
נוסעים יקרים,נוסעים יקרים,
שמחים  סופרבוס  וחברת  שמש  בית  עיריית  התחבורה,  משרד 
לבשר על שיפור נוסף בקווי האוטובוסים המשרתים את העיר. 

במסגרת השינויים:
 יורחב השירות בשכונות חזון עובדיה ורמת אברהם

  תשופר הגישה לאזורי התעסוקה והתעשייה וכן למרכז העסקים 
הראשי החדש ברמה א'    

  ברחוב צאלים קו 3 יחליף את קו 15 בשירות לכיוון רמת אבי עזרי
בעלון זה תוכלו למצוא את המידע אודות כלל השינויים. 

אנו מודים לכם על הסבלנות. נסיעה טובה ונעימה!אנו מודים לכם על הסבלנות. נסיעה טובה ונעימה!

28
חדשחדש

הר טוב

 תחנת הרכבת

יגאל אלון •

כביש 38/כביש 3855 •

צומת הר טוב •

התעשייה •

איקאה •

המלאכה

תחנת רכבת בית שמש - אזור תעשיה הר טוב28
חדשחדש

  תחנת הרכבת -
א.ת. הר טוב

 שירות חדש מתחנת הרכבת
לא.ת. הרטוב וסניף איקאה. 

13
חדשחדש

בית שמש

אליהו הנביא

דבורה הנביאה •

ישעיהו הנביא •

נחל קישון •

נהר הירדן •

הרב הרצוג •

לוי אשכול •

יגאל אלון •

 תחנת הרכבת

13
חדשחדש

חזון עובדיה - תחנת הרכבת
קו מהיר משכונת חזון עובדיה אל צפון העיר

 חזון עובדיה - 
  תחנת הרכבת

 שירות חדש לשכונת חזון עובדיה. 
 קו ישיר ומהיר בתדירות מוגברת

לאורך כל שעות היום.

3
שינוי בקו  שינוי בקו  

8
קיצור הקו  קיצור הקו  

15
שינוי בקו  שינוי בקו  

424
שינוי בקו  שינוי בקו  

קרית יערים - בית שמש
הארכת הקו למסוף חזון עובדיה דרך נהר 

הירקון ואליהו הנביא.

רמת אבי עזרי -  תחנת הרכבת
מסלול משופר ומהיר יותר בשכונת חזון 
 עובדיה. תחילת מסלול ברמת אבי עזרי.

לא יעבור ברחוב צאלים. 

מסוף דרך החיים - א.ת. הר טוב
הקו יתחיל את מסלולו במסוף בית העלמין. 

מסוף חזון עובדיה - רמת אבי עזרי
 מסלול חדש דרך רח׳ צאלים

ומרכז העסקים החדש. 

 לכיוון
תחנת הרכבת

שעות פעילות: 
 23:05 - 6:05

לכיוון שכונת 
חזון עובדיה

שעות פעילות: 
24:05-6:05

 לכיוון
א.ת. הר טוב

שעות פעילות: 
 19:55 - 6:20

 לכיוון
תחנת הרכבת

שעות פעילות: 
20:15-9:15



בית שמש

 • יוסף קארו

 תחנת הרכבת

יגאל אלון •

לוי אשכול •

החיד"א •

חפץ חיים •

בן איש חי •

כביש 3855 •

הרב הרצוג •

נהר הירדן •

נחל קישון •

נחל צאלים •

נהר הדן •

בעל הסולם •

ישראל גרוסמן •

יעקב אדלשטיין

תחנת רכבת בית שמש - רמת אברהם12
הוצאת מסלול קו 12 מרמה א׳

שינוי בקושינוי בקו
12

קיצור הקו  קיצור הקו  

  תחנת הרכבת - 
רמת אברהם

שיפור שירות לשכונת רמת אברהם 
ללא כניסה לרמה א', תיגבור 

תדירות והארכת שעות הפעילות.
שימו לב! לא יחולו שינויים בקו 12א'

בקווי בית שמששינויים ושיפורים 

החל מ- החל מ- 14.9.202014.9.2020
כ״ה באלול תש״פכ״ה באלול תש״פ

למידע נוסףלמידע נוסף
 מוקד כל קו 8787* 

bus.gov.il

סופרבוס:
1-700-700-181 

WWW.SUPERBUS.CO.IL

 לכיוון
תחנת הרכבת

שעות פעילות: 
 23:55 - 5:15

לכיוון שכונת 
רמת אברהם

שעות פעילות: 
24:10-6:10

*שעות הפעילות לקווים 12 ו-12א'


