
החל מ- 20.1.2017
שינויים במערך התחבורה הציבורית
פתיחת מנהרות הראל



אז מה חדש? נוסעים  יקרים
כחלק מפרויקט שדרוג כביש מס' 1 המבוצע על ידי חברת נתיבי ישראל, צפויה פתיחתם 

של מנהרות הראל ומחלף הראל החדש.

בשל המבנה החדש של מחלף הראל יחולו שינויים בשירות התחבורה הציבורית: 

• תחנות האוטובוס עבור הקווים הבינעירוניים העוצרים כיום במחלף הראל בשני כיווני
התנועה יועברו ממחלף הראל למחלף חמד. 

• יושק קו יומי חדש ממבשרת-ציון )שדרות הראל( לתל-אביב )מגדלי עזריאלי
ומסוף ארלוזורוב( אשר יפעל בשני כיווני הנסיעה. 

• יושקו שלושה קווים עירוניים חדשים אשר יקשרו את שכונות מבשרת ציון לתחנת
הקווים הבינעירוניים במחלף חמד.

• הנסיעה בקווים מירושלים למבשרת ציון תעבור דרך מנהרות הראל ללא
שינוי בתחנות.

החוברת שלפניכם מציגה את המידע המפורט על כל השינויים.
תודה על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה. 

נסיעה טובה ונעימה

שימו לב! אין שינוי בתחנות ביתר הקווים העירוניים של מבשרת ציון

 416  387  195  188  187  186  185 לקווים 
של חברת  תתווסף תחנה חדשה במחלף חמד. 

קווים אלו ימשיכו לעצור בתחנה במחלף הראל ללא 
שינוי בשני כיווני הנסיעה

 מבשרת הוותיקה - 
מחלף חמד - שכונה י"א

)עמוד 8(

   מועצה - שכונה ד' -
רכס חלילים - מחלף חמד

)עמוד 9(

 מעוז ציון - 
מחלף חמד

)עמוד 10(

 מ. חמד - מ. הראל - 
בית זית - מ. חמד 

)עמוד 11(

  ירושלים - בית זית
)עמוד 12(

 קריית יערים - 
מבשרת ציון - ירושלים

)עמוד 13(

 מבשרת ציון - 
תל אביב יפו

)עמוד 14(
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484 199 180

חדש

שינוי בקושינוי בקו

חדשחדש

חדש חדש

שינויים בתחנות הקווים הבינעירוניים
 תחנות האוטובוס במחלף הראל מבוטלות ועוברות למחלף חמד 

עבור הקווים הבינעירוניים המפורטים בעמוד 4.

 לחלק מהקווים הבינעירוניים, להם יש תחנת הורדה בלבד 
במחלף הראל בכיוון הנסיעה לירושלים, התחנה תבוטל. 

פירוט הקווים בעמוד 5. 
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קווים שיעצרו מעתה במחלף חמד במקום במחלף הראל
לקווים הבאים תבוטל תחנת ההורדה במחלף הראל בכיוון 

הנסיעה לירושלים

מפעיליעדקו
חניון  שפירים101

   

  מודיעין114
 

 בית שמש115

קריית יערים189

 אריאל290
 בני ברק400
 בני ברק401
   רמלה403

   חולון404

   תל אביב405

   חולון406
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רמת נגב670

   נתניה930

   חדרה942

   הרצליה944

   חיפה947

   נתניה950

   עפולה953

   נצרת עילית955
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   באר שבע470 )הורדה בלבד(

   חיפה960 )הורדה בלבד(

   כרמיאל 968

   חיפה 972

   חיפה 976

צפת 982

חצור הגלילית 983

צפת 992

צפת 993

 נסיעות הבוקר בימי ראשון של הקווים 470, 480 ממחלף הראל - נותרות ללא שינוי. 
קו לילה 480 ימשיך לעלות למחלף הראל בשני כיווני הנסיעה 445



מפת הקווים המקשרים בין מבשרת ציון למחלף חמד
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תדירות קו 21
טבלת תדירות בין מחלף הראל למחלף חמד

ימים א‘-ה‘כיוון
9:00-6:0015:00-9:0022:00-15:0024:00-22:00

10-15 דק‘5-9 דק‘6-9 דק‘5-7 דק‘ממחלף הראל
12-30 דק‘4-12 דק7-12 דק‘4-7 דק‘ממחלף חמד

* התדירות כוללת הן את קווי מבשרת-ציון העירוניים והן את קווי סופרבוס )185, 186, 187, 188, 195, 199)חדש(, 416(
    המקשרים בין המחלפים.  עקב זאת, התדירות המשותפת המוצגת מהווה הערכה בלבד.



א ר ק רחוב בו מ
עוצר הקו

 מסלול שונה
בכיוון הלוך / חזור

 תחנת
מוצא / יעד מסלולי קווים 

54 , ימשיך שימו לב!  בנוסף לקו 
154 לקשר בין מבשרת הותיקה, קו 
שכונה א' ושכונה י"א למחלף חמד

)ללא שינוי בלו"ז(.

