
 

 מידע על שינויים
בקווי שירות

מראשון לציון ורחובות 
לתל-אביב-יפו

החל ב-23.4.21

למידע מפורט אפשר להכנס ל- pti.org.il או ליצור קשר עם מוקד כל-קו 8787*
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מקרא מסלול:
 תחנה     מסלול הקו

 חדש | שירות חדש מחניון חנה וסע
ראשון לציון לתל-אביב-יפו ולבורסה

 • יוסף טומי לפיד
(חנה וסע)   

 • ת. רכבת ת"א מרכז/על פרשת דרכים

 • דרך בגין/התע"ש

 • דרך בגין/יצחק מודעי

 • ביאליק/תובל

 • דרך אבא הלל/ביאליק

 • דרך אבא הלל/דרך זאב ז'בוטינסקי

 • הבורסה/דרך ז'בוטינסקי

 • תחנת רכבת ת"א מרכז

 • דרך ההצלחה

 • יוסף טומי לפיד
(חנה וסע)   

קו מעגלי

נוסעות ונוסעים יקרים

קו מתוגבר

 
190 ראשון לציון-תל-אביב-יפו

קווים מבוטלים

193

272

270

מה בחוברת?

5

4

 ראשון לציון

תל-אביב-יפו

 ראשון לציון

תל-אביב-יפו

6
 ראשון לציון

תל-אביב-יפו

 רחובות

תל-אביב-יפו
7

74

3
 ראשון לציון

תל-אביב-יפו
קו חדש!

שינוי במסלול

שינוי במסלול

שינוי במסלול

שינוי במסלול

 נוסעות ונוסעים יקרים, 
שימו לב!

 ישנם שינויים נוספים
במסלולי קווים פנימיים (עירוניים) 
בראשון לציון, אשר אינם מופיעים 

בחוברת זו.
 למידע נוסף אודות שינויים אלו,

 ניתן לפנות למוקדים 8787*, 2800*
pti.org.il ואתר המידע 

לנוסע בתחבורה הציבורית

בשל עבודות תשתית לצורך בניית הרכבת הקלה 
ברחובות אבן גבירול, השומרון והר ציון, החל ב- 23.04.2021 

יחולו שינויים בהסדרי תנועת כלי הרכב, שכוללת הסטת 
 קווי תחבורה ציבורית. 

בחוברת שלפניכם מפורטים השינויים במסלולי הנסיעה. 
למידע נוסף ומפורט אודות השינויים בקווי התחבורה 
הציבורית אפשר להיכנס ל: pti.org.il ובמוקד 8787*

נסיעה טובה 

ראשון לציון

ראשון לציון

תל ֿאביב-יפו

רמת גן

תל ֿאביב-יפו

84
ראשון לציון-
תל-אביב-יפו

191
ראשון לציון-תל-אביב-יפו
ניתן להשתמש בקו 193, 

שמסלולו יעבור בדרך נמיר, 
בנוסף, קו 193 יספק שירות 

לשכונת הרקפות.

174
ראשון לציון-תל-אביב-יפו
ניתן כעת להשתמש בקו 
74 המתוגבר, לו נוספה 

חלופת בוקר חדשה 
משיכוני המזרח.

23
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מקרא מסלול:
 תחנה   תחנה חדשה לקו   מסלול הקו  תחנות החלפה

מקרא מסלול:
 תחנה   תחנה חדשה לקו    מסלול הקו

.ח
.ל

ט

שינוי בקו |  ראשון לציון  תל-אביב-יפו

אז מה חדש אצלי?
אעבור כעת בשני הכיוונים   >
ברחוב הרכבת ולא אעבור 
יותר ברחוב לוינסקי בכיוון 

הנסיעה לתל-אביב-יפו. 

תל ֿאביב-יפו
שון לציון

רא
אזור

לכיוון תל-אביב-יפולכיוון ראשון לציון

תל ֿאביב-יפו

 • ח.רידינג
 • אבן גבירול/שדרות רוקח
 • כיכר מילאנו/אבן גבירול
 • אבן גבירול/פנקס
 • אבן גבירול/ארלוזרוב
 • עיריית ת"א/אבן גבירול
 • כיכר רבין/אבן גבירול
 • אבן גבירול/השופטים
 • אבן גבירול/שד' שאול המלך
 • אבן גבירול/מרמורק
 • החשמונאים/קרליבך
 • המסגר/יצחק שדה
 • דרך בגין/נחמני
 • הרכבת/דרך בגין
 • הרכבת/סלומון
 • ת. רכבת ההגנה/החרש
 • בית ספר הולץ/חיל השריון
 • צומת חולון
 • דרך השבעה/המכתש למזרח
 • דרך השבעה/הרצל
 • דרך השבעה/המלאכה למזרח
 • דרך השבעה/קפלן
 • כביש 44/תחנה מטאורולוגית
 • צומת בית דגן
 • דרך המכבים/מכון וולקאני
 • נחלת יהודה ב/גשר
 • דרך המכבים/שדרות הציונות
 • דרך המכבים/בי"ס חקלאי
 • הרצל/קרן היסוד
 • הרצל/אוסישקין
 • הרצל/עין הקורא
 • הרצל/אסא
 • הרצל/ינובסקי
 • הרצל/שדרות תש"ח
 • שדרות נים/הפלמ"ח
 • ת. רכבת הראשונים

