
בברכת נסיעה טובה ובטוחה 
לכל בית ישראל

לפרטים ומידע נוסף מוקד כל-קו 8787*

שירותי התחבורה הציבורית לחוגגי ל"ג בעומר
מבית שמש למירון

משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומפעילי התחבורה הציבורית 
יפעילו בל"ג בעומר מערך קווי תחבורה ציבורית להילולת הרשב"י בהר מירון ובחזרה.  
בימים רביעי וחמישי, י"ז-י"ח באייר תשע"ו )25-26.5.16( יצאו נסיעות מבית שמש ישירות להר מירון.

 לרווחתכם יופעלו עמדות לרכישה מוקדמת של כרטיסים כך תוכלו להבטיח מקומכם מראש,
ולבחור שעת יציאה מועדפת. 

קווים עיר
מסוף חזרהזמני יציאהמוקדי יציאהומפעילים

לנסיעה חזרה עיקבו אחרי הצבע 
זמני חזרה

בית 
שמש

נתיב 
אקספרס

קו 987

רח' הרצוג/
פינת נהר הירדן

יום רביעי: 
 ,19:00 ,17:00 ,15:00
 24:00 ,23:00 ,21:00

יום חמישי:
7:00, 9:00 עד 15:00 

כל שעה עגולה

טרמינל
1

צהוב

יום רביעי: 
22:00 עד 09:00 בבוקר

יום חמישי: 
14:00 עד 22:00, כל שעה 

עגולה

הבטיחו מקומכם - ברכישת כרטיסים מראש
10:30-15:3017:30-21:30תאריך

יום שני ח' אייר 16/05/16

מתנ"ס גוונים 
נחל דולב 16 רמב"ש א'

ביהמ"ד 'בית גדליה' האדמו"ר מבעלזא 8 רמב"ש ב'

בן איש חי 1 ליד ויטמין שיא )מול מאוחדת( חפציבהיום שלישי ט' אייר 17/05/16

מתנ"ס גוונים נחל דולב 16 רמב"ש א'יום רביעי י' אייר 18/05/16

ביהמ"ד 'בית משה דוד' יחזקאל הנביא פינת עידו הנביא רמב"ש ג'יום חמישי י"א אייר 19/05/16

גנ"י 'סוכת דוד' אמרי אמת 8 הקריה החרדיתיום ראשון י"ד אייר 22/05/16

ביהמ"ד 'בית גדליה' האדמו"ר מבעלזא 8 רמב"ש ב'יום שני ט"ו אייר 23/05/16

לא תתקיים מכירת כרטיסים בימי רביעי וחמישי, ערב ויום ל''ג בעומר י''ז-י''ח באייר 25-26.5.16

הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס הלוך וחזור מראש לכל נוסע ולכל גיל. הכרטיס הינו לאדם אחד 
בלבד ואינו ניתן להעברה. לא יכובדו כרטיסים משנה קודמת. 

הציבורית בתחבורה  לנסוע  משתלם 
מידע בזמן אמת על מערך ההסעות ורכישת הכרטיסים, ניתן לקבל 24 שעות ביממה

מוקד מידע מירון התשע"ו 03-941-1000

http://ikan-maas.co.il




הציבורית בתחבורה  לנסוע  משתלם 
מידע בזמן אמת על מערך ההסעות ורכישת הכרטיסים, ניתן לקבל 24 שעות ביממה

מוקד מידע מירון התשע"ו 03-941-1000

הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס הלוך וחזור מראש לכל נוסע ולכל גיל. 
הכרטיס הינו לאדם אחד בלבד ואינו ניתן להעברה. 

לא יכובדו כרטיסים משנה קודמת.

בברכת נסיעה טובה ובטוחה לכל בית ישראל

לפרטים ומידע נוסף מוקד כל-קו 8787*

שירותי התחבורה הציבורית לחוגגי ל"ג בעומר

מחיפה למירון
משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומפעילי התחבורה הציבורית 

יפעילו בל"ג בעומר מערך קווי תחבורה ציבורית להילולת הרשב"י בהר מירון ובחזרה.  
בימים רביעי וחמישי, י"ז-י"ח באייר תשע"ו )25-26.5.16( יצאו נסיעות מחיפה ישירות להר מירון.
 לרווחתכם יופעלו עמדות לרכישה מוקדמת של כרטיסים כך תוכלו להבטיח מקומכם מראש,

ולבחור מוקד ושעת יציאה מועדפים. 

