משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית גאים להציג:

התחבורה הציבורית
בנתיבות מתחדשת
החל מיום שישי
י"ז באדר א' ה'תשפ"ב18.02.2022 ,

נתיבות

לפרטים | *8787 ,*5467 :דן בדרום
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שיפורים ושינויים בקווי התחבורה הציבורית העירוניים
קווים חדשים

7

6

קווים אשר משנים את מסלולם

2

3

5
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6

חדש!

נווה שרון – יוסף סמלו
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עמוד 3

6

חדש!

נווה שרון – יוסף סמלו
נווה שרון

נעים להכיר

אריאל שרון/יהושוע אזולאי
אריאל שרון/חיים נחמן ביאליק
אריאל שרון/נעמי שמר
אחת עשרה נקודות/יצחק שמיר
הרדוף/אחת עשרה הנקודות
הרדוף/אחת עשרה הנקודות
יובל/אצ"ל
יובל/האשל
עולם הילד/יובל
שד .וייצמן/הרב גרשונוביץ'
שדרות וייצמן/עצמאות
שדרות וייצמן/הכותל
שדרות וייצמן/ורדימון
אצטדיון כדורגל/שדרות וייצמן
בעלי המלאכה/טראסק
בעלי המלאכה/הצורף
בעלי המלאכה/החרש
יוסף סמלו/אברהם רוזנמן

קו חדש!
הקו יחבר בין נווה שרון למרכז
העיר (בעלי המלאכה).
מסלול הקו יעבור בתחנות
ברחובות  11הנקודות ,יובל,
וייצמן.

יוסף סמלו
יוסף סמלו/אברהם רוזנמן
יוסף סמלו/אברהם רוזנמן
בעלי המלאכה\החרש
בעליי המלאכה\הבונים
אצטדיון כדורגל/שדרות וייצמן
שדרות וייצמן/שדרות ירושלים
שדרות וייצמן/בית וגן
שדרות וייצמן/עצמאות
שד.וייצמן/הרב גרשונוביץ'
יובל/אשל
יובל
יובל/האצ"ל
שדרות ירושלים/יובל
אחת עשרה הנקודות/ירושלים
הרדוף/אחת עשרה הנקודות
יצחק שמיר/אחת עשרה נקודות
אריאל שרון/נעמי שמר
אריאל שרון/אהוד מנור
אריאל שרון/אריק איינשטיין
אריאל שרון/יהושוע אזולאי

לוח זמנים
כיוון
נווה שרון

06:10-22:50

יוסף סמלו

06:40-23:00

נווה שרון

05:50-1600

יוסף סמלו

05:50-15:50

נווה שרון

19:10-23:10

יוסף סמלו

19:10-23:10

ראשון – חמישי

שישי

מוצ"ש

לפרטים | *8787 ,*5467 :דן בדרום

06:10-20:50
 20דקות
06:40-21:00
 20דקות
05:50-06:30
 40דקות
05:50-15:50
 20דקות
19:10-23:10
 30דקות
19:10-23:10
 30דקות

שעות פעילות
20:50-22:50
 30דקות
21:00-23:00
 30דקות
06:30-08:00
 15-20דקות
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ט.ל.ח

עמוד 4

7

חדש!

שוק עירוני חדש – נווה שרון
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עמוד 5

7

חדש!

שוק עירוני חדש – נווה שרון
נווה שרון

נעים להכיר

אריאל שרון
אריאל שרון/חיים נחמן ביאליק
אריאל שרון/נעמי שמר
אחת עשרה נקודות/יצחק שמיר
דרכי רפאל/קהילת יעקב
דרכי רפאל/הרב גרשונוביץ'
ז'בוטינסקי/בית גיל הזהב
אבוחצירא/הרמב"ם
אבוחצירא/חי כהן
הרב אבו חצירא/ירושלים
ביה"כ אהלי שם/סמלו
בעלי המלאכה\החרש
בעליי המלאכה\הבונים
אחת עשרה הנקודות/שדרות וייצמן
שוק עירוני חדש

קו חדש!
הקו יחבר בין נווה שרון למרכז
העיר (בעלי המלאכה).
מסלול הקו יעבור בתחנות
בשכונות נווה שרון ,באבא-
סאלי (קהילה) ,סמלו ,בעלי
המלאכה והשוק.