שון לציון
רא

אזור

ת. מרכזית ת"א/לוינסקי, שד' הר ציון/לוינסקי, השומרון/שד' הר ציון

74

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון תל-אביב-יפו

ת. רכבת הראשונים •
שדרות נים/הפלמ"ח •
הרצל/אבי האסירים •
הרצל/סוקולוב •
הרצל/אהרון קרון •
הרצל/הכרמל •
הרצל/תרמ"ב •
הרצל/בן זאב •
דרך המכבים/פיק"א •
דרך המכבים/פריימן •
דרך המכבים/שדרות הציונות •
נחלת יהודה ב •
מכון וולקני/דרך המכבים •
צומת בית דגן •
דרך השבעה/קפלן •
דרך השבעה/המלאכה •
דרך השבעה/הרצל •
דרך השבעה/המכתש •
צומת חולון/דרך השיריון •
חיל השריון/קיבוץ גלויות •
ת. רכבת ההגנה/החרש •
הרכבת/המסגר •
הרכבת/יגיע כפיים •
דרך בגין/הרכבת •
1185/המסגר •
דרך מנחם בגין/ המלאכה •
קניון טי.ל.וי/החשמונאים •
אבן גבירול/קרליבך •
אבן גבירול/שד' שאול המלך •
אבן גבירול/השופטים •
כיכר רבין/אבן גבירול •
עיריית ת"א/אבן גבירול •
אבן גבירול/ארלוזרוב •
אבן גבירול/פנקס •
כיכר מילאנו/אבן גבירול •
רדינג •

שינוי בקו |  ראשון לציון  תל-אביב-יפו

אז מה חדש אצלי?
הסיפור שלי -  > 

 לא אעבור במרכז
תל-אביב-יפו ואחבר את 

ראשון לציון ישירות לשדרת 
הקריה, מבלי לעבור בציר 
אבן גבירול.בנוסף, תדירות 

 הנסיעות שלי מתוגברת!
לנוסעים שיעדם הרחובות 

קפלן ואבן גבירול ניתן 
להחליף בתחנות מעבר 
 ייחודיות ברחוב המסגר

(ראו עמ' 9-8) 

תל ֿאביב-יפו
שון לציון

רא

לכיוון תל-אביב-יפולכיוון ראשון לציון

תל ֿאביב-יפו

ת. רכבת הראשונים • רבי יהודה הנשיא/הסנהדרין • המהר"ל מפראג/הרב חיים דוד הלוי • נחמיה/בית העלמין • נחמיה/אלפסי • שדרות יעקב/נחמיה • שדרות יעקב/יוסף הנשיא • שדרות יעקב/הרקפת • שדרות יעקב/החצב • שדרות יעקב/האשל • ירושלים/נוה זאב • ירושלים/האחד עשר • ירושלים/דוד הראובני • ירושלים/בלפור • ירושלים/שרה ואליהו • אחד העם/הרב שלום סיבהי • פינסקר/הרב קוק • פינסקר/חבד • דרך המכבים/פיק"א • דרך המכבים/פריימן • דרך המכבים/שדרות הציונות • נחלת יהודה ב • מכון וולקני/דרך המכבים • כביש 412/שדרות מנחם בגין • מחלף שפירים/כביש 412 • מחלף לה גוורדיה • המסגר/ריב"ל • המסגר/בן אביגדור • גשר קלקא/דרך מנחם בגין • קניון עזריאלי/דרך בגין • ת. רכבת ת"א מרכז/דרך נמיר • דרך נמיר/ז’בוטינסקי • דרך נמיר/פנקס • דרך נמיר/יהודה המכבי • סמינר הקיבוצים/ש"י עגנון • ש"י עגנון/לוי אשכול • רדינג •

