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ממשיכים לשפר עבורכם! שיפורים בקוים העירוניים ועדכון לוחות הזמנים
החל מה 1.9.2016 כח’ באב תשע”ו

ניתן להתעדכן אודות לוחות הזמנים
ומסלולי הקווים באמצעות:

קו 12 - ממשיך לרח’ נחל עין גדי
בית שמש, תחנת רכבת ביג

רמת בית שמש, עין גדי
רמת בית שמש, עין גדי

בית שמש, תחנת רכבת ביג
מוצ“שיום ו'ימים א‘-ה‘מוצ“שיום ו'ימים א'-ה'

06:1015:5506:1021:1005:2014:5505:4021:20
06:4016:1006:4021:4005:4015:1006:1021:50
07:1016:2507:1022:1006:0015:2506:3022:20
07:4016:4007:3022:4006:1515:4006:4522:50
08:1016:5507:5023:1006:3015:5507:0523:20
08:4017:1008:1006:4516:1007:2523:50
08:5517:2508:2507:0516:2507:45
09:1017:4008:4007:2516:4008:05
09:2517:5508:5507:4516:5508:25
09:4018:1009:1008:0517:1508:40
09:5518:2509:2508:2517:3508:55
10:1018:4009:4008:4017:5509:10
10:2518:5509:5508:5518:1509:25
10:4019:1010:1009:1018:3509:40
10:5519:2510:2509:2518:5509:55
11:1019:4010:4009:4019:1510:10
11:2520:0010:5509:5519:4510:25
11:4020:2011:1010:1020:1510:40
11:5520:4011:2510:2520:4510:55
12:1021:0011:4010:4021:1511:10
12:2521:2011:5510:5521:4511:25
12:4021:4012:1511:1011:40
12:5522:1012:3511:2511:55
13:1022:4012:5511:4012:10
13:2523:1013:1511:5512:25
13:4023:4013:3512:1012:40
13:5513:5512:2513:00
14:1014:2012:4013:20
14:2514:5012:5513:40
14:4015:2013:1014:00
14:5515:5013:2514:20
15:1016:2013:4014:40
15:2516:5013:5515:05
15:4017:1014:1015:35

14:2516:05
14:40

קו 11 - עדכון לוח זמנים
רמת בית שמש, נחל קישון

שכונת מחסיה
בית שמש, שכונת מחסיה

רמת בית שמש, נחל קישון
מוצ“שיום ו‘ימים א‘-ה‘מוצ“שיום ו‘ימים א‘-ה‘

05:3014:20*05:3021:0005:4015:05*05:4021:15
06:0014:30*06:0021:2006:1015:1506:1021:35
06:3014:4006:3021:4006:4015:25*06:4021:55
07:0014:50*07:0022:0007:00*15:35*07:00*22:15

07:15*15:00*07:15*22:2007:1015:4507:1022:35
07:3015:1007:3022:4007:30*15:55*07:30*22:55

07:40*15:20*07:40*23:0007:4016:05*07:4023:15
07:4815:30*07:4823:2007:48*16:2007:48*23:35

07:56*15:4507:56*23:4007:5616:35*07:5623:55
08:04*16:00*08:04*24:0008:04*16:5008:04*
08:1516:1508:1508:12*17:05*08:12

08:30*16:30*08:30*08:2017:2008:20*
08:4516:4508:4508:35*17:35*08:30

09:00*17:00*09:00*08:5017:5008:40*
09:1517:1509:1509:05*18:05*08:50

09:30*17:30*09:30*09:2018:2009:05*
09:4517:4509:4509:35*18:35*09:20

10:00*18:00*10:00*09:5018:4509:35*
10:1518:1510:1510:05*18:55*09:50

10:30*18:30*10:30*10:2019:05*10:05*
10:4518:4510:4510:35*19:2010:20

11:00*19:00*11:00*10:5019:35*10:35*
11:1519:1511:1511:05*19:5010:50

11:30*19:30*11:30*11:2020:05*11:05*
11:4519:4511:4511:35*20:2011:20

12:00*20:00*12:00*11:5020:35*11:30*
12:1520:1512:1512:05*20:5011:40

12:30*20:30*12:30*12:2021:05*11:50*
12:40*20:4512:4512:35*21:2011:51
12:5021:00*13:00*12:5021:35*12:00