שוק עירוני חדש
שוק עירוני חדש
בעלי המלאכה/טראסק
בעלי המלאכה/הצורף
בעלי המלאכה/החרש
בי"ס משען/גיבורי תשכ"ז
שדרות ירושלים/יוסף סמלו
הרב אבו חצירא/הרב חי הכהן
אבוחצירא/הרמב"ם
בית גיל הזהב/ז'בוטינסקי
הרב גרשונוביץ/בבא סאלי
דרכי רפאל/קהילת יעקב
יצחק שמיר/אחת עשרה נקודות
אריאל שרון/נעמי שמר
אריאל שרון/אהוד מנור
אריאל שרון/אריק איינשטיין
אריאל שרון/יהושוע אזולאי

לוח זמנים
כיוון
נווה שרון

06:00-23:00

שוק עירוני חדש

06:30-22:50

נווה שרון

05:55-15:55

שוק עירוני חדש

05:55-16:15

נווה שרון

19:20-23:20

שוק עירוני חדש

19:05-23:05

ראשון – חמישי

שישי

מוצ"ש

לפרטים | *8787 ,*5467 :דן בדרום

06:00-21:00
 20דקות
06:30-20:50
 20דקות
05:55-06:45
 20-30דקות
05:55-16:15
 20דקות
19:20-23:20
 30דקות
19:05-23:05
 30דקות

שעות פעילות
21:00-23:00
 30דקות
20:50-22:50
 30דקות
06:45-08:00
 15-20דקות
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 20דקות
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עמוד 6

1

שינוי מסלול

שוק עירוני חדש – תחנת רכבת
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1

שינוי מסלול

שוק עירוני חדש – תחנת רכבת
שוק עירוני חדש

נעים להכיר

שוק עירוני חדש
בעלי המלאכה/טראסק
בעלי המלאכה/הצורף
בעלי המלאכה/החרש
בי"ס משען/גיבורי תשכ"ז
שדרות ירושלים/יוסף סמלו
הרב אבו חצירא/הרב חי הכהן
אבוחצירא/הרמב"ם
בית גיל הזהב/ז'בוטינסקי
הרב גרשונוביץ/בבא סאלי
דרכי רפאל/קהילת יעקב
קהילת יעקב/הרב מזוז
אור לציון/קהילות יעקב
הרב גרשנוביץ/חיל הים
הרב חזני/יובל
שדרות ירושלים/הרב חזני
בית ספר נועם אורות
הרב צבאן/הרימון
נווה דקלים/קטיף
נווה דקלים/כפר דרום
גני טל
גני טל/כיכר
ת.רכבת נתיבות/רציפים

הפעלת התחבורה הציבורית
בשכונת נטעים ב' (הקהילה).
קו  1מחבר בין שכונת נתיבות
מערב ,הרב צבאן ,באבא סאלי
(קהילה) ,סמלו ,בעלי
המלאכה ,שוק עירוני ותחנת
הרכבת.

תחנת רכבת
ת.רכבת נתיבות/רציפים
גני טל/אליהו אילוז
גני טל/נווה דקלים
נווה דקלים/אחת עשרה הנקודות
הרב צבאן/הרימון
בי"ס נועם אדרת
שדרות ירושלים/הרב צבאן
שדרות ירושלים/הרב חזני
הרב חזני/שדרות ירושלים
הרב גרשונוביץ'/חיל אוויר
אור לציון/הרב מזוז
קהילת יעקב/הרב מזוז
דרכי רפאל/קהילת יעקב
דרכי רפאל/הרב גרשונוביץ'
ז'בוטינסקי/בית גיל הזהב
אבוחצירא/הרמב"ם
אבוחצירא/חי כהן
הרב אבו חצירא/ירושלים
ביה"כ אהלי שם/סמלו
בעלי המלאכה\החרש
בעליי המלאכה\הבונים
אחת עשרה הנקודות/שדרות וייצמן
שוק עירוני חדש

