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שיפורים ושינויים 

בקווי האוטובוס
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נוסעות ונוסעים יקרים,נוסעות ונוסעים יקרים,

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בראשות השרה מרב מיכאלי, והרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בראשות השרה מרב מיכאלי, והרשות הארצית לתחבורה ציבורית, 
שמו להם למטרה לפתח תחבורה ציבורית איכותית ויעילה, שתעניק לכן ולכם שירות אמין, זמין ואיכותי שמו להם למטרה לפתח תחבורה ציבורית איכותית ויעילה, שתעניק לכן ולכם שירות אמין, זמין ואיכותי 

לשיפור איכות החיים של כולנו. לשיפור איכות החיים של כולנו. 
שיפור ושדרוג השירות לנוסעות ולנוסעים בעיר בית שמש, מהווה חלק ממהלך כולל לשיפור השירות שיפור ושדרוג השירות לנוסעות ולנוסעים בעיר בית שמש, מהווה חלק ממהלך כולל לשיפור השירות 
בתחבורה הציבורית, והוא תוצאה של לימוד ומחשבה מעמיקים, בחינת הצרכים ופיתוח  פתרונות יצירתיים בתחבורה הציבורית, והוא תוצאה של לימוד ומחשבה מעמיקים, בחינת הצרכים ופיתוח  פתרונות יצירתיים 

שייתנו מענה לצרכי תושבות ותושבי העיר. שייתנו מענה לצרכי תושבות ותושבי העיר. 
כפי שתראו בהמשך, השינויים במערך האוטובוסים מתחלקים לשלושה תחומים:כפי שתראו בהמשך, השינויים במערך האוטובוסים מתחלקים לשלושה תחומים:

עדכון מסלולי השירות לירושלים, כדי לאפשר שמירה על שגרת הנסיעות במהלך עבודות התשתית  עדכון מסלולי השירות לירושלים, כדי לאפשר שמירה על שגרת הנסיעות במהלך עבודות התשתית     • • 
   להכשרת התוואי החדש של הרכבת הקלה בציר בר אילן.    להכשרת התוואי החדש של הרכבת הקלה בציר בר אילן. 

 • •  קווי האוטובוס המשרתים את בית שמש, מעתה ישנו את מספרם ויתחילו בספרה קווי האוטובוס המשרתים את בית שמש, מעתה ישנו את מספרם ויתחילו בספרה 66 )במקום  )במקום 44( ויועברו ( ויועברו 
   להפעלה מחברת אגד לחברת תנופה.   להפעלה מחברת אגד לחברת תנופה.

••  שיפור בשירות הקווים בעיר, לרבות עדכון ושיפור מסלול הנסיעה, שעות הפעילות ותדירות הקווים.שיפור בשירות הקווים בעיר, לרבות עדכון ושיפור מסלול הנסיעה, שעות הפעילות ותדירות הקווים.

אנו נסייע במידת האפשר להתרגל במהירות לשינויים ולאפשר לכם להשתמש בתחבורה ציבורית נוחה, אנו נסייע במידת האפשר להתרגל במהירות לשינויים ולאפשר לכם להשתמש בתחבורה ציבורית נוחה, 
אמינה ובטוחה. אמינה ובטוחה. 

בימים אלו אנו שוקדים על מהלכים נוספים, אשר יעניקו פתרונות מגוונים ויאפשרו ליותר ויותר מאזרחי בימים אלו אנו שוקדים על מהלכים נוספים, אשר יעניקו פתרונות מגוונים ויאפשרו ליותר ויותר מאזרחי 
ישראל להשאיר את הרכב בבית ולעבור לתחבורה ציבורית.ישראל להשאיר את הרכב בבית ולעבור לתחבורה ציבורית.