13:00*21:1513:2013:00*21:5012:10*
13:0821:30*13:4013:0822:05*12:25

13:16*21:4514:00*13:16*22:2012:45
13:24*22:00*14:2013:24*22:35*13:05*
13:3222:1514:4013:3222:5013:25

13:40*22:30*15:00*13:40*23:05*13:45
13:5022:4515:2013:48*23:2514:05*

14:00*23:00*15:4013:5623:4514:25
14:1023:2016:00*14:05*24:0514:45

23:4016:2014:1515:05*
24:0016:4014:25*15:25

14:35*15:45
14:4516:05*

14:55*16:25
* - 11א  מהיר ללא יפה נוף ושכונת ריב“ז* - 11א מהיר ללא יפה נוף ושכונת ריב“ז

קו 15 - ממשיך לרמת בית שמש ג’
בית שמש, תחנת רכבת ביג
רמת בית שמש ג’,  יונה בן 

אמיתי

רמת בית שמש ג’, יונה בן 
אמיתי

בית שמש, תחנת רכבת ביג
מוצ“שיום ו‘ימים א‘-ה‘מוצ“שיום ו‘ימים א‘-ה‘

06:5516:5006:5521:1505:1015:0005:4021:10
07:1017:0507:1021:4505:4015:1506:2021:40
07:2517:2007:2522:1506:0515:3006:3522:10
07:4017:3507:4022:4506:2015:4506:5022:40
08:0517:5008:0523:1506:3516:0007:1023:10
08:3518:0508:3523:4506:5016:1507:20
08:5518:2008:5507:1016:3007:30
09:1518:3509:1507:2016:4507:40
09:3518:5009:3507:3017:0007:50
09:5519:0509:5507:4017:1508:05
10:1519:2010:1507:5017:3008:20
10:3519:3510:3508:0517:4508:45
10:5519:5010:5508:2018:0009:10
11:1520:0511:1508:4518:1509:30
11:3520:2011:3509:1018:3009:50
11:5520:3511:5509:3018:4510:10
12:1520:5512:1509:5019:0010:30
12:3521:1512:3510:1019:1510:50
12:5521:3512:5510:3019:3011:10
13:1521:5513:1510:5019:4511:20
13:3522:1513:3511:1020:0011:30
13:5522:3513:5511:3020:1511:40
14:1522:5514:1511:5020:3011:50
14:3523:1514:4012:1020:4512:10
14:5023:3515:1012:3021:0012:30
15:0515:4012:5021:1512:50
15:2016:1013:1021:3013:20
15:3516:4013:3021:5013:50
15:5013:5022:1014:20
16:0514:1022:4014:50
16:2014:3023:1015:20
16:3514:4515:50

קו 19 - עדכון לוח זמנים
בית שמש -לוי אשכול

רמת בית שמש ג’
רמת בית שמש ג’