לוח זמנים
כיוון

שוק עירוני חדש

שעות פעילות

05:45-21:35

05:45 ,06:05
06:40 ,07:05 ,07:35

ראשון – חמישי
תחנת רכבת

06:25-22:00

שוק עירוני חדש

05:50-16:00

תחנת רכבת

06:25-16:05

שוק עירוני חדש

19:15-23:15

תחנת רכבת

19:05-23:05

שישי

מוצ"ש

תחנות קיימות

06:25-19:25
 20דקות
05:50-07:25
 25-35דקות
06:25-16:05
 20דקות
19:15-23:15
 30דקות
19:05-23:05
 30דקות

07:35-16:50

16:50-21:35

 15-20דקות
19:25-20:00
 15-20דקות
07:25-14:05
 20דקות

 20-30דקות
20:00-22:00
 30דקות
14:05-16:00
 15-20דקות

תחנות חדשות

תחנות מבוטלות בכיוון משוק עירוני חדש :אלי סיני/קטיף ,שד .וייצמן/הרב גרשונוביץ ,שד.
וייצמן/העצמאות ,שד .וייצמן/הכותל ,שד .ירושלים/בית וגן

לפרטים | *8787 ,*5467 :דן בדרום

תחנות מבוטלות בכיוון מתחנת רכבת אלי סיני/קטיף ,דרכי רפאל/קהילת יעקב ,שדרות ירושלים/הרב צבאן,
שדרות ירושלים/שדרות וייצמן ,שדרות וייצמן/בית וגן ,שדרות וייצמן/עצמאות ,שדרות וייצמן/הרב גרשונוביץ
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2

שינוי מסלול

שוק עירוני חדש – תחנת רכבת
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2

שינוי מסלול

שוק עירוני חדש – תחנת רכבת
שוק עירוני חדש תחנת רכבת

נעים להכיר

שוק עירוני חדש
בעלי המלאכה/טראסק
בעלי המלאכה/הצורף
בעלי המלאכה/החרש
בי"ס משען/גיבורי תשכ"ז
הרב מסעוד אלפסי/ילדי אוסלו
אלי כהן/הרב משה חלפון הכהן
הרב משה חלפון הכהן/חזון אי"ש
הרב אבו חצירא/הרב חי הכהן
אבוחצירא/הרמב"ם
בית גיל הזהב/ז'בוטינסקי
הרב גרשונוביץ/בבא סאלי
הרב גרשנוביץ/חיל הים
שד .וייצמן/הרב גרשונוביץ'
שדרות וייצמן/עצמאות
שדרות וייצמן/הכותל
שד .ירושלים/בית וגן
שדרות ירושלים/הרב צבאן
שדרות ירושלים/הרב חזני
הרב חזני/שדרות ירושלים
יובל/אשל
יובל
יובל/האצ"ל
יובל/הגנה
יובל/פלמ"ח
יובל/המעפיל
אלי סיני/קטיף
ת.רכבת נתיבות/רציפים

הקו לא יעצור בתחנות ברחוב
חזני.
מסלול הקו יעבור ברחוב הרב
צבאן (טיפת חלב).

ת.רכבת נתיבות/רציפים
אלי סיני/קטיף
יובל/נחל בוהן
יובל/שד .ירושלים
יובל/אצ"ל
יובל/האשל
הרב חזני/יובל
שדרות ירושלים/הרב חזני
שדרות ירושלים/הרב צבאן
שדרות ירושלים/שדרות וייצמן
שדרות וייצמן/בית וגן
שדרות וייצמן/עצמאות
שד.וייצמן/הרב גרשונוביץ'
הרב גרשונוביץ'/חיל אוויר
הרב גרשונוביץ'/אגוז
דרכי רפאל/הרב גרשונוביץ'
ז'בוטינסקי/בית גיל הזהב
אבוחצירא/הרמב"ם
הרב משה חלפון הכהן/אלי כהן
אלפסי/ילדי אוסלו
ביה"כ אהלי שם/סמלו
בעלי המלאכה\החרש
בעליי המלאכה\הבונים
אחת עשרה הנקודות/שדרות וייצמן
שוק עירוני חדש