 • • ח.רידינג • ש"י עגנון/לוי אשכול • סמינר הקיבוצים/דרך נמיר • דרך נמיר/יהודה המכבי • תיכון חדש רבין/דרך נמיר • דרך נמיר/ז’בוטינסקי • דרך נמיר/ארלוזורוב • קניון עזריאלי/דרך בגין • גשר קלקא/דרך בגין • המסגר/יצחק שדה • המסגר/1185 • דרך בגין/נחמני • הרכבת/דרך בגין • הרכבת/סלומון • בית דגן מ.ק. 343 • דרך המכבים/מכון וולקאני • נחלת יהודה ב/גשר • דרך המכבים/שדרות הציונות • דרך המכבים/בי"ס חקלאי • קופת חולים/פינסקר • פינסקר/רוטשילד • אחד העם/איתמר בן אב"י • ירושלים/ביל"ו • ירושלים/הגדוד העברי • ירושלים/דוד הראובני • ירושלים/השומר • ירושלים/החוחית • ירושלים/שדרות יעקב • שדרות יעקב/הורד • שדרות יעקב/הכלנית • שדרות יעקב/מורדי הגיטאות • מגדלי העיר/שדרות יעקב • שדרות יעקב/ישעיהו הנביא • נחמיה/עובדיה • המהר''ל מפראג/עובדיה • רבי יהודה הנשיא/הרב חיים דוד הלוי • רבי יהודה הנשיא/שמגר • יגאל אלון/שדרות נים ת. רכבת הראשונים

שון לציון
רא

193

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון תל-אביב-יפו

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון ראשון לציון

קפלן/אלוף מנדלר, אבן גבירול/שד' שאול המלך, אבן גבירול/השופטים, כיכר רבין/אבן גבירול, עיריית ת"א/אבן 
גבירול, אבן גבירול/ארלוזרוב, אבן גבירול/פנקס, כיכר מילאנו/אבן גבירול

אבן גבירול/שדרות רוקח, כיכר מילאנו/אבן גבירול, אבן גבירול/פנקס, אבן גבירול/ארלוזרוב, עיריית ת"א/אבן גבירול, 
כיכר רבין/אבן גבירול, אבן גבירול/השופטים, לונדון מיניסטור/שד' שאול המלך, דובנוב/קפלן, קפלן/אלוף מנדלר

קו 191 מבוטל
מעתה, קו 193 

המתוגבר יספק מענה 
נוסעים לכיוון עזריאלי 

 וסבידור. 
 בנוסף, יתוגבר קו קו 190190  

קו 174 מבוטל
במקומו, ניתן לעלות 
על קו 74 המתוגבר. 

לקו 74 נוספה חלופת 
בוקר חדשה משיכון 

גורדון אשר תתן 
שירות לנוסעים העולם 

בשיכוני המזרח 
)במקום חלופת הבוקר 

של קו 174(.   

נוסעים בקו 
הלילה 174?

שימו לב, הקו משנה 
את מספרו ל-74 ונוסע 

במסלול משודרג. 
 למידע נוסף -

יש להכנס לאתר קווי 
לילה או ליצור קשר עם 

מוקד השירות 8787*

5 4

User
Highlight

User
Highlight
לקו 74 נוספה חלופה חדשה משיכון...

User
Sticky Note

User
Highlight
במקום חלופת שיכוני המזרח של קו 174 המבוטל

User
Highlight
יש להיכנס לאתר קווי לילה: kav-layla.co.il



.ח
.ל

ט

.ח
.ל

ט

מקרא מסלול:
 תחנה   תחנה חדשה לקו   מסלול הקו  תחנות החלפה
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מקרא מסלול:
 תחנה   תחנה חדשה לקו   מסלול הקו  תחנות החלפה

6

שינוי בקו |  ראשון לציון  תל-אביב-יפו

אז מה חדש אצלי?
הסיפר שלי -  > 

 לא אעבור במרכז
תל-אביב-יפו אחבר את 

ראשון לציון ישירות לשדרת 
הקריה מבלי לעבור ברחוב 

 אבן גבירול.
לנוסעות ולנוסעים מראשון 

לציון לרחובות קפלן ואבן 
גבירול, ניתן להחליף בתחנות 

מעבר ייחודיות ברחוב 
המסגר (ראו עמ' 9-8) 

אז מה חדש אצלי?
הסיפר שלי -  > 

 לא אעבור במרכז
תל-אביב-יפו. אחבר את 
רחובות ישירות לשדרת 

הקריה מבלי לעבור ברחוב 
 אבן גבירול.

לנוסעות ולנוסעים מרחובות 
לרחובות קפלן ואבן גבירול, 

ניתן להחליף בתחנות מעבר 
 ייחודיות ברחוב המסגר.