קווים עיר
ומפעילים

מוקדי 
מסוף חזרהזמני יציאהיציאה

לנסיעה חזרה עיקבו אחרי הצבע 
זמני חזרה

נתיב חיפה
אקספרס

קו 977

מעונת גאולה 
רופין/ קניאל 

יום רביעי: 
16:00 עד 01:00 בלילה

כל שעה עגולה

יום חמישי:
07:00 עד 17:00
כל שעה עגולה

טרמינל
1

צהוב

יום רביעי: 
22:00 עד 08:00 בבוקר של 
יום חמישי, כל שעה עגולה

יום חמישי:
11:00 עד 22:00
כל שעה עגולה

לא תתקיים מכירת כרטיסים בימי רביעי וחמישי,
ערב ויום ל''ג בעומר י''ז-י''ח אייר 25-26.5.16

הבטיחו מקומכם - ברכישת כרטיסים מראש 

צרכנייה ברמת ויזניץ׳ רחוב מקור ברוך 10מתנ״ס אתנחתא רחוב השילוח 1 

בין התאריכים ט׳-י״ד באייר 17-22.5.16 בין השעות 14:00-10:00 ובין השעות 21:00-17:00 
בין התאריכים ט״ו-ט״ז באייר 23-24.5.16 בין השעות 22:00-10:00

במוקד נתיב אקספרס 3553*



עכשיו, הנסיעה בתחבורה הציבורית משתלמת יותר
מידע בזמן אמת על מערך ההסעות ורכישת הכרטיסים, ניתן לקבל 24 שעות ביממה

מוקד מידע מירון התשע"ו 03-941-1000

שירותי התחבורה הציבורית לחוגגי ל"ג בעומר
מנתניה למירון

משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומפעילי התחבורה הציבורית
יפעילו בל"ג בעומר מערך קווי תחבורה ציבורית להילולת הרשב"י בהר מירון ובחזרה.  

בימים רביעי וחמישי, י"ז-י"ח באייר תשע"ו )25-26.5.16( יצאו נסיעות מנתניה ישירות להר מירון.
 לרווחתכם יופעלו עמדות לרכישה מוקדמת של כרטיסים כך תוכלו להבטיח מקומכם מראש,

ולבחור שעת יציאה מועדפת. 

מוקדי ושעות יציאה וחזרה

בברכת נסיעה טובה ובטוחה לכל בית ישראל

לפרטים ומידע נוסף מוקד כל-קו 8787*

הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס הלוך וחזור מראש לכל נוסע ולכל גיל. 
הכרטיס הינו לאדם אחד בלבד ואינו ניתן להעברה. 

לא יכובדו כרטיסים משנה קודמת.

קווים עיר
מסוף חזרהזמני יציאהמוקדי יציאהומפעילים

זמני חזרהלנסיעה חזרה עיקבו אחרי הצבע 

נתיב נתניה
אקספרס

קו 989

רח' דברי חיים/
פינת רח' רבי 

עקיבא 
קרית צאנז

יום רביעי: 
16:00 - 24:00 כל שעתיים

יום חמישי:
08:00 ,07:00

מ-10:00 עד 16:00 כל 
שעתיים 

טרמינל
1

צהוב

יום רביעי: 
22:00 עד 07:00 בבוקר 

יום ה', כל שעה עגולה

יום חמישי:
12:00 עד 22:00
כל שעה עגולה

לא תתקיים מכירת כרטיסים בימי רביעי וחמישי, 
ערב ויום ל''ג בעומר י''ז-י''ח באייר 25-26.5.16

הבטיחו מקומכם - ברכישת כרטיסים מראש 
מכירת כרטיסים מוקדמת בנתניה: 

מיום ראשון י"ד באייר 22.5 עד יום שלישי ט"ז באייר 24.5
אודיטוריום בית חנה בין השעות 22:00-18:00

מוקד מידע נתיב אקספרס: 3553*



הציבורית בתחבורה  לנסוע  משתלם 
מידע בזמן אמת על מערך ההסעות ורכישת הכרטיסים, ניתן לקבל 24 שעות ביממה

מוקד מידע מירון התשע"ו 03-941-1000

קווים עיר
זמני חזרהזמני יציאהמוקדי יציאהומפעילים

נתיבעפולה
אקספרס 

קו 991

עפולה עילית 
רח׳ ההגנה/הרצל

יום ד׳: 12:00, 13:00, 23:00, 02:00   

יום ה: 13:00, 15:00, 17:00, 21:00
יום ד' 12:00, 17:00, 19:00, 21:00

יום ה' 11:00, 15:00, 16:00

מסוף חזרה — טרמינל 1 צהוב )עיקבו אחרי הצבע(

שירותי התחבורה הציבורית לחוגגי ל"ג בעומר
מעפולה למירון

משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומפעילי 
התחבורה הציבורית יפעילו בל"ג בעומר מערך קווי תחבורה 

ציבורית להילולת הרשב"י בהר מירון ובחזרה.  
בימים רביעי וחמישי, י"ז-י"ח באייר תשע"ו )25-26.5.16( יצאו נסיעות 

מעפולה ישירות להר מירון.

בברכת נסיעה טובה ובטוחה
 לכל בית ישראל

לפרטים ומידע נוסף מוקד כל-קו 8787*

הבטיחו מקומכם - ברכישת כרטיסים מראש 
 הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס הלוך וחזור מראש לכל נוסע ולכל גיל. 

 הכרטיס  הינו לאדם אחד בלבד ואינו ניתן להעברה.
לא יכובדו כרטיסים משנה קודמת.

