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קווי התחבורה העירוניים בשדרות
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מפת קווי התחבורה העירוניים בשדרות
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מוקדי ביקוש

תחנת רכבתמרכז העירמוקד ביקוש
מכללת  

ספיר

אזור התעשייה  

ספירים

אזור התעשייה  

שדרות

בן גוריון  

(קסדור)
8/ 12קו 8קו  8קו 5/ 8קו  5/ 8/ 12קו 

2/ 8קו 8קו 8קו 5/ 8קו 2/ 5/ 8קו כלניות

11/ 12קו 6קו 6קו 6/ 11/ 12קו נאות אביב

נאות הדקל  

(הבריכה)
2קו 6קו 6קו 2/ 6קו 

נאות  

המייסדים
11קו 6קו 6קו 6/ 11קו 

נאות יצחק  

רבין
1/ א 1/ 11/ 12קו 6קו 1/ א 1/ 6קו 1/ א 1/ 6/ 11/ 12קו 

נאות  

השקמה
1/ א 1/ 12קו 6קו 1/ א 1/ 5/ 6קו  1/ א 1/ 5/ 6/ 12קו 

שדרות  

בפארק
5קו 5קו 

נאות  

הנביאים
1/ א 1/ 11/  12קו 6קו 1/ א 1/ 5/  6קו 5/ 6/ 11/ 12קו 

11קו 11קו האחוזה

נאות  

המוזיקה
11קו 11קו 

11/ 12קו 6קו 6קו 6/ 11/ 12קו נאות הנשיא

כרמים  

(בן גוריון ב)
2/ 8קו 8קו 8קו 8קו 2/ 8קו 

2/ 11קו 6קו 5/ 6קו 2/ 5/ 6/ 11קו נאות אשכול

תחנת  

הרכבת
1/ א 1/ 8קו 8קו 6/ 8קו 1/ א 1/ 6/ 8קו 
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?אז מה חדש אצלי
(קסדור)ביטול הכניסה לשכונת בן גוריון 

מסוף המעפילים           אזור התעשייה שדרות1
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דניאל/המעפילים