בית שמש - לוי אשכול
מוצ“שיום ו‘ימים א‘-ה‘מוצ“שיום ו‘ימים א‘-ה‘

05:4512:3518:3505:4512:0521:0505:4011:3018:1505:4011:3021:00
06:0512:5018:5006:0512:2021:2506:0011:4518:3006:0011:4521:20
06:2013:0019:0506:2012:3521:4506:1512:0018:4506:1512:0021:40
06:3513:1219:2006:3512:5022:0506:3012:1519:0006:3012:1522:00
06:5013:2419:3506:5013:0522:2506:4512:3019:1506:4512:3022:20
07:0513:3619:5007:0513:2022:4507:0012:4519:3007:0012:4522:40
07:1513:4820:0507:1513:3523:0507:1513:0019:4507:1513:0023:00
07:2514:0020:2007:2513:5023:2507:2513:1520:0007:2513:1523:20
07:4514:1220:3507:4514:0523:4507:3013:3020:1507:3013:30
08:0514:2420:5008:0514:2007:3813:4520:3007:3813:45
08:2014:3621:0508:2014:3507:4614:0020:4507:4614:00
08:3514:4821:2008:3514:5007:5514:1521:0007:5514:15
08:5015:0021:3508:5015:0508:0514:3021:1508:0514:30
09:0515:1221:5009:0515:2008:1514:4521:3008:1514:45
09:2015:2422:0509:2015:3508:2515:0021:4508:2515:00
09:3515:3622:2009:3515:5008:3515:1522:0008:3515:15
09:5015:5022:3509:5016:0508:4515:3022:1508:4515:30
10:0516:0522:5010:0516:2009:0015:4522:3009:0015:45
10:2016:2023:0510:2016:3509:1516:0022:4509:1516:00
10:3516:3523:2010:3516:5009:3016:1523:0009:3016:15
10:5016:5023:4010:5017:0509:4516:3023:1509:4516:30
11:0517:0524:0011:0010:0016:4523:3510:0016:45
11:2017:2011:1010:1517:0023:5510:15
11:3517:3511:2010:3017:1510:30
11:5017:5011:3010:4517:3010:45
12:0518:0511:4011:0017:4511:00
12:2018:2011:5011:1518:0011:15

חדש!  קו 16  
בית שמש -שכ’ מחסיה, יוסף קארו

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

בית שמש - שכ’ מחסיה, יוסף קארו
יום ו‘ימים א‘-ה‘יום ו‘ימים א‘-ה‘

5:2512:2519:105:2512:255:3512:2519:105:3512:25
5:4512:4019:255:4512:405:5512:4019:255:5512:40
6:1012:5519:406:1012:556:1012:5519:406:1012:55
6:2513:1019:556:2513:106:2513:1019:556:2513:10
6:4013:2520:106:4013:256:4013:2520:106:4013:25
6:5513:4020:256:5513:406:5513:4020:256:5513:40
7:1013:5520:407:1013:557:1013:5520:407:1013:55
7:2514:1020:557:2514:107:2514:1020:557:2514:10
7:4014:2521:107:4014:257:4014:2521:107:4014:25
7:5514:4021:257:5514:407:5514:4021:257:5514:40
8:1014:5521:408:1014:558:1014:5521:408:1014:55
8:2515:1021:558:2515:108:2515:1021:558:2515:10
8:4015:2522:108:4015:258:4015:2522:108:4015:25
8:5515:4022:308:5515:408:5515:4022:358:5515:40
9:1015:5522:559:1015:559:1015:5523:059:1015:55
9:2516:1023:259:2516:109:2516:1023:309:2516:10
9:4016:259:4016:259:4016:259:4016:25
9:5516:409:5516:409:5516:409:5516:40

10:1016:5510:1016:5510:1016:5510:1016:55
10:2517:1010:2510:2517:1010:25
10:4017:2510:4010:4017:2510:40
10:5517:4010:5510:5517:4010:55
11:1017:5511:1011:1017:5511:10
11:2518:1011:2511:2518:1011:25
11:4018:2511:4011:4018:2511:40
11:5518:4011:5511:5518:4011:55
12:1018:5512:1012:1018:5512:10

תושבי בית שמש,
כחלק מהמאמצים לשיפור מערך הקווים 

העירוניים בעיר הוספנו קו חדש - קו 16, לנוחות 
תושבי רמת בית שמש ורמת בית שמש ג’. שדרגנו 

את מהלכי הקוים 12 ו 15 ועידכנו את לוחות 
הזמנים, לרווחת כלל התושבים.

סופרבוס מברכת את כלל לקוחותיה, 
התלמידים והוריהם...

בשנת לימודים פוריה ומוצלחת!
היזהרו בדרכים, עלו, הצליחו

והגיעו להישגים!

לאור העבודות 
בכביש 38 והסדרי 
התנועה החדשים 

בצומת שמשון, 
החל מתאריך 29.8.16 התחנה 

בצומת שמשון בקווים 408, 410, 
412, 497 ו 597 מבוטלת בשני 

הכיוונים.

שימו לב!