לוח זמנים
כיוון
שוק עירוני חדש

05:05-22:45

תחנת רכבת

05:25-24:30

שוק עירוני חדש

05:55-15:55

תחנת רכבת

05:15-16:05

שוק עירוני חדש

19:10-23:10

תחנת רכבת

19:15-23:15

ראשון – חמישי

שישי

מוצ"ש

תחנות קיימות

05:05 ,05:45
05:25-07:10
 20-25דקות
05:55-07:55
 15-20דקות
05:15-05:45
 30דקות
19:10-23:10
 30דקות
19:15-23:15
 30דקות

שעות פעילות
05:45-19:55
 15-20דקות
07:10-20:00
 15-20דקות
07:55-11:55
 10-20דקות
05:45-16:05
 20דקות

19:55-22:45
 20-30דקות
20:00-24:30
 30דקות
11:55-15:55
 20דקות

תחנות חדשות

תחנות מבוטלות בכיוון משוק עירוני חדש :הרב חזני/שדרות ירושלים

לפרטים | *8787 ,*5467 :דן בדרום

תחנות מבוטלות בכיוון מתחנת רכבת הרב חזני/יובל
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3

שינוי מסלול

נווה שרון – תחנת רכבת
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3

שינוי מסלול

נווה שרון – תחנת רכבת
נווה שרון

נעים להכיר

אריאל שרון/יהושוע אזולאי
אריאל שרון/חיים נחמן ביאליק
אריאל שרון/נעמי שמר
אחת עשרה נקודות/יצחק שמיר
הרדוף/אחת עשרה הנקודות
שדרות ירושלים/יובל
הרב צבאן/נחל ורדית
הרב צבאן/הרימון
כיכר הגיבורים היהודים
הגפן/משמש
הגפן/תמר
תקומה/יובל
אלי סיני/קטיף
ת.רכבת נתיבות/רציפים

הוספת שירות תחבורה
ציבורית בשכונת נווה שרון
וחיבור לתחנת הרכבת.
מסלול הקו שודרג ויחבר את
שכונת נווה שרון לרחוב הרב
צבאן ורחוב הגפן (ביטוח
לאומי).

תחנת רכבת
ת.רכבת נתיבות/רציפים
אלי סיני/קטיף
תקומה \ הרימון
הגפן/שקד
הגפן/לימון
הרב צבאן/הרימון
מועדון פיס/הרב צבאן
שדרות ירושלים/יובל
אחת עשרה הנקודות/ירושלים
הרדוף/אחת עשרה הנקודות
יצחק שמיר/אחת עשרה נקודות
אריאל שרון/נעמי שמר
אריאל שרון/אהוד מנור
אריאל שרון/יהושוע אזולאי

לוח זמנים
כיוון
נווה שרון

04:50-22:45

תחנת רכבת

05:25-24:30

נווה שרון

05:45-15:55

תחנת רכבת

05:45-16:05

נווה שרון

19:20-23:20

תחנת רכבת

19:05-23:05

ראשון – חמישי

שישי

מוצ"ש

תחנות קיימות

04:50-06:10
 20-40דקות
05:25-07:10
 20-25דקות
05:45-06:25
 20-30דקות
05:45-16:05
 20דקות
19:20-23:20
 30דקות
19:05-23:05
 30דקות

שעות פעילות
06:10-18:55
 15-20דקות
07:10-20:00
 15-20דקות
06:25-07:55
 15-20דקות

18:55-22:45
 25-30דקות
20:00-24:30
 30דקות
07:55-15:55
 20דקות

תחנות חדשות

תחנות מבוטלות בכיוון מנווה שרון :שוק עירוני חדש ,בעלי המלאכה/טראסק ,בעלי המלאכה/הצורף,
בעלי המלאכה/החרש ,בי"ס משען/גיבורי תשכ"ז ,שדרות ירושלים/יוסף סמלו ,שדרות ירושלים/הרמב"ם,
שד.ים/חי טייב ,שדרות וייצמן/בית וגן ,שדרות וייצמן/עצמאות ,שד.וייצמן/הרב גרשונוביץ' ,הרב
גרשונוביץ'/חיל אוויר ,הרב גרשונוביץ'/אגוז ,דרכי רפאל/קהילת יעקב