ל'אברגהרב יורם /ל"כיכר קק

מרים הנביאה/יונה

נחל דולב/נחל הבשור

נחל דולב/נחל שקמה

העליהדרך /ברלב

משעול יציאת אירופה/ברלב

בורוכוב/ברלב

המגינים/ברלב

ברלב/איפרגןדרך הרב שלום 

הרב קוק/איפרגןדרך הרב שלום 

רבי דוד חסין/איפרגןדרך הרב שלום 

רבי דוד בוזגלו/איפרגןדרך הרב שלום 

רכבת שדרות. ת

הרצל/בגין

שוק/דרך מנחם בגין

דרך מנחם בגין/מרכז מסחרי

ה"הרואס "בי/מנחם בגין

ספריה ציבורית/מנחם בגין

אזור תעשיה שדרות

רומא/בריסל

רומא/מסוף אזור התעשייה

12552

15277

15280

15269

15266

15273

18116

19946

12502

12504

14864

14863

14896

14897

14898

18350

12396

14508

18120

18127

ממסוף המעפילים

חמישי–ראשון 

06:25 ,06:05 ,05:35 ,05:05
דקות15כל 06:45-19:00

דקות20כל 19:00-21:00

דקות30כל 21:00-23:00

שישי

דקות20כל 06:00-15:00
ש"מוצ

דקות30כל 20:30-23:00

?אז מה חדש אצלי
(קסדור)ביטול הכניסה לשכונת בן גוריון 

15272

15271

18165

12397

12398

18351

18352

12150

18353

12660

12503

12501

12500

19946

18115

15274

10064

13587

10066

10076

11499

12552

רומא/מסוף אזור התעשייה

אזור תעשיה שדרות

ספריה ציבורית/מנחם בגין

ה"הרואס "בי/מנחם בגין

מרכז מסחרי/בגין

הרצל/דרך מנחם בגין

הרצל/בגין

רכבת שדרות. ת

רבי דוד חסין/איפרגןדרך הרב שלום 

הרב קוק/איפרגןדרך הרב שלום 

המגינים/ברלב

בורוכוב/ברלב

ל"קק/בר לב

משעול יציאת אירופה/ברלב

המכבים/ברלב

משה רבנו/נחל שקמה

נחל דולב/נחל הבשור

מרים הנביאה/יונה

גולומב/ל'אברגהרב יורם 

דניאל/המעפילים

מאזור התעשייה שדרות

תחנות חדשות

מאזור התעשייה שדרותממסוף המעפילים

תחנות קיימות

חמישי–ראשון 

06:25 ,06:05 ,05:35 ,05:05
דקות15כל 06:45-14:45

דקות10-20כל 14:45-19:00

דקות20כל 19:00-21:00

דקות30כל 21:00-23:00

שישי

דקות20כל 06:00-16:00
ש"מוצ

דקות30כל 20:30-23:00

,  ישראל ישעיהו/דרך ירושלים19523, שאר ישוב/ירושלים18124תחנות מבוטלות בכיוון ממסוף המעפילים
דרך מנחם בגין/דרך ירושלים19525, דרך משה דיין/דרך ירושלים19524

דרך  /דרך ירושלים14895, דרך מנחם בגין/דרך ירושלים15275תחנות מבוטלות בכיוון מאזור התעשייה שדרות

שאר ישוב/דרך ירושלים14873, נחשון/דרך ירושלים14883, הרצוג/דרך ירושלים14890, משה דיין

מסוף המעפילים           אזור התעשייה שדרות1

תדירות הנסיעות
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?אז מה חדש אצלי
חלופה העוברת באזור התעשייה שדרות

מסוף המעפילים           אזור התעשייה שדרותא1
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דניאל/המעפילים