(ראו עמ' 9-8) 

תל ֿאביב-יפו
שון לציון

רא

לכיוון תל-אביב-יפולכיוון ראשון לציון

תל ֿאביב-יפו

ת. מרכזית רשל"צ/רציפים •
התקומה/היקינטון •
התקומה/המורן •
אנילביץ/שלמה המלך •
אנילביץ'/שלום אש •
אנילביץ/הרב משה איבגי •
אנילביץ'/החלוץ •
חנה סנש/זלמן שניאור •
זלמן שניאור/אבא הלל סילבר •
זלמן שניאור/פוזננסקי •
הרב יוסף עזרן/שנהב •
מבצע משה/הנחשול •
הנחשול/ה' באייר •
שדרות משה דיין/הנחשול •
שדרות משה דיין/אבני החושן •
שדרות משה דיין/אברהם בר •
שדרות משה דיין/בסקינד •
ת. רכבת משה דיין •
חיל השריון/קיבוץ גלויות •
ת. רכבת ההגנה/החרש •
המסגר/יד חרוצים •
המסגר/בן אביגדור •
גשר קלקא/דרך מנחם בגין •
קניון עזריאלי/דרך בגין •
ת. רכבת ת"א מרכז/דרך נמיר •
דרך נמיר/ז’בוטינסקי •
דרך נמיר/פנקס •
דרך נמיר/יהודה המכבי •
סמינר הקיבוצים/ש"י עגנון •
ש"י עגנון/לוי אשכול •
רדינג •

 • ח.רידינג
 • ש"י עגנון/לוי אשכול
 • סמינר הקיבוצים/דרך נמיר
 • דרך נמיר/יהודה המכבי
 • תיכון חדש רבין/דרך נמיר
 • דרך נמיר/ז’בוטינסקי
 • דרך נמיר/ארלוזורוב
 • קניון עזריאלי/דרך בגין
 • גשר קלקא/דרך בגין
 • המסגר/התעשייה
 • המסגר/יצחק שדה
 • בי"ס שבח מופת/המסגר
 • ת. רכבת ההגנה/החרש
 • בית ספר הולץ/חיל השריון
 • ת. רכבת משה דיין
 • שדרות משה דיין/יוסף לישנסקי
 • משה דיין/חיים בר לב
 • משה דיין/אברהם בר
 • משה דיין/גדולי ישראל
 • הנחשול/שדרות משה דיין
 • זלמן שניאור/שלמה נתן
 • זלמן שניאור/צייטלין
 • חנה סנש/מרדכי אנילביץ
 • אנילביץ/החלוץ
 • אנילביץ'/צייטלין
 • אנילביץ'/שלום אש
 • שאול המלך/מלכי ישראל
 • גן הזיכרון/התקומה
 • התקומה/שומרה
 • התקומה/ישראל גלילי
 • ההסתדרות/שדה נחום
 • ת. מרכזית ראשל"צ

שון לציון
רא

שינוי בקו |  רחובות  תל-אביב-יפו

תל ֿאביב-יפו
ת חנן

גן רווה ובי
ת

רחובו

לכיוון תל-אביב-יפולכיוון רחובות

תל ֿאביב-יפו

ששת הימים/יום הכיפורים • יום הכיפורים/מרבד הקסמים • מרבד הקסמים • מרבד הקסמים/צבי הורוביץ • צבי הורוביץ/קלמן גבריאלוב • גבריאלוב/טוכמן • יעקב טוכמן/קלמן גבריאלוב • יעקב טוכמן/זלקינד סטולבוב • סטולבוב/הורוביץ • יעקב  פרי/גד  פיינשטיין • יעקב פרי/ספורטק • הר הצופים/הר נבו • הר הצופים • הר הצופים/מרכז  מסחרי • הר הצופים/הר מירון • הר הצופים/הר הנגב • הגאון בן איש חי/צאלון • יהונתן/בן גוריון • דוד אלעזר/יהונתן • דוד אלעזר/השיזף • דוד אלעזר/בן גוריון • הרדוף/דרך בן גוריון • צומת רחובות/מערב לצפון • מסעף עיינות • צומת בית עובד/כביש 42 • כביש 42/בית חנן • חיל השריון/קיבוץ גלויות • ת. רכבת ההגנה/החרש • המסגר/יד חרוצים • המסגר/בן אביגדור • גשר קלקא/דרך מנחם בגין • קניון עזריאלי/דרך בגין • ת. רכבת ת"א מרכז/דרך נמיר • דרך נמיר/ז’בוטינסקי • דרך נמיר/פנקס • דרך נמיר/יהודה המכבי • סמינר הקיבוצים/ש"י עגנון • ש"י עגנון/לוי אשכול • רדינג •

