
קווי לילה

לוח זמנים קו 12
בית שמש, תחנת רכבת ביג
רמת בית שמש, נחל קישון

רמת בית שמש, נחל קישון
בית שמש, תחנת רכבת ביג

פורים ימים א’ ב’מוצ”שיום ו’פורים ימים א’ ב’מוצ”שיום ו’
06:1020:4006:1019:0005:4020:5005:2016:30
06:4021:1006:4019:2006:1021:2005:5016:50
07:1021:4007:1019:4006:3021:5006:1517:10
07:3022:1007:4020:0006:4522:2006:4517:30
07:5022:4008:1020:2007:0522:5007:2517:50
08:1023:1008:4020:4007:2523:2007:5518:10
08:4023:4009:0021:0007:4023:5008:2518:30
08:5524:1009:2021:2007:5524:2009:0018:50
09:1024:4009:4021:4008:1024:5009:3019:10
09:2510:0022:1008:2509:5019:30
09:4010:2022:4008:4510:1019:50
09:5510:4023:1009:0010:3020:15
10:1011:0023:4009:1510:5020:45
10:2511:2009:3011:1021:15
10:4011:4009:4511:3021:45
10:5512:0010:0011:50
11:1012:2010:1512:10
11:2512:4010:3012:30
11:4013:0010:4512:50
11:5513:2011:0013:10
12:1513:4011:1513:30
12:3514:0011:3013:50
12:5514:2011:4514:10
13:1514:4012:0014:30
13:3515:0012:1514:50
13:5515:2012:3015:10
14:2015:4012:4515:30
14:5016:0013:0015:50
15:2016:2013:2016:10

16:4013:40
17:0014:00
17:2014:20
17:4014:40
18:0015:00
18:2015:20
18:40

לוח זמנים קו 14
בית שמש, תחנת רכבת ביג
רמת בית שמש, נחל קישון

רמת בית שמש, נחל קישון
בית שמש, תחנת רכבת ביג

פורים ימים א’ ב’מוצ”שיום ו’פורים ימים א’ ב’מוצ”שיום ו’
06:2519:3006:2517:2505:4019:4505:2517:10
06:3520:0006:4517:4006:0520:1505:4517:25
06:5020:3007:1017:5506:2520:4506:0517:40
06:5821:0007:2518:1006:4521:1506:2517:55
07:0621:3007:4018:2507:0021:4506:4518:10
07:1422:0007:5518:4007:1522:1507:0018:25
07:2222:3008:1018:5507:3022:4507:1518:40
07:3023:0008:3019:1007:4207:3018:55
07:4023:3008:5019:2507:5507:4519:10
07:5509:1019:4008:1008:0019:25
08:1009:3019:5508:2508:1519:40
08:3009:5020:1008:4008:3019:55
08:5010:1020:2508:5508:5020:10
09:1010:3020:4509:1009:1020:40
09:2510:5021:1009:2509:3021:05*
09:4011:1021:2509:4009:5021:40
09:5511:3021:4509:5510:1022:05*
10:1011:5022:1010:1010:3022:40
10:2512:1022:2510:2510:50
10:4012:2522:4510:4011:10
10:5512:4023:10*10:5511:30
11:1012:5523:45*11:1011:50
11:2513:1011:2512:10
11:4013:2511:4012:25
11:5513:4011:4512:40
12:1013:5511:5012:55
12:2514:1011:5513:10
12:4014:2512:0013:25
12:5514:4012:1013:40
13:1014:5512:2513:55
13:2515:1012:4014:10
13:4015:2512:5514:25
13:5515:4013:1014:40
14:1015:5513:3014:55
14:2516:1013:5015:10
14:4516:2514:1015:25
15:0516:4014:3015:40
15:2516:5514:5015:55