ל'אברגהרב יורם /ל"כיכר קק

מרים הנביאה/יונה

נחל דולב/נחל הבשור

נחל דולב/נחל שקמה

העליהדרך /ברלב

משעול יציאת אירופה/ברלב

בורוכוב/ברלב

המגינים/ברלב

ברלב/איפרגןדרך הרב שלום 

הרב קוק/איפרגןדרך הרב שלום 

רבי דוד חסין/איפרגןדרך הרב שלום 

רבי דוד בוזגלו/איפרגןדרך הרב שלום 

רכבת שדרות. ת

הרצל/בגין

שוק/דרך מנחם בגין

דרך מנחם בגין/מרכז מסחרי

ה"הרואס "בי/מנחם בגין

ספריה ציבורית/מנחם בגין

אזור תעשיה שדרות

בריסל/קהילת מילנו

דבלין/קהילת מילנו

פראג/אמסטרדם

הלסינקי/פריז

ניס/פריז

מדריד/קהילת מילנו

רומא/בריסל

רומא/מסוף אזור התעשייה

12552

15282

11538

18156

18155

18371

18356

15277

15280

15269

15266

15273

18116

19946

12502

12504

14864

14863

14896

14897

14898

18350

12396

14508

18120

18127

ממסוף המעפילים

חמישי–ראשון 

07:30 ,07:00 ,06:25 ,05:35

?אז מה חדש אצלי
חלופה העוברת באזור התעשייה שדרות

15272

15271

18165

12397

12398

18351

18352

12150

18353

12660

12503

12501

12500

19946

18115

15274

10064

13587

10066

10076

15282

14891

18154

14893

14892

18356

11499

12552

רומא/מסוף אזור התעשייה

בריסל/קהילת מילנו

אוסלו/פריז

פריז/פראג

פראג/אמסטרדם

דבלין/קהילת מילנו

מדריד/קהילת מילנו

אזור תעשיה שדרות

ספריה ציבורית/מנחם בגין

ה"הרואס "בי/מנחם בגין

מרכז מסחרי/בגין

הרצל/דרך מנחם בגין

הרצל/בגין

רכבת שדרות. ת

רבי דוד חסין/איפרגןדרך הרב שלום 

הרב קוק/איפרגןדרך הרב שלום 

המגינים/ברלב

בורוכוב/ברלב

ל"קק/בר לב

משעול יציאת אירופה/ברלב

המכבים/ברלב

משה רבנו/נחל שקמה

נחל דולב/נחל הבשור

מרים הנביאה/יונה

גולומב/ל'אברגהרב יורם 

דניאל/המעפילים

מאזור התעשייה שדרות

תחנות חדשות

מאזור התעשייה שדרותממסוף המעפילים

תחנות קיימות

חמישי–ראשון 

16:55 ,16:25 ,15:55 ,14:55

מסוף המעפילים           אזור התעשייה שדרותא1

תדירות הנסיעות
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?אז מה חדש אצלי
.מסלול הקו יעבור בין שכונת הכלניות ובן גוריון  ויקשר ביניהן למרכז העיר

מסוף המעפילים           אזור התעשייה שדרות2
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דניאל/המעפילים

אדמונית החורש/ה"הרואס "בי

הרב שלום משאש/דרך מנחם בגין

הרב עובדיה יוסף/הרב שלום משאש

משעול ברנר/הרב שלום משאש

הרב שלום משאש/הרצוג

הרצוג/דרך משה דיין

שאר ישוב/דרך ירושלים

ספריה ציבורית/מנחם בגין

ה"הרואס "בי/מנחם בגין

מרכז מסחרי/בגין

הרצל/דרך מנחם בגין

הרצל/בגין

השיקמהסמטת /הנחלים

הבנים/בריכת שחיה

יערה/הבנים

יהדות איטליה/יגאל אלון

אבן גבירול/יהדות איטליה

אזור תעשיה שדרות

רומא/בריסל

רומא/מסוף אזור התעשייה

12552

15277

16199

16201

18168

15274

10064

13587

10066

18124

12543

12207

12313

12628

15272

ממסוף המעפילים

?אז מה חדש אצלי
מסלול הקו יעבור בין שכונת הכלניות ובן גוריון  

.ויקשר ביניהן למרכז העיר
.8זמני הנסיעות מסונכרנים עם קו 

18127

12629

12098

12206

12213

12542

12544

14873

15280

15269

15266

15273

18116

11498

14518

14514

14878

14887

10076

11499

12552

רומא/מסוף אזור התעשייה

אזור תעשיה שדרות

ביאליק/יהדות איטליה

דוד אלעזר/יגאל אלון

הדגל/יגאל אלון

שוק/דרך מנחם בגין

דרך מנחם בגין/מרכז מסחרי

ה"הרואס "בי/מנחם בגין

ספריה ציבורית/מנחם בגין

שאר ישוב/ירושלים

דרך משה דיין/הרצוג

הרב עובדיה יוסף/הרב שלום משאש

הרב שלום משאש/דרך מנחם בגין

אדמונית החורש/ה"הרואס "בי

דניאל/המעפילים

2

מאזור התעשייה שדרות

תחנות חדשות תחנות קיימות

מסוף המעפילים           אזור התעשייה שדרות

מאזור התעשייה שדרותממסוף המעפילים

תדירות הנסיעות

חמישי–ראשון 

דקות30-35כל 06:45-17:50

דקות20/40כל 17:50-21:10
שישי

דקות60כל 07:20-15:20

חמישי–ראשון 

דקות30כל 07:25-20:25

שישי

דקות60כל 06:20-15:20
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?אז מה חדש אצלי
כלניות והשקמה ויקשר בין שכונות  , (יהדות איטליה)נאות אשכול , (קסדור)מסלול הקו יעבור בשכונות בן גוריון 

.  והרכבת( הרצל)אלו למרכז העיר 

מסוף המעפילים             תחנת רכבת שדרות5
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דניאל/המעפילים