נמשיך ונעדכן בהתפתחויות ועד אז נאחל לכולכם לנסוע בדרכים טובותנמשיך ונעדכן בהתפתחויות ועד אז נאחל לכולכם לנסוע בדרכים טובות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והרשות הארצית לתחבורה ציבוריתמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים והרשות הארצית לתחבורה ציבורית
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שמגר

ירמיהו
ויצמן

מסלול מבוטל
תחנות חדשות

  מסלול קווים
619 ,618 ,617

שטח עבודות

617618619

הסטת קווי בית שמש מציר בר אילן לציר שפע חיים

נוסף, במהלכן  נכנסות לשלב  ועבודות התשתית בציר בר אילן  נוסף, במהלכן הקמת רשת הרכבות הקלות בירושלים מתקדמת  נכנסות לשלב  ועבודות התשתית בציר בר אילן  הקמת רשת הרכבות הקלות בירושלים מתקדמת 
יצומצמו נתיבי הנסיעה בציר שרי-ישראל ובר-אילן וכן לא תתאפשר הפניה שמאלה מציר בר אילן לציר גולדה. יצומצמו נתיבי הנסיעה בציר שרי-ישראל ובר-אילן וכן לא תתאפשר הפניה שמאלה מציר בר אילן לציר גולדה. 
שינויים אלו מאלצים את הוצאת כלל השירות הפרברי והבין-עירוני מצירים אלו לצירים חלופיים. צעד זה מתבצע במהלך שינויים אלו מאלצים את הוצאת כלל השירות הפרברי והבין-עירוני מצירים אלו לצירים חלופיים. צעד זה מתבצע במהלך 
, מעלה אדומים, גבעת זאב וקריית יערים ובהמשך מתוכנן להוציא גם את  , מעלה אדומים, גבעת זאב וקריית יערים ובהמשך מתוכנן להוציא גם את השנה האחרונה באופן מדורג בקווי מטה בנימין השנה האחרונה באופן מדורג בקווי מטה בנימין

קווי ביתר עילית, מודיעין עילית ויתר הקווים הבין-עירוניים. קווי ביתר עילית, מודיעין עילית ויתר הקווים הבין-עירוניים. 
גיש  ונ מהיר  חלופי  ציר  המהווים  חיים,  ושפע  שמגר   , ירמיהו ברחוב  ציבורית  לתחבורה  העדפה  נתיבי  נסללו  לכך  גיש כהכנה  ונ מהיר  חלופי  ציר  המהווים  חיים,  ושפע  שמגר   , ירמיהו ברחוב  ציבורית  לתחבורה  העדפה  נתיבי  נסללו  לכך  כהכנה 
עבור השירות הבין-עירוני. בנוסף, בשל מגבלת קיבולת התחנות בציר החלופי, הקווים העוברים יעצרו רק בחלק מהתחנות עבור השירות הבין-עירוני. בנוסף, בשל מגבלת קיבולת התחנות בציר החלופי, הקווים העוברים יעצרו רק בחלק מהתחנות 

)ניתנת עדיפות לעצירת קווים עירוניים בתחנות(. )ניתנת עדיפות לעצירת קווים עירוניים בתחנות(. 
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עיקרי השינויים

414614 משנה את משנה את 
מספרו ל-מספרו ל-

415615 משנה את משנה את 
מספרו ל-מספרו ל-

417617 משנה את משנה את 
מספרו ל-מספרו ל-

418618 משנה את משנה את 
מספרו ל-מספרו ל-

419619 משנה את משנה את 
מספרו ל-מספרו ל-

420620 משנה את משנה את 
מספרו ל-מספרו ל-

בית שמש - עין גדי/שביל הנחש - ירושלים )גבעת רם(בית שמש - עין גדי/שביל הנחש - ירושלים )גבעת רם(

בית שמש )בן זאב( - תחנה מרכזית ירושליםבית שמש )בן זאב( - תחנה מרכזית ירושלים

בית שמש )מסוף ג'בית שמש )מסוף ג'22( - ירושלים )שד' גולדה(( - ירושלים )שד' גולדה(
 הקו לא יעבור יותר בתחנות שז"ר, שרי ישראל וציר הקו לא יעבור יותר בתחנות שז"ר, שרי ישראל וציר
בר אילן. הקו יעבור ברח' ירמיהו, שמגר ושפע חייםבר אילן. הקו יעבור ברח' ירמיהו, שמגר ושפע חיים

בית שמש )מסוף ג'בית שמש )מסוף ג'22( - ירושלים )שד' גולדה(( - ירושלים )שד' גולדה(
הקו לא יעבור יותר ברחובות לוז, רפאים ואיילוןהקו לא יעבור יותר ברחובות לוז, רפאים ואיילון