17:1015:1016:10
15:3016:25

16:40
16:55

* - מתחיל מרח’ עין גדי * - ממשיך עד רח’ עין גדי

לוח זמנים קו 15
בית שמש, תחנת רכבת ביג

רמת בית שמש ג’, יונה בן אמיתי
רמת בית שמש ג’, יונה בן אמיתי

בית שמש, תחנת רכבת ביג
פורים ימים א’ ב’מוצ”שיום ו’פורים ימים א’ ב’מוצ”שיום ו’

06:5520:4506:5517:3505:4021:1005:1015:10
07:1021:1507:1517:5506:1021:4005:4015:30
07:2521:4507:3518:1506:3022:1006:1015:50
07:4022:1507:5518:3506:5022:4006:3016:10
08:0522:4508:1518:5507:1023:1006:5016:30
08:3523:1508:3519:1507:2523:4007:1016:50
08:5523:4508:5519:3507:3524:1007:3017:10
09:1524:1509:1519:5507:5024:4007:5017:30
09:3524:4509:3520:1508:0501:1008:1017:50
09:5509:5520:3508:2008:3018:10
10:1510:1520:5508:4508:5018:30
10:3510:3521:1509:1009:1018:50
10:5510:5521:3509:3009:3019:10
11:1511:1521:5509:5009:5019:30
11:3511:3522:1510:1010:1019:50
11:5511:5522:3510:3010:3020:10
12:1512:1522:5510:5010:5020:30
12:3512:3523:1511:1011:1020:50
12:5512:5523:3511:2011:3021:10
13:1513:1511:3011:5021:30
13:3513:3511:4012:1021:50
13:5513:5511:5012:3022:10
14:1514:1512:1012:5022:40
14:4014:3512:3013:1023:10
15:1014:5512:5013:30
15:4015:1513:2013:50

15:3513:5014:10
15:5514:2014:30
16:1514:5014:50
16:3515:20
16:55
17:15

לוח זמנים קו 16
בית שמש - יוסף קארו

רמת בית שמש ג’,יחזקאל הנביא
רמת בית שמש ג’,יחזקאל הנביא

בית שמש - יוסף קארו
פורים ימים א’ ב’מוצ”שיום ו’פורים ימים א’ ב’מוצ”שיום ו’

05:2520:4005:2514:3005:3520:3505:3514:50
05:4521:1005:4514:5005:5521:0505:5515:10
06:1021:4006:1015:1006:1521:3506:1515:30
06:3022:1006:3015:3006:5022:0506:5015:50
06:5022:4006:5015:5007:1022:3507:1016:10
07:1023:1007:1016:1007:3023:0507:3016:30
07:3023:4007:3016:3007:5023:3507:5016:50
07:5024:1007:5016:5008:1024:0508:1017:10
08:1024:4008:1017:1008:3024:3508:3017:30
08:3001:1008:3017:3008:5001:0508:5017:50
08:5008:5017:5009:1009:1018:10
09:1009:1018:1009:3009:3018:30
09:3009:3018:3009:5009:5018:50
09:5009:5018:5010:1010:1019:10
10:1010:1019:1010:3010:3019:30
10:3010:3019:3010:5010:5019:50
10:5010:5019:5011:1011:1020:10
11:1011:1020:1011:3011:3020:30
11:3011:3020:3011:5011:5020:50
11:5011:5020:5012:1012:1021:10
12:1012:1021:1012:3012:3021:30
12:3012:3021:3012:5012:5021:50
12:5012:5021:5013:1013:1022:10
13:1013:1022:1013:3013:3022:35
13:3013:3022:3013:5013:5023:05
13:5013:5022:5514:1014:1023:30
14:1014:1023:2514:3014:30
14:3014:50
14:5015:10
15:1015:30
15:30

לוח זמנים קו 11
רמת בית שמש, נחל קישון

שכונת מחסיה
בית שמש, שכונת מחסיה

רמת בית שמש, נחל קישון
פורים ימים א’ ב’מוצ”שיום ו’פורים ימים א’ ב’מוצ”שיום ו’