דוד המלך/אלי מויאל

נחל הירדן/נחל שקמה

נחל דולב/נחל הבשור

מרים הנביאה/יונה

גולומב/ל'אברגהרב יורם 

משעול חטיבת הצנחנים/ל'אברגהרב יורם 

דרך העלייה/דרך מנחם בגין

מגן דוד/העליה

ספריה ציבורית/מנחם בגין

שאר ישוב/ירושלים

ישראל ישעיהו/דרך ירושלים

דרך משה דיין/דרך ירושלים

דרך מנחם בגין/דרך ירושלים

ביאליק/יהדות איטליה

דוד אלעזר/יגאל אלון

הדגל/יגאל אלון

עירייה

נורית/הרצל

הרצל/מרכז תעסוקתי אנוש

רציפים/תחנה רכבת שדרות

12550

14867

14871

14878

14887

15275

14895

14890

14883

14873

15280

11540

12208

18358

15271

18165

12397

12399

12662

12666

15272

ממסוף המעפילים

?אז מה חדש אצלי
,  (קסדור)מסלול הקו יעבור בשכונות בן גוריון 

כלניות והשקמה  , (יהדות איטליה)נאות אשכול 

(  הרצל)ויקשר בין שכונות אלו למרכז העיר 
.   והרכבת

18127

12665

12661

12396

14508

18120

18377

12100

11500

10066

18124

19523

19524

19525

16199

16201

18168

14876

14870

14869

12550

רציפים/תחנה רכבת שדרות

קדש/הרצל

משטרה

יהדות איטליה/יגאל אלון

אבן גבירול/יהדות איטליה

דרך מנחם בגין/דרך ירושלים

דרך משה דיין/דרך ירושלים

הרצוג/דרך ירושלים

נחשון/דרך ירושלים

שאר ישוב/דרך ירושלים

ספריה ציבורית/מנחם בגין

מגן דוד/העליה

דרך מנחם בגין/ל'אברגהרב יורם 

משעול חטיבת הצנחנים/ל'אברגהרב יורם 

ל'אברגהרב יורם /ל"כיכר קק

מרים הנביאה/יונה

נחל דולב/נחל הבשור

נחל הבשור/נחל שקמה

נחל הירדן/אלי מויאל

דוד המלך/אלי מויאל

דניאל/המעפילים

מסוף המעפילים             תחנת רכבת שדרות5

מתחנת רכבת שדרות

חמישי–ראשון 

06:20 ,05:50 ,05:20 ,05:00
דקות20כל 06:50-20:50

21:50 ,21:20

שישי

06:30
דקות20כל 07:00-16:00

ש"מוצ

דקות30כל 20:30-23:00

מתחנת הרכבת שדרותממסוף המעפילים
חמישי–ראשון 

06:45 ,06:25 ,06:05
דקות20כל 07:10-21:10

22:10 ,21:35

תדירות הנסיעות

שישי

06:40
דקות20כל 07:05-15:45

ש"מוצ

דקות30כל 20:30-23:00

תחנות חדשות תחנות קיימות

ס  "בי/מנחם בגין15269, וישליצקיהרב אלישע /אלי מויאל12664תחנות מבוטלות בכיוון ממסוף המעפילים

הרצל/בגין18116, הרצל/דרך מנחם בגין15273, מרכז מסחרי/בגין15266, ה"הרוא

,שוק/דרך מנחם בגין15274, הרצל/בגין18115תחנות מבוטלות בכיוון מאזור התעשייה שדרות
וישליצקיהרב אלישע /אלי מויאל12663, ה"הרואס "בי/מנחם בגין13587, דרך מנחם בגין/מרכז מסחרי10064



13עמוד  www.danbadarom.co.ilח    .ל.דן בדרום            ט*    5467: לפרטים

?אז מה חדש אצלי
ויקשר  , (בריכה)נאות אביב ונאות הדר , נאות המייסדים,  ברלב, מסלול הקו יעבור בשכונות נאות השקמה

