
התחבורה
הציבורית

בפתח תקוה
מתחדשת

משרד התחבורה והרשות הארצית 
לתחבורה ציבורית גאים להציג:

⋅ קווים חדשים ומהירים לאזורי תעסוקה. 
⋅ תגבור תדירות בקווים העירוניים.

החל מה- 6.3.22
ג׳ אדר ב׳ תשפ״ב
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קו
30

קו
238

קו
266

קו
292

קו
51

קו
82

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 

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 – 
פתח תקווה, קריית אריה
ראש העין פתח תקוה – 

שרות יינתן ע"י קווים 37, 37א

קו
7, 7א׳

קו
37, 37א׳

קו
20

קו
64

קו
49

קו מבוטלקו חדש

קווי דןקווים שמסלולם השתנה

תגבור תדירות

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

פתח תקווה תחנה מרכזית -
תל אביב -יפו, תחנה מרכזית

תגבור לוחות זמנים

פתח תקווה, שכונת הדר גנים -
תל אביב-יפו, מסוף הכרמלית

תגבור זמנים, 
הקו יפעל במוצאי שבת

פתח תקווה, הדר גנים -
לרמת  גן, קניון אילון 

דרך בני ברק
תגבור לוחות זמנים

פתח תקווה, בית רבקה -
תל אביב יפו, מסוף עתידים , 
מרכז התעסוקה רמת החייל
שינוי מסלול: הקו ישרת את 

תושבי השכונות שעריה ואחדות 
העבודה בפתח תקווה

פתח תקווה, בית רבקה - 
תל אביב-יפו, מסוף הכרמלית

תגבור לוחות זמנים

פתח תקווה, הדר גנים – 
תל אביב-יפו, תחנה מרכזית 

תגבור לוח הזמנים, 
כל 15 דקות לאור כל היום

פתח תקווה, בית רבקה – 
תל אביב-יפו, אזורי חן 

תגבור לוח הזמנים

פתח תקווה, עמישב – 
תל אביב-יפו, מסוף רידינג



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

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

לוחות הזמנים בימי שישי ומוצא"ש 
בהתאם לזמני יציאת/כניסת השבת

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

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



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
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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

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



קו
64

תגבור
תדירות
פתח תקווה, 

הדר גנים 

תל אביב-יפו, 
תחנה מרכזית

א׳ - ה׳: 05:05 – 24:00
ו׳: 05:30 – 15:00
ש׳: 18:30 – 23:15

לוחות הזמנים בימי שישי ומוצא"ש 
בהתאם לזמני יציאת/כניסת השבת

כל 15 דקות לאורך כל היום

קו
20

תגבור
תדירות
פתח תקווה, 
בית רבקה 

תל אביב-יפו, 
אזורי חן

א׳ - ה׳: 05:15 – 24:00
ו׳: 05:15 – 14:00
ש׳: 18:30 – 23:15

לוחות הזמנים בימי שישי ומוצא"ש 
בהתאם לזמני יציאת/כניסת השבת

קו
49

תגבור
תדירות
פתח תקווה, 

עמישב 

תל אביב-יפו, 
מסוף רידינג

א׳ - ה׳: 05:40 – 23:00
ו׳: 05:40 – 15:00

לוחות הזמנים בימי שישי ומוצא"ש 
בהתאם לזמני יציאת/כניסת השבת
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