בית שמש )מסוף בית חולים( - ירושלים )שד' גולדה(בית שמש )מסוף בית חולים( - ירושלים )שד' גולדה(
הקו לא יעבור יותר ברח' חבקוק וירמיהו בבית שמשהקו לא יעבור יותר ברח' חבקוק וירמיהו בבית שמש

לא יעבור יותר בציר בר אילן בירושליםלא יעבור יותר בציר בר אילן בירושלים

בית שמש )בן זאב( - תחנה מרכזית ירושליםבית שמש )בן זאב( - תחנה מרכזית ירושלים

5 ׳  מ ע

6 ׳  מ ע

7 ׳  מ ע

בית שמש )זכריה הנביא( - ירושלים )מלחה(בית שמש )זכריה הנביא( - ירושלים )מלחה(
, שעות פעילות הקו יוארכו עד השעה , שעות פעילות הקו יוארכו עד השעה בימים א'-ה'  בימים א'-ה'

24:0024:00 והקו יחל לפעול גם בימי שישי ומוצ"ש והקו יחל לפעול גם בימי שישי ומוצ"ש
תגבורתגבור 626

שעות פעילותכיוון
מוצ״ששישיימים א׳-ה׳

20:00 - גמר שירות7:00-10:0010:00-20:00

30 דק'30 דק'30-60 דק'30 דק'20-30 דק'5:30-22:30לכיוון ירושלים
30 דק'30 דק'30-60 דק'30 דק'30-60 דק'7:00-24:00לכיוון בית שמש

למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו, ניתן לפנות למוקדי 8787* | 8797*

מעתה הקווים יופעלו באמצעות חברת תנופהמעתה הקווים יופעלו באמצעות חברת תנופה
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מסלולי קווים

 רחוב/יישובמקרא
בו עוצר הקו

 תחנת
מוצא/יעד

 מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

אזור
שינוי

אליהו הנביא  
נהר הירקון •

נחל לוז •

נחל רפאים •

נחל דולב •

נחל איילון •

נחל שורק •

נחל קישון •

נהר הירדן •

מעפילי אגוז •

רש"י •

בן זאב •

מסעף צרעה  •

צומת הרטוב •

מסעף מסילת ציון  •

ויצמן/גבעת שאול  •

ירמיהו  •

שמגר •

אוהל יהושע  •

שפע חיים  •

הרטום  •

 גולדה מאיר

617

שעות פעילותכיוון
מוצ״ששישיימים א׳-ה׳

20:00 - גמר שירות7:00-9:009:00-20:00

10-30 דק'12-20 דק'20 דק׳15-20 דק׳10 דק'5:30-24:00לכיוון ירושלים
10-20 דק'12-30 דק'15-20 דק׳15-20 דק׳20-30 דק'6:00-24:00לכיוון בית שמש

בית שמש

ירושלים

למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו, ניתן לפנות למוקדי 8787* | 8797*

אליהו הנביא  
נהר הירקון •

נחל לוז •

נחל רפאים •

נחל דולב •

נחל איילון •

נחל שורק •

נחל קישון •

נהר הירדן •

מעפילי אגוז •

רש"י •

בן זאב •

מסעף צרעה  •

צומת הרטוב •

מסעף מסילת ציון  •

ויצמן/גבעת שאול  •

ירמיהו  •

שמגר •

אוהל יהושע  •

שפע חיים  •

הרטום  •

 גולדה מאיר

617

שעות פעילותכיוון
מוצ״ששישיימים א׳-ה׳

20:00 - גמר שירות7:00-9:009:00-20:00

10-30 דק'12-20 דק'20 דק׳15-20 דק׳10 דק'5:30-24:00לכיוון ירושלים
10-20 דק'12-30 דק'15-20 דק׳15-20 דק׳20-30 דק'6:00-24:00לכיוון בית שמש

בית שמש

ירושלים

למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו, ניתן לפנות למוקדי 8787* | 8797*

617
שינוי מסלול

 - )2  בית שמש)מסוף ג'
ירושלים)שד' גולדה מאיר(

הקו לא יעבור עוד בציר שרי ישראל - 
בר אילן עקב עבודות תשתית להכשרת 

תוואי הרכבת הקלה באזור. 
הקו יוסט למסלול יעודי לתחבורה 

הציבורית ברחובות ירמיהו, שמגר, אוהל 
יהושע ושפע חיים. במקטע זה הקו 

יעצור רק בחלק מהתחנות. 
לרשותכם קו 600 אל שדרות שז"ר 

וקווים  615 ,620 אל התחנה המרכזית 
בירושלים. לנוסעים לאזור בר אילן ניתן 

לעשות מעבר לקווי שירות עירוניים 
ברחוב ירמיהו. 