89

      אורן

שמעון סוויסה •

חצב •

שמעון סוויסה •

השלום •

שדרות הראל •

יסמין •

שדרות הראל  •

מחלף הראל •

מחלף חמד •

 הבושם

קריית משה

 • ברוש

 • השלום

 • מרכז ספורט

 •  שד׳ הראל -
קניון הראל

שורק

חדש 
מבשרת הוותיקה - מחלף חמד - 

שכונה י"א 54

 • הר מירון

 • חרמון

 • מחלף הראל

מועצה

שד' הראל - קניון הראל •

שדרות הראל •

יצחק ניסים •

הדרור •

חרמון •

הר מירון •

כרמל •

שדרות החושן •

ברקת •

שדרות החושן •

שדרות הראל •

מחלף הראל •

  מחלף חמד

רמת שרת

 •  שד׳ הראל -
קניון הראל

חדש
מועצה - שכונה ד' - 

רכס חלילים - מחלף חמד  56

תדירות קו 50
ימים א‘-ה‘כיוון

6:00, 6:30, 6:55, 7:10, 8:00ממבשרת הותיקה

14:55, 16:00, 16:55, 23:15, 24:00משכונה י“א 

תדירות קו 50
מוצ״ששישיימים א‘-ה‘כיוון

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 07:0020:30, 08:00, 12:00, 6:0013:00, 6:20, 6:40, 7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:30מהמועצה

15:20, 15:35, 15:55, 16:20, 16:40, 17:00, ממחלף חמד
19:30 ,19:00 ,18:30 ,18:00 ,17:40 ,17:20

 ,14:40 ,14:10 ,13:40 ,13:10
15:1022:00 ,21:30 ,21:00 ,20:30 ,20:00

   * סיום פעילות בשישי ותחילת פעילות במוצ”ש בהתאם לזמני כניסת ויציאת השבת



אמסלולי קווים  ר ק רחוב בו מ
עוצר הקו

 מסלול שונה
בכיוון הלוך / חזור

 אזור 
שינוי

 תחנת
מוצא / יעד

1011

      פלמ״ח

מצפה הבירה •

כרמים •

מצפה הבירה •

מחלף הראל •

 מחלף חמד

 • פלמ"ח

 • מעלה הקסטל

 • מועצה

מועצה

חדש 
מעוז ציון - מחלף חמד  58

מחלף חמד

שדרות הראל - קניון הראל •

שדרות הראל •

מחלף הראל •

מחלף הראל- שד' החוצבים •

שבע אחיות •

מעלה הארז •

רמת מוצא - מסעף •

בית זית - מזכירות •

יקב אפרת  •

הבית האדום •

שמעון סויסה •

שדרות הראל •

מחלף הראל •

מחלף חמד

רמת שרת

מבשרת
ציון

בית זית

רמת מוצא

רמת מוצא

מוצא 
עילית

מבשרת
ציון

קו מעגלי שינוי בקו 
מחלף חמד - קניון הראל - מוצא 

עילית - בית זית - מחלף חמד 59

תדירות קו 50
מוצ״ששישיימים א‘-ה‘כיוון

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 07:0020:30, 08:00, 12:00, 6:0013:00, 6:20, 6:40, 6:55, 7:25, 7:50, 8:20, 8:50 ממעוז ציון

15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, ממחלף חמד
19:40 ,19:10 ,18:40 ,18:10 ,17:50 ,17:3015:00 ,14:30 ,14:00 ,13:30 ,13:0022:15 ,21:45 ,21:15 ,20:45 ,20:15

תדירות קו 50
שישיימים א‘-ה‘כיוון

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30 ,18:30, ממחלף חמד
20:00 ,19:3013:00 ,12:00 ,10:15 ,9:30 ,9:00

   * סיום פעילות בשישי בהתאם לזמני כניסת השבת   * סיום פעילות בשישי ותחילת פעילות במוצ”ש בהתאם לזמני כניסת ויציאת השבת



אמסלולי קווים  ר ק רחוב בו מ
עוצר הקו

 מסלול שונה
בכיוון הלוך / חזור

 אזור 
שינוי

 תחנת
מוצא / יעד

שימו לב!  מעתה, התחנות של 
189  במחלף הראל  קו 
מבוטלות. לקו יתווספו תחנות 

199 יספק קשר  במחלף חמד. קו 
ישיר בין קריית יערים ומבשרת ציון.