 • ח.רידינג
 • ש"י עגנון/לוי אשכול
 • סמינר הקיבוצים/דרך נמיר
 • דרך נמיר/יהודה המכבי
 • תיכון חדש רבין/דרך נמיר
 • דרך נמיר/ז’בוטינסקי
 • דרך נמיר/ארלוזורוב
 • קניון עזריאלי/דרך בגין
 • גשר קלקא/דרך בגין
 • המסגר/יצחק שדה
 • בי"ס שבח מופת/המסגר
 • ת. רכבת ההגנה/החרש
 • בית ספר הולץ/חיל השריון
 • כביש 42/בית חנן
 • צומת בית עובד
 • עיינות/כביש 42
 • הרדוף/דוד אלעזר
 • דרך בן גוריון/יהונתן
 • הגאון בן איש חי/גן ציבורי
 • הר הצופים/הר הנגב
 • הר הצופים/יעקב  פרי
 • הר  הצופים/הר אביטל
 • הר הצופים/הר ציון
 • הר הצופים/יעקב פרי
 • יעקב פרי/ספורטק
 • דרך גד פיינשטיין/האלוף יעקב פרי
 • סטולובוב/ששת הימים
 • יעקב טוכמן/הורוביץ
 • יעקב טוכמן/פנחס אשרוב
 • יעקב טוכמן/קלמן גבריאלוב
 • קלמן גבריאלוב/הרב דוד נדב
 • צבי הורוביץ/משולם סרנגה
 • צבי הורוביץ/מרבד הקסמים
 • צבי הורביץ/יום הכיפורים
 • ששת הימים/לוע הארי

ת
רחובו

גן רווה ונס ציונה

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון תל-אביב-יפו

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון רחובות

 קפלן/אלוף מנדלר, אבן גבירול/שד' שאול המלך, אבן גבירול/השופטים, אבן גבירול/דוד המלך,
עיריית ת"א/אבן גבירול, אבן גבירול/ארלוזרוב, אבן גבירול/פנקס, כיכר מילאנו/אבן גבירול

אבן גבירול/שדרות רוקח, כיכר מילאנו/אבן גבירול, אבן גבירול/פנקס, אבן גבירול/ארלוזרוב, עיריית ת"א/אבן גבירול,
אבן גבירול/מאנה, לונדון מיניסטור/שד' שאול המלך, קפלן/אלוף מנדלר

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון תל-אביב-יפו

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון ראשון לציון

 קפלן/אלוף מנדלר, אבן גבירול/שד' שאול המלך, אבן גבירול/השופטים, אבן גבירול/דוד המלך,
עיריית ת"א/אבן גבירול, אבן גבירול/ארלוזרוב, אבן גבירול/פנקס, כיכר מילאנו/אבן גבירול

כיכר מילאנו/אבן גבירול, אבן גבירול/פנקס, אבן גבירול/ארלוזרוב, עיריית ת"א/אבן גבירול, כיכר רבין/אבן גבירול,
אבן גבירול/השופטים, לונדון מיניסטור/שד' שאול המלך, דובנוב/קפלן, קפלן/אלוף מנדלר

67
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שינויים בקווי השירות מראשון לציון 
ורחובות לתל-אביב-יפו

חלופות נסיעה ליעדים מרכזיים
 יש לשים לב! עדיין ניתן לעלות על קווים אחרים מראשון לציון ומרחובות כדי להגיע ליעדים במרכז תל-אביב-יפו

)קפלן או אבן גבירול(:

 תושבי רעננה, נוסעים בקו 47? עלו על קו 48 בהרצליה או בצפון תל-אביב-יפו כדי להגיע למרכז תל-אביב-יפו באופן ישיר. 

תושבי כפר סבא, נוסעים בקו 148? עלו על קו 149 כדי להגיע למרכז תל-אביב-יפו באופן ישיר.

תושבי הוד השרון, נוסעים בקו 248? עלו על קו 249 כדי להגיע למרכז תל-אביב-יפו באופן ישיר.

 יש לשים לב! עדיין ניתן לעלות על קווים אחרים מראשון לציון כדי להגיע ליעדים במרכז תל-אביב-יפו
)לדוגמא אבן גבירול או קפלן(:

 תושבי מרכז ראשון לציון, רגילים לנסוע בקו 174? עלו על קו 74 או 190 המתוגברים לאורך ציר הרצל כדי להגיע למרכז

תל-אביב-יפו באופן ישיר.
תושבי מזרח ראשון לציון, רגילים לנסוע בקו 191? עלו על קו 193 המתוגבר כדי להגיע למרכז תל-אביב-יפו באופן ישיר.