.  בין שכונות אלו לרכבת ומכללת ספיר

מסוף המעפילים              מכללת ספיר6
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דניאל/המעפילים

מעפילים/יהושע בן נון

נחל דולב/נחל הבשור

נחל דולב/נחל שקמה

העליהדרך /ברלב

משעול יציאת אירופה/ברלב

בורוכוב/ברלב

המגינים/ברלב

ם"הרמב/יוספטל

מבצע סיני/יוספטל

עירייה

נורית/הרצל

הרצל/מרכז תעסוקתי אנוש

השיקמהסמטת /הנחלים

הבנים/בריכת שחיה

יערה/הבנים

הדגל/יגאל אלון

הרצל/דרך מנחם בגין

הרצל/בגין

רכבת שדרות. ת

צומת שער הנגב

232/מכללת ספיר

10061

15372

15603

17900

19946

11498

14518

14514

18168

15266

14876

14506

14505

14503

14866

14864

14863

14896

14897

14898

18350

12396

15272

ממסוף המעפילים

?אז מה חדש אצלי
,  ברלב, מסלול הקו יעבור בשכונות נאות השקמה

,  (בריכה)נאות אביב ונאות הדר , נאות המייסדים
.  ויקשר בין שכונות אלו לרכבת ומכללת ספיר

.12זמני הנסיעות מסונכרנים עם קו 

18127

11497

12397

12398

18351

18352

12150

18353

19522

14875

14876

14870

14869

11498

14518

14514

18168

15273

18116

19946

15371

10061

232/מכללת ספיר

מכללת ספיר

צומת שער הנגב

בגין/רכבת שדרות. ת

רכבת שדרות. ת

השיקמהסמטת /הנחלים

הבנים/בריכת שחיה

יערה/הבנים

הדגל/יגאל אלון

מרכז מסחרי/בגין

עירייה

הרב בן נון/ניצן

משה זרח/ם"הרמב

ם"הרמב/מרכז לתרבות יהודית

המעפלים\יוספטל

המגינים/ברלב

בורוכוב/ברלב

ל"קק/בר לב

משעול יציאת אירופה/ברלב

המכבים/ברלב

משה רבנו/נחל שקמה

נחל דולב/נחל הבשור

דניאל/המעפילים

6

ממכללת ספיר

מסוף המעפילים              מכללת ספיר

חמישי–ראשון 

05:25 ,05:00
דקות30כל 05:55-17:25

דקות60כל 17:25-21:25

שישי

דקות20/40כל 06:00-16:00

ש"מוצ

22:00 ,21:00

ממכללת ספירממסוף המעפילים
חמישי–ראשון 

דקות30כל 06:05-22:05

תדירות הנסיעות

ש"מוצ

22:00 ,21:00

שישי

דקות30כל 06:15-09:45

10:00
דקות20/40כל 10:40-16:00

תחנות חדשות תחנות קיימות

דניאל/המעפילים18127, יוספטל/יגוהצדיק בבא 12659תחנות מבוטלות בכיוון מאזור התעשייה שדרותהעליה/המעפילים11537, דניאל/המעפילים15272תחנות מבוטלות בכיוון ממסוף המעפילים
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?אז מה חדש אצלי
, יבוצע קישור בין שכונות אלו למרכז העיר, (קסדור)בן גוריון , ('בן גוריון ב)מסלול הקו יעבור בשכונות הכלניות 

.אזור התעשייה ספירים ואזור התעשייה שדרות, מכללת ספיר, רכבת

מסוף המעפילים           אזור התעשייה שדרות8
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דניאל/המעפילים