לפרטים | *8787 ,*5467 :דן בדרום

תחנות מבוטלות בכיוון מתחנת רכבת :יצחק שמיר/אחת עשרה נקודות ,אריאל שרון/אהוד מנור ,דרכי
רפאל/קהילת יעקב ,הרב גרשנוביץ/חיל הים ,שד .וייצמן/הרב גרשונוביץ' ,שדרות וייצמן/עצמאות ,שדרות
וייצמן/הכותל ,ירושלים/נתיביון ,שד .ירושלים/הרב איפרגן ,שד.ירושלים/בר אילן ,שד.ירושלים/שבטי ישראל
שד .ירושלים/חפץ חיים ,ביה"כ אהלי שם/סמלו ,בעלי המלאכה\החרש ,בעליי המלאכה\הבונים ,אחת עשרה
הנקודות/שדרות וייצמן

| www.danbadarom.co.il

ט.ל.ח

עמוד 12

4

שינוי מסלול

שוק עירוני חדש – תחנת רכבת

לפרטים | *8787 ,*5467 :דן בדרום

| www.danbadarom.co.il

ט.ל.ח

עמוד 13

4

שינוי מסלול

שוק עירוני חדש – תחנת רכבת
שוק עירוני חדש

נעים להכיר
מסלול הקו שודרג,
ויעצור בתחנות ברחוב ירושלים.
הקו לא יעבור ברחוב הרב צבאן.

שוק עירוני חדש
בעלי המלאכה/טראסק
בעלי המלאכה/הצורף
בעלי המלאכה/החרש
בי"ס משען/גיבורי תשכ"ז
שדרות ירושלים/יוסף סמלו
שדרות ירושלים/הרמב"ם
שד.ים/חי טייב
שד .ירושלים/בית וגן
שד .ירושלים/הרב צבאן
שד .ירושלים/הרב חזני
שדרות ירושלים/יובל
אחת עשרה הנקודות/ירושלים
נווה דקלים/קטיף
נווה דקלים/כפר דרום
נווה דקלים
נווה דקלים/רפיח ים
נווה דקלים
נווה דקלים/כפר דרום
גני טל
גני טל/כיכר
ת.רכבת נתיבות/רציפים

תחנת רכבת
ת.רכבת נתיבות/רציפים
גני טל/אליהו אילוז
גני טל/נווה דקלים
נווה דקלים/קטיף
נווה דקלים/כפר דרום
נווה דקלים
נווה דקלים/רפיח ים
נווה דקלים
נווה דקלים/כפר דרום
נווה דקלים/אחת עשרה הנקודות
אחת עשרה הנקודות/חטיבת הראל
שדרות ירושלים/יובל
שדרות ירושלים/הרב חזני
שדרות ירושלים/הרב צבאן
שדרות ירושלים/שדרות וייצמן
ירושלים/נתיביון
שד .ירושלים/הרב איפרגן
שד.ירושלים/בר אילן
שד.ירושלים/שבטי ישראל
שד .ירושלים/חפץ חיים
ביה"כ אהלי שם/סמלו
בעלי המלאכה\החרש
בעליי המלאכה\הבונים
אחת עשרה הנקודות/שדרות וייצמן
שוק עירוני חדש

לוח זמנים
כיוון
שוק עירוני חדש

05:10-22:45

תחנת רכבת

05:25-24:30

שוק עירוני חדש

05:55-16:00

תחנת רכבת

06:25-16:05

שוק עירוני חדש

19:20-23:20

תחנת רכבת

19:05-23:05

ראשון – חמישי

שישי

מוצ"ש

תחנות קיימות

05:10
05:25-06:50
 20-25דקות
05:55-06:25
 30דקות
06:25-16:05
 20דקות
19:20-23:20
 30דקות
19:05-23:05
 30דקות