05:3021:0005:3015:1505:4021:1505:4015:05*
06:0021:2006:0015:30*06:1021:3506:1015:20
06:3021:4006:3015:4506:4021:5506:4015:35*
07:0022:0007:0016:00*07:00*22:1507:1015:50

07:15*22:2007:3016:1507:1022:3507:4016:05*
07:3022:4008:0016:30*07:30*22:5508:1016:20

07:40*23:0008:30*16:4507:4023:1508:35*16:35*
07:4823:2008:4517:00*07:48*23:3508:5016:50

07:56*23:4009:00*17:1507:5623:5509:05*17:05*
08:04*24:0009:1517:30*08:04*24:2509:2017:20
08:1524:3009:30*17:4508:1224:5509:35*17:35*

08:30*01:0009:4518:00*08:20*09:5017:50
08:4510:00*18:1508:3010:05*18:05*

09:00*10:1518:30*08:40*10:2018:20
09:1510:30*18:4508:5010:35*18:35*

09:30*10:4519:00*09:05*10:5018:50
09:4511:00*19:1509:2011:05*19:05*

10:00*11:1519:30*09:35*11:2019:20
10:1511:30*19:4509:5011:35*19:35*

10:30*11:4520:00*10:05*11:5019:50
10:4512:00*20:1510:2012:05*20:05*

11:00*12:1520:30*10:35*12:2020:20
11:1512:30*20:4510:5012:35*20:35*

11:30*12:4521:00*11:05*12:5020:50
11:4513:00*21:1511:2013:05*21:05*

12:00*13:1521:30*11:30*13:2021:20
12:1513:30*21:4511:4013:35*21:35*

12:30*13:4522:00*11:50*13:5021:50
12:4514:00*22:1511:5114:05*22:05*

13:00*14:1522:30*12:0014:2022:20
13:2014:30*22:4512:10*14:35*22:35*
13:4014:4523:00*12:2514:5022:50

14:00*15:00*23:2012:4523:05*
14:2023:4013:05*23:25
14:4024:0013:2523:45

15:00*13:4524:05
14:05*
14:25
14:45

15:05*

* - מהיר ללא יפה נוף ושכונת ריב”ז* - מהיר ללא יפה נוף ושכונת ריב”ז

לוח זמנים קו 19
בית שמש -לוי אשכול

רמת בית שמש ג’
רמת בית שמש ג’

בית שמש - לוי אשכול
פורים ימים א’ ב’מוצ”שיום ו’פורים ימים א’ ב’מוצ”שיום ו’

05:4512:0520:4505:4514:4505:4012:0021:0005:4015:00
06:0512:2021:0506:0515:0506:0012:1521:2006:1015:20
06:2012:3521:2506:2515:2506:1512:3021:4006:3015:40
06:3512:5021:4506:4515:4506:3012:4522:0006:5016:00
06:5013:0522:0507:0516:0506:4513:0022:2007:1016:20
07:0513:2022:2507:2516:2507:0013:1522:4007:3016:40
07:1513:3522:4507:4516:4507:1513:3023:0007:5017:00
07:2513:5023:0508:0517:0507:2513:4523:2008:2017:20
07:4514:0523:2508:2517:2507:3014:0023:4008:4017:40
08:0514:2023:4508:4517:4507:3814:1524:0009:0018:00
08:2014:3524:0509:0518:0507:4614:3024:3009:2018:20
08:3514:5024:3509:2518:2507:5514:4501:0009:4018:40
08:5015:0501:0509:4518:4508:0515:0010:0019:00
09:0515:2010:0519:0508:1515:1510:2019:20
09:2010:2519:2508:2515:3010:4019:40
09:3510:4519:4508:3511:0020:00
09:5011:0520:0508:4511:2020:20
10:0511:2520:2509:0011:4020:40
10:2011:4520:4509:1512:0021:00
10:3512:0521:0509:3012:2021:20
10:5012:2521:2509:4512:4021:40
11:0012:4521:4510:0013:0022:00
11:1013:0522:0510:1513:2022:20
11:2013:2522:2510:3013:4022:40
11:3013:4522:4510:4514:0022:55
11:4014:0523:0511:0014:2023:15
11:5014:2523:2011:1514:4023:35