אדמונית החורש/ה"הרואס "בי

הרב שלום משאש/דרך מנחם בגין

הרב עובדיה יוסף/הרב שלום משאש

משעול ברנר/הרב שלום משאש

הרב שלום משאש/הרצוג

הרצוג/דרך משה דיין

ישראל ישעיהו/דרך ירושלים

דרך משה דיין/דרך ירושלים

דרך מנחם בגין/דרך ירושלים

ספריה ציבורית/מנחם בגין

ה"הרואס "בי/מנחם בגין

מרכז מסחרי/בגין

הרצל/דרך מנחם בגין

הרצל/בגין

רכבת שדרות. ת

צומת שער הנגב

מכללת ספיר

שקמה/אזור תעשיה ספירים

בריסל/קהילת מילנו

דבלין/קהילת מילנו

פראג/אמסטרדם

הלסינקי/פריז

ניס/פריז

מדריד/קהילת מילנו

רומא/בריסל

רומא/מסוף אזור התעשייה

12552

15282

11538

18156

18155

18371

18356

11499

18380

15372

15603

17900

19946

18115

15274

10064

13587

10066

15275

14895

14890

14883

12543

12207

12313

12628

15272

ממסוף המעפילים

?אז מה חדש אצלי
, ('בן גוריון ב)מסלול הקו יעבור בשכונות הכלניות 

יבוצע קישור בין שכונות אלו  , (קסדור)בן גוריון 

אזור התעשייה  , מכללת ספיר, רכבת, למרכז העיר

.ספירים ואזור התעשייה שדרות
הקו יעצור בכלל התחנות באזור  מסלול 

.18:00התעשייה עד השעה 
.2הנסיעות מסונכרנים עם קו זמני 

18127

12629

12098

12206

12213

12542

12544

19523

19524

19525

15280

15269

15266

15273

18116

19946

15371

10005

18381

15282

14891

18154

14893

14892

18356

11499

12552

רומא/מסוף אזור התעשייה

בריסל/קהילת מילנו

אוסלו/פריז

פריז/פראג

פראג/אמסטרדם

דבלין/קהילת מילנו

מדריד/קהילת מילנו

רומא/בריסל

שקמה/אזור תעשיה ספירים

מכללת ספיר

צומת שער הנגב

בגין/רכבת שדרות. ת

רכבת שדרות. ת

הרצל/בגין

שוק/דרך מנחם בגין

דרך מנחם בגין/מרכז מסחרי

ה"הרואס "בי/מנחם בגין

ספריה ציבורית/מנחם בגין

דרך מנחם בגין/דרך ירושלים

דרך משה דיין/דרך ירושלים

הרצוג/דרך ירושלים

נחשון/דרך ירושלים

דרך משה דיין/הרצוג

הרב עובדיה יוסף/הרב שלום משאש

הרב שלום משאש/דרך מנחם בגין

אדמונית החורש/ה"הרואס "בי

דניאל/המעפילים

מסוף המעפילים           אזור התעשייה שדרות8

מאזור התעשייה שדרות

חמישי–ראשון 

דקות30כל 05:00-17:30

דקות60כל 17:30-21:30

23:00,22:00
שישי

06:30
דקות20/40כל 07:00-16:00

ש"מוצ

דקות30כל 20:30-22:00

מאזור התעשייה שדרותממסוף המעפילים
חמישי–ראשון 

07:25 ,07:00 ,06:30 ,06:00
דקות30כל 07:55-17:55

דקות30-35כל 17:55-23:00

תדירות הנסיעות

ש"מוצ

דקות30כל 20:30-22:00

שישי

דקות20/40כל 06:40-16:00

תחנות חדשות תחנות קיימות

שאר ישוב/ירושלים18124תחנות מבוטלות בכיוון מאזור התעשייה שדרותשאר ישוב/דרך ירושלים14873תחנות מבוטלות בכיוון ממסוף המעפילים
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?אז מה חדש אצלי
.כדי להקל במעבר ברחובות צרים, יופעל באמצעות מיניבוס

.עירייה בשני הכיוונים/הרצל' תבוצע עצירה ברח, בנוסף. מסלול הקו יעבור בשכונות האחוזה והמוזיקה
.שימו לב כי מסלול קו זה לא יעבור במכללת ספיר

