הפרחים
ראש העיןנחל רבה/חט"ב גוונים
ראש העיןנחל רבה/דרך הציונות
ראש העיןפארק סיבל/יציאה לכביש 5
תל אביב יפומחלף גלילות/דרך נמיר
תל אביב יפומכללת לוינסקי/דרך נמיר
תל אביב יפוקריית החינוך/דרך נמיר
תל אביב יפוביס.ויצו צרפת
תל אביב יפודרך נמיר/שד' קק"ל
תל אביב יפודרך נמיר/אינשטיין
תל אביב יפוסמינר הקיבוצים/דרך נמיר
תל אביב יפודרך נמיר/יהודה המכבי
תל אביב יפותיכון חדש רבין/דרך נמיר
תל אביב יפודרך נמיר/ארלוזורוב
תל אביב יפוקניון עזריאלי/דרך מנחם בגין
תל אביב יפוקריית הממשלה/דרך מנחם בגין
תל אביב יפוהמסגר/יצחק שדה
תל אביב יפוהמסגר/יד חרוצים
תל אביב יפות.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה
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