רחוב אבן גבירול – לונדון מיניסטור או כיכר רבין – גן העיר

דרכי הגעה
לראשון לציון-

 רחובות
 מיעדים מרכזיים

בתל-אביב-יפו

בכדי לעלות 
על הקווים: 

190193270272

אשר מגיעים לראשון 
לציון/רחובות, יש 

לבצע מעבר מקווי 
אוטובוס אחרים 

כמפורט כאן:

תחנת מעבר ללא הליכה: 
            המסגר/יצחק שדה

   2674126189289

    9  לתחנת גשר מעריב/יצחק שדה

שד׳ שאול המלך – בתי המשפט, מוזיאון תל-אביב-יפו, הקאמרי או בי״ח איכילוב

תחנת מעבר ללא הליכה: 
            המסגר/יצחק שדה

  89

   9  לתחנת גשר מעריב/יצחק שדה

רחוב קפלן – הקריה, שרונה

תחנת מעבר ללא הליכה: 
 289            המסגר/יצחק שדה

רחוב החשמונאים – הארבעה, גבעון, קניון TLV, סינמטק

תחנת מעבר ללא הליכה: 
            המסגר/יצחק שדה

   2674126189289

            המסגר/יצחק שדה

דיזנגוף סנטר או הבימה

תחנת מעבר ללא הליכה: 
            המסגר/יצחק שדה

   2

  39  לתחנת גשר מעריב/יצחק שדה  3

רחוב דיזנגוף או נמל תל-אביב-יפו - רידינג

תחנת מעבר ללא הליכה: 
            המסגר/יצחק שדה

   2

    3   לתחנת גשר מעריב/יצחק שדה

רחוב אבן גבירול – לונדון מיניסטור או כיכר רבין – גן העיר

דרכי הגעה
 ליעדים מרכזיים

בתל-אביב-יפו
מראשון לציון-

ומרחובות

עולים על הקווים: 
190193270272

מראשון לציון/רחובות 
ומגיעים לתחנת 

אוטובוס בה מבצעים 
מעבר לקווי אוטובוס 
אחרים כמפורט כאן:

 2674126189289כל התחנות            הליכה לתחנת דרך בגין/המלאכה 
תחנת מעבר: 

המסגר/ בן אביגדור
 9 כל התחנות לאורך רחוב אבן גבירול   הליכה לתחנת גשר מעריב/יצחק שדה  
                                                                                                                                        )למעט בין שאול המלך וכיכר רבין(

שד׳ שאול המלך – בתי המשפט, מוזיאון תל-אביב-יפו, הקאמרי או בי״ח איכילוב

 89 בית המשפט/שאול המלך, בית המשפט/               הליכה לתחנת המסגר/יצחק שדה  
תחנת מעבר:                                                                                                                   ויצמן, ביה״ח איכילוב/ויצמן

המסגר/ בן אביגדור
 9 בית המשפט/שאול המלך, בית     הליכה לתחנת גשר מעריב/יצחק שדה 
                                                                                                                         המשפט/ויצמן )עבור איכילוב(

רחוב קפלן – הקריה, שרונה

 כל התחנות לאורך רחוב קפלן 89  2   הליכה לתחנת המסגר/יצחק שדה 
תחנת מעבר: 

המסגר/ בן אביגדור

רחוב החשמונאים – הארבעה, גבעון, קניון TLV, סינמטק

 2674126189289כל התחנות   הליכה לתחנת דרך בגין/המלאכה 
תחנת מעבר: 

המסגר/ בן אביגדור

 3939 כל התחנות לאורך   הליכה לתחנת גשר מעריב/יצחק שדה  

דיזנגוף סנטר או הבימה

 2 היכל התרבות/דיזנגוף, דיזנגוף סנטר/דיזנגוף   הליכה לתחנת המסגר/יצחק שדה 
תחנת מעבר: 

 39 הבימה/שד׳ בן ציון, שד׳המסגר/ בן אביגדור  3    הליכה לתחנת גשר מעריב/יצחק שדה 
                                                                                                                                         בן ציון/המלך ג׳ורג׳

רחוב דיזנגוף או נמל תל-אביב-יפו - רידינג

 2 כל התחנות לאורך רחוב דיזנגוף, רדינג תחנה             הליכה לתחנת המסגר/יצחק שדה 
                                                                                                               אחרונה בקו

תחנת מעבר: 
המסגר/ בן אביגדור

 39 כל התחנות לאורך רחוב דיזנגוף, רדינג     הליכה לתחנת גשר מעריב/יצחק שדה  
                                                                                                                          תחנה אחרונה בקו

לאורך רחוב 
אבן גבירול

לאורך  רחוב
החשמונאים

וקרליבך

רחוב החשמונאים וקרליבך

החלפה באותה התחנה לקו אחרהליכה מספר הקומקרא 1
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איך מחושב 
התשלום? 