שעות פעילות
08:25-14:00 05:45-08:25
 15-20דקות
 10-20דקות
09:10-20:00 06:50-09:10
 15-20דקות
 10-15דקות
08:00-16:00 06:25-08:00
 20דקות
 15-20דקות

14:00-17:35
 12-15דקות
20:00-24:30
 30דקות

17:35-22:45
 20-30דקות

תחנות חדשות

תחנות מבוטלות בכיוון משוק עירוני חדש :בית ספר נועם אורות ,הרב צבאן/הרימון,
מועדון פיס/הרב צבאן

לפרטים | *8787 ,*5467 :דן בדרום

תחנות מבוטלות בכיוון מתחנת רכבת :הרב צבאן/נחל ורדית ,הרב צבאן/הרימון ,בי"ס נועם אדרת
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עמוד 14

5

שינוי מסלול

שוק עירוני חדש – תחנת רכבת

לפרטים | *8787 ,*5467 :דן בדרום
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5

שינוי מסלול

שוק עירוני חדש – תחנת רכבת
שוק עירוני חדש

נעים להכיר
חיבור שכונת נתיבות מערב
רחובות נווה דקלים ,גני טל
למרכז העיר.

שוק עירוני חדש
בעלי המלאכה/טראסק
בעלי המלאכה/הצורף
בעלי המלאכה/החרש
בי"ס משען/גיבורי תשכ"ז
שדרות ירושלים/יוסף סמלו
שדרות ירושלים/חפץ חיים
שדרות ירושלים/הרמב"ם
שד.ים/חי טייב
שדרות וייצמן/ורדימון
מרכז תרבות/הגפן
כיכר הגיבורים היהודים
הגפן/משמש
הגפן/תמר
תקומה/יובל
יובל/נחל בוהן
נווה דקלים/קטיף
נווה דקלים/כפר דרום
גני טל
גני טל/כיכר
ת.רכבת נתיבות/רציפים

תחנת רכבת
ת.רכבת נתיבות/רציפים
גני טל/אליהו אילוז
גני טל/נווה דקלים
נווה דקלים/אחת עשרה הנקודות
יובל/המעפיל
תקומה \ הרימון
הגפן/שקד
הגפן/לימון
כיכר הגיבורים היהודים
מרכז תרבות/הגפן
שדרות וייצמן/שדרות ירושלים
ירושלים/נתיביון
שד .ירושלים/הרב איפרגן
שד.ירושלים/בר אילן
שד.ירושלים/שבטי ישראל
שד .ירושלים/חפץ חיים
ביה"כ אהלי שם/סמלו
בעלי המלאכה\החרש
בעליי המלאכה\הבונים
אחת עשרה הנקודות/שדרות וייצמן
שוק עירוני חדש

לוח זמנים
כיוון
שוק עירוני חדש

05:10-21:50

תחנת רכבת

05:25-22:00

שוק עירוני חדש

05:55-16:00

תחנת רכבת

06:25-16:05

שוק עירוני חדש

19:20-23:20

תחנת רכבת

19:05-23:05

ראשון – חמישי

שישי

מוצ"ש

תחנות קיימות

05:10
05:25-06:50
 20-25דקות
05:55-06:25
 30דקות
06:25-16:05
 20דקות
19:20-23:20
 30דקות
19:05-23:05
 30דקות

שעות פעילות
05:50-20:00
 15-20דקות
06:50-19:30
 20דקות
06:25-08:00
 15-20דקות

20:00-21:50
 25-30דקות
19:30-22:00
 30דקות
08:00-16:00
 20דקות

תחנות חדשות

תחנות מבוטלות בכיוון משוק עירוני חדש :אלי סיני/קטיף

לפרטים | *8787 ,*5467 :דן בדרום

תחנות מבוטלות בכיוון מתחנת רכבת :אלי סיני/קטיף
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