23:4011:3023:55
24:0011:45

לוח זמנים קו 408
רמת בית שמש, הקישון /איילון

פתח תקווה, הדר גנים
פתח תקווה, הדר גנים

רמת בית שמש, הקישון /איילון
פורים ב’פורים א’מוצ"שיום ו'פורים ב’פורים א’מוצ"שיום ו'
06:2521:1512:3012:3008:1521:0009:3014:15
11:3023:1516:3016:3013:5022:4514:1518:45
13:5020:0019:0019:1523:00

23:0021:0023:00
23:00

לוח זמנים קו 115
בית שמש רמת בית שמש א’

ירושלים חניון כרטא
ירושלים חניון כרטא

בית שמש רמת בית שמש א’
פורים יום א’מוצ"שפורים יום א’מוצ"ש
24:0024:0001:0001:00
24:3024:3001:3001:30
01:0001:0002:0002:00

02:3002:30
03:0003:00
03:3003:30

לוח זמנים קו 284
ירושלים חניון כרטא

צור הדסה
צור הדסה

ירושלים חניון כרטא
פורים יום א’מוצ"שפורים יום א’מוצ"ש
02:0002:00

לוח זמנים קו 211
בית שמש רמת בית שמש א’

תל אביב מסוף רידינג
תל אביב מסוף רידינג

בית שמש רמת בית שמש א’
פורים יום א’מוצ"שפורים יום א’מוצ"ש
22:4022:4001:0001:00
23:1023:1002:0002:00
23:4023:4003:0003:00

לוח זמנים קו 387
ירושלים חניון כרטא

הר אדר
הר אדר

ירושלים חניון כרטא
פורים יום א’מוצ"שפורים יום א’מוצ"ש
01:0001:0023:3023:30
02:0002:00
03:0003:00

לוח זמנים קו 497
בית שמש, הרצוג/נהר הירדן

לבני ברק
בני ברק

בית שמש, הרצוג/נהר הירדן 
פורים יום ב’פורים יום א’מוצ"שיום ו'פורים יום ב’פורים יום א’מוצ"שיום ו'

06:1020:3005:5005:5008:3020:2508:0008:00
08:0020:4507:3006:4510:0020:4009:0009:00
09:0021:0009:0007:4511:0021:00)*(10:0010:00
09:3021:1509:3008:3011:3021:20)*(11:0011:00
10:0021:30)*(10:0009:1512:0021:40)*(12:0012:00
10:3021:45)*(10:3010:0012:3022:00)*(13:0013:00
11:0022:00)*(15:4011:0012:5022:20)*(14:0014:00
11:3022:20)*(16:0012:0013:1022:40)*(14:3015:00
11:5022:40)*(16:2013:0013:3023:00)*(15:0016:00
12:1023:00)*(16:4014:0013:5023:20)*(15:3017:00
12:3023:20)*(17:0015:0014:0523:40)*(16:0018:00
12:5023:40)*(17:3016:0014:2024:00)*(16:3019:00
13:1024:00)*(18:1517:0024:30)*(17:0020:00
13:25)*(19:0018:0001:00)*(17:3021:00
13:40)*(19:3019:0001:30)*(18:0022:00
13:55)*(20:0020:00)*(18:3022:30
14:10)*(20:3021:0022:4023:00
14:20)*(21:0021:3023:0023:30

21:3022:0023:2024:00
22:0022:3023:4024:30
22:3023:0024:0001:00
23:0023:3024:20
23:3024:40
24:0001:00

01:30
01:50
02:15

)*( אוסף ברחוב עזרא בבני ברק )עזרא 12, 30, 52, )*( מפזר ברחוב עזרא בבני ברק
האדמור מנדבורנא 74( בתחנות הפיזור שפועלות 

ברגיל.