קריית יערים

מ.א. מטה 
יהודה

מבשרת ציון

ירושלים

      הגר"א

הרב א. גורדון •

הגר"א •

הרב בלוך •

התמר •

הרי"ף •

אזניים לתורה •

מחלף חמד •

שד' הראל - קניון הראל •

שד' הראל •

מחלף הראל  •

וייצמן •

בנייני האומה  •

שרי ישראל •

ברנדייס •

ירמיהו •

בר אילן •

גולדה •

גבעת משה

 • הגר"א

 • אזניים לתורה

 • הרי"ף

 • התמר

 • הרב בלוך

 •  מסעף

הרב א. 
גורדון 

נווה אילן

 • בן גוריון

חדש 
קריית יערים - מבשרת ציון - ירושלים

 
199

 • שד׳ וייצמן

 • הבית האדום

 • יקב אפרת

    בנייני 
    שד׳ שז״ר האומה

שד׳ בן גוריון •

מחלף הראל-שד' החוצבים •

רמת מוצא - מסעף •

בית זית - מזכירות

מול בנייני האומה

שינוי בקו
ירושלים - בית זית 180

תדירות קו 50
מוצ״ששישיימים א‘-ה‘כיוון

6:00, 7:00, 8:15, 9:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, מירושלים
23:15 ,21:00 ,19:45 ,18:45 ,17:45 ,16:45

 ,12:45 ,11:45 ,9:45 ,8:15 ,7:00 ,6:00
14:45 ,13:4523:45 ,20:15

6:30, 7:30, 8:45, 10:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, מבית זית 
23:45 ,21:30 ,20:15 ,19:15 ,18:15 ,17:25 ,16:15

 ,13:15 ,12:15 ,10:15 ,8:45 ,7:30 ,6:30
15:15 ,14:1520:45 ,19:45

1213

   * סיום פעילות בשישי ותחילת פעילות במוצ”ש בהתאם לזמני כניסת ויציאת השבת

תדירות קו 50
ימים א‘-ה‘כיוון

 15:55, 17:05מקריית יערים

18:00, 19:10, 20:10מירושלים



אמסלולי קווים  ר ק רחוב בו מ
עוצר הקו

 מסלול שונה
בכיוון הלוך / חזור

 תחנת
מוצא / יעד

תל אביב

מבשרת ציון

מטה יהודה

מרכז הספורט 

שדרות הראל •

מחלף הראל •

מחלף חמד •

מחלף שורש •

מחלף לה גוורדיה •

המסגר •

מרכז עזריאלי •

מסוף ארלוזורוב

 • שדרות הראל-
קניון הראל

 •  צומת הולץ -
דרך קיבוץ גלויות

 • דרך בגין

 • על פרשת דרכים

חדש
מבשרת ציון - תל אביב-יפו 484

ערך צבור - פשוט לנסוע

סכומי הטענה 
בהסדר נסיעה 

׳ערך צבור׳

ערך צבור - מעכשיו הכסף שלך שווה יותר 
ציבור הנוסעים מוזמן ליהנות מהסדר הנסיעה "ערך צבור", באמצעות טעינת כרטיס הרב קו 
בסכומים קבועים. כך תוכלו ליהנות משימוש בכל אמצעי התחבורה באמצעות הסדר נסיעה 

אחד בכל רחבי הארץ וללא תאריך תפוגה. 

•
ערך צבור גם ברכבת הקלה

החל מה - 1.1.2017 הסדר ערך צבור תקף גם בנסיעות ברכבת הקלה, ויהיה ניתן לתקף 
באמצעותו הן בנסיעת המשך באוטובוסים והן בנסיעה המתחילה ברכבת הקלה. 

התחלתם נסיעה של מספר נוסעים באוטובס ברב קו אחד? 
מעתה תוכלו להמשיך בנסיעת המשך גם ברכבת הקלה עם אותם הנוסעים ולתקף את 
הכרטיס בעבור כולם. לתשומת ליבכם - תיקוף בהתחלת נסיעה ברכבת הקלה יתאפשר 

בעבור נוסע אחד בלבד.

•
הנחה בכל נסיעה 

לאחר שרכשתם הסדר נסיעה ערך צבור בסכום קבוע ונקוב, תוכלו ליהנות מבנק נסיעות 
בערך גבוה משמעותית מהסכום שנרכש, כמצוין בטבלה. בעת התיקוף בכלי התחבורה 

התעריף המלא של הנסיעה יופחת. 

•
איך משתמשים ברב קו?

 עם העליה לאוטובוס יש להודיע לנהג כי ברצונכם להשתמש בהסדר ערך צבור. 
 בעליה מהדלת האחורית יש לבחור באפשרות ערך צבור במכונת התיקוף. 

 ניתן לרכוש ולטעון ערך צבור אצל נהג האוטובוס, בעמדות הרכישה של רכבת ישראל, 
באתר האינטרנט ובאפליקציה של הרב קו. 

תדירות קו 50
ימים א‘-ה‘כיוון

 6:00, 6:35, 7:10, 7:40, 8:15ממבשרת ציון

15:50, 17:10, 18:10, 19:20, 20:20מתל אביב

 התשלום 
בפועל )₪( 

הערך הנטען בכרטיס רב-קו

סטודנט מורחב, רגיל
ותיק, נוער

זכאי ב"ל, 
סטודנט

30.0037.5060.0045.00

50.0062.50100.0075.00

100.00125.00200.00150.00

150.00187.50300.00225.00

200.00250.00400.00300.00
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למידע נוסף

מוקד כל קו 8787*

אפליקציית המסלולן זמינה
להורדה לטלפון החכם שלכם

JET.GOV.IL

דיילי הסברה בתחנות האוטובוס 
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