שימו לב!
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עיקרי השינויים
אליהו הנביא  

נחל הירקון •

נחל הקישון •

נהר הירדן •

הרב הרצוג •

לוי אשכול •

החפץ חיים •

בן איש חי •

כביש 3885 •

צומת הרטוב •

ויצמן/גבעת שאול  •

ירמיהו  •

שמגר  •

אוהל יהושע  •

שפע חיים  •

 הרטום  •

 גולדה מאיר

618

שעות פעילותכיוון
מוצ״ששישיימים א׳-ה׳

20:00 - גמר שירות7:00-10:0010:00-20:00

10-15 דק'12-60 דק'60 דק'30-60 דק'15 דק'5:30-23:30לכיוון ירושלים
10-20 דק'12-30 דק'15-30 דק'12-30 דק'20-30 דק'6:00-24:30לכיוון בית שמש

בית שמש

ירושלים

למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו, ניתן לפנות למוקדי 8787* | 8797*

אליהו הנביא  

נחל הירקון •

נחל הקישון •

נהר הירדן •

הרב הרצוג •

לוי אשכול •

החפץ חיים •

בן איש חי •

כביש 3885 •

צומת הרטוב •

ויצמן/גבעת שאול  •

ירמיהו  •

שמגר  •

אוהל יהושע  •

שפע חיים  •

 הרטום  •

 גולדה מאיר

618

שעות פעילותכיוון
מוצ״ששישיימים א׳-ה׳

20:00 - גמר שירות7:00-10:0010:00-20:00

10-15 דק'12-60 דק'60 דק'30-60 דק'15 דק'5:30-23:30לכיוון ירושלים
10-20 דק'12-30 דק'15-30 דק'12-30 דק'20-30 דק'6:00-24:30לכיוון בית שמש

בית שמש

ירושלים

למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו, ניתן לפנות למוקדי 8787* | 8797*

הקו לא יעבור עוד ברחובות נחל לוז, 
נחל רפאים ונחל איילון בבית שמש.
לרשותכם קו 600 ברחובות צאלים 

והקישון או קו 617.

618
שינוי מסלול

 - )2  בית שמש)מסוף ג'
ירושלים)שד׳ גולדה מאיר(

שימו לב!
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מסלולי קווים

 רחוב/יישובמקרא
בו עוצר הקו

 תחנת
מוצא/יעד

 מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

אזור
שינוי

אליהו הנביא  

נחל הירקון •

נחל הקישון •

נהר הירדן •

הרב הרצוג •

לוי אשכול •

החפץ חיים •

בן איש חי •

כביש 3885 •

צומת הרטוב •

ויצמן/גבעת שאול  •

ירמיהו  •

שמגר  •

אוהל יהושע  •

שפע חיים  •

 הרטום  •

 גולדה מאיר

618

שעות פעילותכיוון
מוצ״ששישיימים א׳-ה׳

20:00 - גמר שירות7:00-10:0010:00-20:00

10-15 דק'12-60 דק'60 דק'30-60 דק'15 דק'5:30-23:30לכיוון ירושלים
10-20 דק'12-30 דק'15-30 דק'12-30 דק'20-30 דק'6:00-24:30לכיוון בית שמש

בית שמש

ירושלים

למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו, ניתן לפנות למוקדי 8787* | 8797*

זכריה הנביא  

נריה הנביא •

יחזקאל הנביא •

יונה בן אמיתי •

דבורה הנביאה •

אליהו הנביא •

שד' נהר הירקון •

כביש 3855 •

צומת הרטוב •

ירמיהו •

שמגר •

אוהל יהושע •

שפע חיים •

 הרטום  •

 גולדה מאיר

619

שעות פעילותכיוון
מוצ״ששישיימים א׳-ה׳

20:00 - גמר שירות7:00-10:0010:00-20:00

10-30 דק'12-60 דק'20-30 דק'20 דק'12-20 דק'5:30-24:00לכיוון ירושלים
10-30 דק'10-30 דק'20-30 דק'20 דק'20-30 דק'8:00-24:00לכיוון בית שמש

למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו, ניתן לפנות למוקדי 8787* | 8797*

בית שמש

ירושלים

זכריה הנביא  

נריה הנביא •

יחזקאל הנביא •

יונה בן אמיתי •

דבורה הנביאה •

אליהו הנביא •

שד' נהר הירקון •

כביש 3855 •

צומת הרטוב •

ירמיהו •

שמגר •

אוהל יהושע •

שפע חיים •

 הרטום  •

 גולדה מאיר

619

שעות פעילותכיוון
מוצ״ששישיימים א׳-ה׳

20:00 - גמר שירות7:00-10:0010:00-20:00

10-30 דק'12-60 דק'20-30 דק'20 דק'12-20 דק'5:30-24:00לכיוון ירושלים
10-30 דק'10-30 דק'20-30 דק'20 דק'20-30 דק'8:00-24:00לכיוון בית שמש

למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו, ניתן לפנות למוקדי 8787* | 8797*

בית שמש

ירושלים

619

הקו לא יעבור עוד ברח' חבקוק וירמיהו 
בבית שמש. לרשות הנוסעים מרח' חבקוק 

עומדים קווים 23/ 23א' לביצוע מעבר 
ברח' יחזקאל.

 הקו לא יעבור עוד בציר שרי ישראל -
בר אילן עקב עבודות תשתית להכשרת 

תוואי הרכבת הקלה באזור. 
הקו יוסט למסלול יעודי לתחבורה 

הציבורית ברחובות ירמיהו, שמגר, אוהל 
יהושע ושפע חיים. במקטע זה הקו יעצור 

רק בחלק מהתחנות. 
 לנוסעים לאזור בר אילן ניתן לעשות מעבר 

לקווי שירות עירוניים ברחוב ירמיהו. 

שימו לב!

שינוי מסלול
בית שמש )מסוף בית חולים( - 

ירושלים )שד׳ גולדה מאיר(



לשירותכם, למידע ופרטים נוספים:לשירותכם, למידע ופרטים נוספים:

8 7 8 7
מרכז מידע ארצי

8 7 9 7
מוקד תנופה

יקרים, יקרים,תושבים  תושבים 
רק לפני מספר חודשים התחלנו את פעילותרק לפני מספר חודשים התחלנו את פעילות

חברת תנופה בעיר בית שמש ובפרוזדור ירושלים.חברת תנופה בעיר בית שמש ובפרוזדור ירושלים.
מאז הרחבנו את הפעילות לשומרון, לשפירים, ועכשיו אנו גאיםמאז הרחבנו את הפעילות לשומרון, לשפירים, ועכשיו אנו גאים

לקחת חלק בהרחבת השירות באופן משמעותי בפרוזדור ירושלים.לקחת חלק בהרחבת השירות באופן משמעותי בפרוזדור ירושלים.
עובדי תנופה היקרים, הנהגים והסדרנים, הפקחים, אנשי הבקרה והשירות, עובדי תנופה היקרים, הנהגים והסדרנים, הפקחים, אנשי הבקרה והשירות, 

יודעים כולם כי מטרת העל של כולנו היא להביא את הנוסעים ליעדםיודעים כולם כי מטרת העל של כולנו היא להביא את הנוסעים ליעדם
בבטחה ובנוחות, תוך שמירה מירבית על לוחות הזמנים.בבטחה ובנוחות, תוך שמירה מירבית על לוחות הזמנים.

גם בפעימה הקרובה אנו נמשיך לתת דגש על כך,גם בפעימה הקרובה אנו נמשיך לתת דגש על כך,
ונשקיע כל מאמץ שניתן בכדי שאתם, הנוסעים היקרים,ונשקיע כל מאמץ שניתן בכדי שאתם, הנוסעים היקרים,

תגיעו בשלום למחוז חפצכם.תגיעו בשלום למחוז חפצכם.

בברכת חג פסח שמחבברכת חג פסח שמח
מיכה קופילובסקימיכה קופילובסקי

מנכ"ל תנופהמנכ"ל תנופה