לוח זמנים קו 597
רמת בית שמש ג’

בני ברק
בני ברק

רמת בית שמש ג’
פורים יום ב’פורים יום א’מוצ"שיום ו'פורים יום ב’פורים יום א’מוצ"שיום ו'

05:3019:1505:305:3007:0019:1507:0007:00
07:1519:3006:156:1509:3019:3008:3008:30
08:4519:4508:007:3011:1519:4509:3009:30
09:4520:0009:308:1512:1520:00)*(10:3010:30
10:1520:15)*(10:008:5012:4520:15)*(11:3011:30
10:4520:30)*(10:309:4013:0520:30)*(12:3012:30
11:1520:45)*(15:4010:3013:2520:50)*(13:3013:30
11:4521:00)*(16:0011:3013:4521:10)*(14:1514:30
12:1521:20)*(16:3012:3014:0021:30)*(14:4515:30
12:4521:40)*(17:0013:3014:1521:50)*(15:1516:30
13:1022:00)*(17:4514:3022:10)*(15:4517:30
13:2522:20)*(18:3015:3022:30)*(16:1518:30
13:4022:40)*(19:1516:3022:50)*(16:4519:30
13:5523:00)*(20:0017:3023:10)*(17:1520:30

23:30)*(20:3018:3023:30)*(17:4521:30
)*(21:0019:3023:50)*(18:1522:15

21:3020:1524:1522:5022:45
22:0021:1524:4523:1023:15
22:3022:1501:1523:3023:45
23:0023:0023:5024:15
23:3024:1024:45
24:0024:30

24:50
01:15
01:45
02:15

)*( אוסף ברחוב עזרא בבני ברק )עזרא 12, 30, 52, )*( מפזר ברחוב עזרא בבני ברק.
האדמור מנדבורנא 74( בתחנות הפיזור שפועלות 

ברגיל.

קווים עירוניים בית שמש
שישי שבת יב’-יג’ אדר תשע”ז 10-11.3.17

שישי שבת יב’-יג’ אדר תשע”ז 10-11.3.17 ימי ראשון, שני  יד’-טו’ אדר תשע”ז 12-13.3.17

ימי  ראשון, שני  יד’-טו’ אדר תשע”ז 12-13.3.17

יש להתעדכן בלוחות 
הזמנים אודות יתר הקווים

סופרבוס מברכת את כלל לקוחותיה וכל 
בית ישראל בחג פורים שמח

קווים בין עירוניים

לוחות זמנים חג פורים  בית שמש

יום ראשון  קו 597  מבני ברק לבית שמש
מוקדי איסוף:  בין השעות 19:00-23:00 יצאו 

אוטובוסים ישירים מחזון איש 90 מול בית 
העלמין ומז'בוטינסקי 124/סוקולוב אוטובוסים 

בשיטת "ממלא וסע".

יום ראשון  קו 497  מבני ברק לבית שמש
מוקדי איסוף: בין השעות 19:00-23:00 

יצאו אוטובוסים ישירים מחזון איש 90 מול 
בית העלמין ומז’בוטינסקי 124/סוקולוב 

אוטובוסים בשיטת “ממלא וסע”.

יום ראשון  קו 497 מבית שמש לבני ברק
מוקדי איסוף: בין השעות 11:00-15:20 יצאו 

מהרצוג/נהר הירדן )הרצוג 31 - קניון רסידו( 
ומבן איש חי/קארו אוטובוסים בשיטת “ממלא 

וסע”, לא יבוצע איסוף משאר התחנות.
פיזור ברחוב עזרא בבני ברק.

יום ראשון  קו 597 מבית שמש לבני ברק
מוקדי איסוף: בין השעות 11:00-15:20 יצאו 

מיחזקאל הנביא/יונה בן אמיתי ומנחל קישון/
שחם - מול המרכז המסחרי. אוטובוסים בשיטת 

“ממלא וסע”. לא יבוצע איסוף משאר התחנות. 
פיזור ברחוב עזרא בבני ברק.