טווח נסיעה 
)ק"מ מירבי 
בקו אווירי(

תעריף נסיעה 
תקרה יומית תקרה יומית )₪(בודדת )₪(

משולבת רכבת )₪(

3/4/5.91316עד 115

216-25102125

326-55152835

456-100254250

5101-250356060

6250+55300300

בשיטת התעריפים ביישומונים, אתם במרכז. 
טבעות  ל-6  בהתאם  מחושבים  ביישומון  התעריפים  שנוסעים!  המרחק  לפי  משלמים   מעתה 

המוגדרות עלי ידי טווחי נסיעה. 
טווחי הנסיעה נקבעים לפי מרחק הנסיעה בקילומטרים מהמיקום הנוכחי של הנוסע ועד ליעדו. מיקום 
תחילת הנסיעה הוא מרכז הטבעת והיעד, במידה והוא נמצא בטבעת אחרת, הוא מרכז הטבעת השנייה. 

על פי הנקודות המרכזיות מחושב טווח הנסיעה, כאשר לכל טווח יש תעריף שונה.

דוגמה נוספת: אם נוסע מבצע 4 נסיעות ביום בטווח של 15 ק"מ, הוא ישלם כסכום התקרה היומית לטווח 
זה: 13 ש"ח )ללא רכבת(. אך אם נסע רק פעמיים בטווח זה, הנוסע ישלם 11.80 ש"ח, סכום שווה ערך 

לשתי נסיעות בודדות. 

 איך זה 
עובד?

מורידים את 
היישומון מחנות 

האפליקציות 
לטלפון הנייד 

ונרשמים לשירות.

סורקים את מדבקת 
 )QR( הברקוד 

כשעולים לאוטובוס.

מתיישבים בנוחות במושב. 123

מסמנים את יעד 
הנסיעה או המרחק 
שלכם בכל מקטע 
נסיעה* ביישומון.

אם נוסעים בשני קווים שונים בזה אחר זה, מדובר בשני מקטעי נסיעה.* 

בסוף החודש היישומון 
יחשב את מסלול התשלום 

המשתלם ביותר עבורכם 
בהתאם לנסיעות שביצעתם 

בפועל.

456 נהנים מהנסיעה.

מהי התקרה היומית וכיצד היא מחושבת? 
התקרה היומית מחושבת בהתאם למרחק הנסיעה הרב ביותר שביצע נוסע ביממה בודדת. למשל, נוסע 
שנסע במהלך היום מרחק של 25 ק"מ )ראו בטבלה מטה(, ישלם עבור יום זה 21 ש"ח )ללא רכבת(, לא 
משנה כמה פעמים נסע באותו יום, בתוך הטבעת המקורית שנוצרה בטווח נסיעה זה. אם עלות נסיעותיו 
של הנוסע באותו יום נמוכה מעלות התקרה היומית, הנוסע ישלם עבור יום זה את עלות נסיעותיו ולא את 
התקרה היומית. כלומר, כלל התיקופים עבור הנסיעות באותה יממה יחושבו על פי המחיר הנמוך מבין 
השניים הבאים: תקרת החיוב היומית או סכום תעריפי הנסיעות הבודדות באותה יממה )לאחר חישוב 
מעבר חופשי 90 דקות* והנחת פרופיל, אם יש(. התקרה היומית מחושבת בהתאם ליום קלנדרי המתחיל 

ונגמר בשעה 00:00.

 *ניתן לבצע מעבר בין מספר אוטובוסים במהלך 90 דקות כך שהנוסע יחויב רק עבור נסיעה בודדת, 
כל עוד נסיעות ההמשך מתבצעות בתוך הטבעת שהנוסע במרכזה. מדובר בנסיעות שבתוך הטבעת 

הראשונה בלבד - רדיוס 15 ק"מ. יש לבצע תיקוף וסריקה של הברקוד בכל נסיעה.

יש לתקף את הברקוד מחדש בכל נסיעה, גם במעבר בין קווי אוטובוס שונים 	 שימו לב: 
במסגרת 90 דקות. 

אין צורך לסרוק את הברקוד פעם נוספת בתום הנסיעה.	 

שימו לב! בנסיעה בודדת בטווח של עד 15 ק"מ, מחיר הנסיעה נקבע בהתאם ליישוב בו מתבצעת הנסיעה. 
ישנם יישובים בהם מחיר הנסיעה הינו 5.9 ₪, ישנם יישובים בהם מחיר הנסיעה הינו 4 ₪ וישנם יישובים 
בהם מחיר הנסיעה הינו 3 ₪. לבדיקת התעריפים של נסיעה בודדת בטווח של עד 15 ק"מ, בהתאם למיקום 
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איך מחושב 
התשלום? 

טווח נסיעה 
)ק"מ מירבי 
בקו אווירי(

תעריף נסיעה 
תקרה יומית תקרה יומית )₪(בודדת )₪(

משולבת רכבת )₪(

3/4/5.91316עד 115

216-25102125

326-55152835

456-100254250

5101-250356060

6250+55300300

בשיטת התעריפים ביישומונים, אתם במרכז. 
טבעות  ל-6  בהתאם  מחושבים  ביישומון  התעריפים  שנוסעים!  המרחק  לפי  משלמים   מעתה 

המוגדרות עלי ידי טווחי נסיעה. 
טווחי הנסיעה נקבעים לפי מרחק הנסיעה בקילומטרים מהמיקום הנוכחי של הנוסע ועד ליעדו. מיקום 
תחילת הנסיעה הוא מרכז הטבעת והיעד, במידה והוא נמצא בטבעת אחרת, הוא מרכז הטבעת השנייה. 