מסוף המעפילים           אזור התעשייה שדרות11
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מעפילים/יהושע בן נון

יהושע בן נון/משה רבנו 

משעול אברהם/משה רבנו

נחל פרת/האחוזה

חידקל/האחוזה

העליהדרך /ברלב

בורוכוב/תנועת נוער

בורוכוב/ברלב

אריק איינשטיין/הרב קוק

הרב קוק/איפרגןדרך הרב שלום 

ם"הרמב/יוספטל

יצחק בן צבי/נתן אלבז

ישיבת ציון/נתן אלבז

קיבוץ גלויות/נתן אלבז

השקד/קרן היסוד

מבצע סיני/יוספטל

עירייה

נורית/הרצל

הרצל/מרכז תעסוקתי אנוש

הרצל/בגין

שוק/דרך מנחם בגין

יהדות איטליה/יגאל אלון

אבן גבירול/יהדות איטליה

אזור תעשיה שדרות

רומא/בריסל

רומא/מסוף אזור התעשייה

12552

15277

16199

16201

18168

14876

14506

14505

14503

11534

11533

12120

11532

14866

12660

14898

12211

12209

14522

14510

14509

15272

ממסוף המעפילים

?אז מה חדש אצלי
כדי להקל במעבר , יופעל באמצעות מיניבוס

.ברחובות צרים
.מסלול הקו יעבור בשכונות האחוזה והמוזיקה

עירייה בשני  /הרצל' תבוצע עצירה ברח, בנוסף

.הכיוונים
שימו לב כי מסלול קו זה לא יעבור במכללת  

.ספיר

11497

18348

18349

12210

12212

18351

12509

12150

12505

12504

19522

11534

11533

12120

11532

14875

14876

14870

14869

18115

15274

14878

14887

10076

11499

12552

רומא/מסוף אזור התעשייה

אזור תעשיה שדרות

ביאליק/יהדות איטליה

דוד אלעזר/יגאל אלון

הדגל/יגאל אלון

עירייה

הרב בן נון/ניצן

משה זרח/ם"הרמב

ם"הרמב/מרכז לתרבות יהודית

יצחק בן צבי/נתן אלבז

ישיבת ציון/נתן אלבז

קיבוץ גלויות/נתן אלבז

השקד/קרן היסוד

המעפלים\יוספטל

ברלב/איפרגןדרך הרב שלום 

המכבים/ברלב

חידקל/האחוזה

נחל פרת/האחוזה

משעול יעקב/משה רבנו

משעול אברהם/משה רבנו

משעול רבקה/משה רבנו

דניאל/המעפילים

מאזור התעשייה שדרות

תחנות חדשות תחנות קיימות

,הרצל/בגין18116, הרצל/דרך מנחם בגין15273תחנות מבוטלות בכיוון מאזור התעשייה שדרות
קדש/הרצל14867

מסוף המעפילים           אזור התעשייה שדרות11

חמישי–ראשון 

דקות45כל 06:45-21:00

שישי

דקות45כל 08:15-15:45

ש"מוצ

21:30 ,21:00 ,20:30

מאזור התעשייה שדרותממסוף המעפילים
חמישי–ראשון 

דקות45כל 06:50-21:05

תדירות הנסיעות

ש"מוצ

21:00 ,20:30

שישי

דקות45כל 07:30-15:45
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?אז מה חדש אצלי
.משעול שרה גולומב למרכז העיר, קישור בין השכונות נאות השקמה

.מסלול הקו יעצור בכלל התחנות באזור התעשייה, בנוסף

מסוף המעפילים           אזור התעשייה שדרות12
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דניאל/המעפילים