על פי הנקודות המרכזיות מחושב טווח הנסיעה, כאשר לכל טווח יש תעריף שונה.

דוגמה נוספת: אם נוסע מבצע 4 נסיעות ביום בטווח של 15 ק"מ, הוא ישלם כסכום התקרה היומית לטווח 
זה: 13 ש"ח )ללא רכבת(. אך אם נסע רק פעמיים בטווח זה, הנוסע ישלם 11.80 ש"ח, סכום שווה ערך 

לשתי נסיעות בודדות. 

 איך זה 
עובד?

מורידים את 
היישומון מחנות 

האפליקציות 
לטלפון הנייד 

ונרשמים לשירות.

סורקים את מדבקת 
 )QR( הברקוד 

כשעולים לאוטובוס.

מתיישבים בנוחות במושב. 123

מסמנים את יעד 
הנסיעה או המרחק 
שלכם בכל מקטע 
נסיעה* ביישומון.

אם נוסעים בשני קווים שונים בזה אחר זה, מדובר בשני מקטעי נסיעה.* 

בסוף החודש היישומון 
יחשב את מסלול התשלום 

המשתלם ביותר עבורכם 
בהתאם לנסיעות שביצעתם 

בפועל.

456 נהנים מהנסיעה.

מהי התקרה היומית וכיצד היא מחושבת? 
התקרה היומית מחושבת בהתאם למרחק הנסיעה הרב ביותר שביצע נוסע ביממה בודדת. למשל, נוסע 
שנסע במהלך היום מרחק של 25 ק"מ )ראו בטבלה מטה(, ישלם עבור יום זה 21 ש"ח )ללא רכבת(, לא 
משנה כמה פעמים נסע באותו יום, בתוך הטבעת המקורית שנוצרה בטווח נסיעה זה. אם עלות נסיעותיו 
של הנוסע באותו יום נמוכה מעלות התקרה היומית, הנוסע ישלם עבור יום זה את עלות נסיעותיו ולא את 
התקרה היומית. כלומר, כלל התיקופים עבור הנסיעות באותה יממה יחושבו על פי המחיר הנמוך מבין 
השניים הבאים: תקרת החיוב היומית או סכום תעריפי הנסיעות הבודדות באותה יממה )לאחר חישוב 
מעבר חופשי 90 דקות* והנחת פרופיל, אם יש(. התקרה היומית מחושבת בהתאם ליום קלנדרי המתחיל 

ונגמר בשעה 00:00.

 *ניתן לבצע מעבר בין מספר אוטובוסים במהלך 90 דקות כך שהנוסע יחויב רק עבור נסיעה בודדת, 
כל עוד נסיעות ההמשך מתבצעות בתוך הטבעת שהנוסע במרכזה. מדובר בנסיעות שבתוך הטבעת 

הראשונה בלבד - רדיוס 15 ק"מ. יש לבצע תיקוף וסריקה של הברקוד בכל נסיעה.

יש לתקף את הברקוד מחדש בכל נסיעה, גם במעבר בין קווי אוטובוס שונים 	 שימו לב: 
במסגרת 90 דקות. 

אין צורך לסרוק את הברקוד פעם נוספת בתום הנסיעה.	 

שימו לב! בנסיעה בודדת בטווח של עד 15 ק"מ, מחיר הנסיעה נקבע בהתאם ליישוב בו מתבצעת הנסיעה. 
ישנם יישובים בהם מחיר הנסיעה הינו 5.9 ₪, ישנם יישובים בהם מחיר הנסיעה הינו 4 ₪ וישנם יישובים 
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לתשלום

מעכשיו משלמים בתחבורה 
הציבורית גם בטלפון הנייד
מ-15 בדצמבר, אתם בוחרים איך 

 לשלם בתחבורה הציבורית: 
ביישומון בטלפון הנייד או באמצעות 

 כרטיס הרב-קו. 
פשוט סורקים ונוסעים
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 למידע מפורט על כל השינויים יש להיכנס ל-

pti.org.il 
 מוקד כל-קו:

*8787
 חברת אגד:

*2800
לתכנון מסלול:

bus.gov.il

שימו לב!שימו לב!

בנסיעות בקווי האוטובוס השונים, ניתן לשלם גם 
באמצעות יישומון התחנה במכשיר הטלפון הנייד