נחל דולב/נחל הבשור

נחל דולב/נחל שקמה

משה רבנו/משעול שרה

גולומב/כיכר גולומב

משעול ניצנה/גולומב

ם"הרמב/יוספטל

מבצע סיני/יוספטל

עירייה

נורית/הרצל

הרצל/מרכז תעסוקתי אנוש

הרצל/בגין

שוק/דרך מנחם בגין

דרך מנחם בגין/מרכז מסחרי

ה"הרואס "בי/מנחם בגין

ספריה ציבורית/מנחם בגין

דרך מנחם בגין/דרך ירושלים

דרך משה דיין/דרך ירושלים

הרצוג/דרך ירושלים

נחשון/דרך ירושלים

שאר ישוב/דרך ירושלים

אזור תעשיה שדרות

בריסל/קהילת מילנו

דבלין/קהילת מילנו

פראג/אמסטרדם

הלסינקי/פריז

ניס/פריז

מדריד/קהילת מילנו

רומא/בריסל

רומא/מסוף אזור התעשייה

12552

15282

11538

18156

18155

18371

18356

15277

18124

19523

19524

19525

15280

15269

15266

14876

14506

14503

14866

12659

18163

18164

12585

14520

18350

12396

15272

,  ישראל ישעיהו/דרך ירושלים19523, שאר ישוב/ירושלים18124תחנות מבוטלות בכיוון ממסוף המעפילים
דרך מנחם בגין/דרך ירושלים19525, דרך משה דיין/דרך ירושלים19524

תחנות חדשות

?אז מה חדש אצלי
משעול שרה  , קישור בין השכונות נאות השקמה

.גולומב למרכז העיר
מסלול הקו יעצור בכלל התחנות באזור  , בנוסף

.18:00התעשייה עד השעה 
.6זמני הנסיעות מסונכרנים עם קו 

18127

12397

12398

11539

14519

14513

19522

14875

14876

14870

14869

18115

15274

10064

13587

10066

15275

14895

14890

14883

14873

10076

15282

14891

18154

14893

14892

18356

11499

12552

דרך 14895, דרך מנחם בגין/דרך ירושלים15275תחנות מבוטלות בכיוון מאזור התעשייה שדרות

שאר ישוב/דרך ירושלים14873, נחשון/דרך ירושלים14883, הרצוג/דרך ירושלים14890, דרך משה דיין/ירושלים

רומא/מסוף אזור התעשייה

בריסל/קהילת מילנו

אוסלו/פריז

פריז/פראג

פראג/אמסטרדם

דבלין/קהילת מילנו

מדריד/קהילת מילנו

אזור תעשיה שדרות

שאר ישוב/ירושלים

ישראל ישעיהו/דרך ירושלים

דרך משה דיין/דרך ירושלים

דרך מנחם בגין/דרך ירושלים

ספריה ציבורית/מנחם בגין

ה"הרואס "בי/מנחם בגין

מרכז מסחרי/בגין

עירייה

הרב בן נון/ניצן

ם"הרמב/מרכז לתרבות יהודית

המעפלים\יוספטל

יוספטל/יגוהצדיק בבא 

המעפילים/גולומב

ל"קק/גולומב

יונה/ל'אברגדרך הרב יורם 

ירמיהו/משעול שרה

משה רבנו/נחל שקמה

נחל דולב/נחל הבשור

דניאל/המעפילים

תחנות קיימות

12

אזור התעשייה שדרותממסוף המעפילים

מסוף המעפילים           אזור התעשייה שדרות

חמישי–ראשון 

דקות30כל 05:40-17:10

19:05 ,18:45 ,18:05 ,17:45
21:55,21:05,20:45,20:05,19:45

שישי

דקות60כל 06:20-15:20

ש"מוצ

21:30 ,20:30

מאזור התעשייה שדרותממסוף המעפילים
חמישי–ראשון 

07:55 ,07:25
דקות30כל 08:20-18:20

דקות30-35כל 18:20-21:55

תדירות הנסיעות

ש"מוצ

21:30 ,20:30

שישי

דקות30כל 06:00-09:30

12:20 ,11:20 ,10:20
15:20 ,14:20 ,13:20