מוקד מידע נתיב אקספרס: 3553*

http://ikan-maas.co.il


הציבורית בתחבורה  לנסוע  משתלם 
מידע בזמן אמת על מערך ההסעות ורכישת הכרטיסים, ניתן לקבל 24 שעות ביממה

מוקד מידע מירון התשע"ו 03-941-1000

קווים עיר
זמני יציאה וחזרהמוקדי יציאהומפעילים

צפת
נתיב

אקספרס 
קו 5/קו 115

יום ד' משעה 07:00 עד 15:00 במסלול ובלוח הזמנים הרגיל של הקוקו 5: מסלול הקו
יום ו' משעה 06:00 עד 16:00 כל חצי שעה. במסלול הרגיל של הקו

קו 115: 

תחנה מרכזית

רחוב צה"ל 2

לוחמי הגיטאות

יציאה: 
יום ד' משעה 15:00 עד יום ה' 

22:30 ברצף, מתמלא ויוצא

חזרה:
יום ד' משעה 15:00 עד יום ה' 

24:00 ברצף, מתמלא ויוצא

מסוף חזרה קו 115 - טרמינל 2 כחול )עיקבו אחרי הצבע(

בברכת נסיעה טובה ובטוחה לכל בית ישראל

לפרטים ומידע נוסף מוקד כל-קו 8787*

הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס הלוך וחזור מראש לכל נוסע ולכל גיל. 
הכרטיס  הינו לאדם אחד בלבד ואינו ניתן להעברה. לא יכובדו כרטיסים משנה קודמת.

קו 115 יפעל בימי רביעי וחמישי רק במסלול צפת-מירון, ללא אור הגנוז.

שירותי התחבורה הציבורית לחוגגי ל"ג בעומר
מצפת למירון

משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומפעילי התחבורה הציבורית יפעילו 
בל"ג בעומר מערך קווי תחבורה ציבורית להילולת הרשב"י בהר מירון ובחזרה.  

בימים רביעי וחמישי, י"ז-י"ח באייר תשע"ו )25-26.5.16( יצאו נסיעות מצפת ישירות להר מירון ובחזרה.

הבטיחו מקומכם - ברכישת כרטיסים מראש 
החל מיום ראשון י"ד אייר 22.5.2016 ניתן יהיה לרכוש כרטיסי נסיעה מראש במשרד 

חברת נתיב אקספרס בתחנה המרכזית - צפת

*3553

http://ikan-maas.co.il


קווים עיר
מסוף חזרהזמני יציאהמוקדי יציאהומפעילים

זמני חזרהלנסיעה חזרה עיקבו אחרי הצבע 

נתיבקרית גת
אקספרס

קו 988

גאון הירדן 8
)מול תיכון חדש(

יום רביעי: 
23:00 ,21:00 ,18:00 ,15:00

יום חמישי:
  ,14:00 ,13:00 ,10:00 ,07:00

16:00

טרמינל
1

צהוב

יום רביעי: 
23:00 ו-02:00 לפנות 

בוקר
יום חמישי:

 ,15:00 ,08:00 ,05:00
 22:00 ,21:00 ,18:00

23:00

הציבורית בתחבורה  לנסוע  משתלם 
מידע בזמן אמת על מערך ההסעות ורכישת הכרטיסים, ניתן לקבל 24 שעות ביממה

מוקד מידע מירון התשע"ו 03-941-1000

בס"ד

שירותי התחבורה הציבורית לחוגגי ל"ג בעומר
מקרית גת למירון

משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומפעילי התחבורה הציבורית 
יפעילו בל"ג בעומר מערך קווי תחבורה ציבורית להילולת הרשב"י בהר מירון ובחזרה.  
בימים רביעי וחמישי, י"ז-י"ח באייר תשע"ו )25-26.5.16( יצאו נסיעות מקרית גת ישירות 

להר מירון. לרווחתכם יופעלו עמדות לרכישה מוקדמת של כרטיסים כך תוכלו להבטיח 
מקומכם מראש, ולבחור מוקד ושעת יציאה מועדפים. 

הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס הלוך וחזור מראש לכל נוסע ולכל גיל. 
 הכרטיס  הינו לאדם אחד בלבד ואינו ניתן להעברה. 

לא יכובדו כרטיסים משנה קודמת.

לא תתקיים מכירת כרטיסים בימי רביעי וחמישי
ערב ויום ל''ג בעומר י''ז-י''ח אייר 25-26.5.16

הבטיחו מקומכם - ברכישת כרטיסים מראש 
מכירת כרטיסים מוקדמת בקרית גת תתבצע במרכז מעל''ה, רחוב גאון הירדן 20/6 בימים 

ימים א, ב י"ד-ט"ו באייר )22-23.5.16( בין השעות 10:00-13:45, 16:00-19:00  

במוקד נתיב אקספרס 3553*

http://ikan-maas.co.il


הציבורית בתחבורה  לנסוע  משתלם 
מידע בזמן אמת על מערך ההסעות ורכישת הכרטיסים, ניתן לקבל 24 שעות ביממה

מוקד מידע מירון התשע"ו 03-941-1000

קווים עיר
ומפעילים

מוקדי 
יציאה

זמניזמני יציאה
חזרה

נתיברכסים
אקספרס

קו 990

רחוב הנרקיסים 
פינת האירוסים

)צומת בנה ביתך(

יום ד': 22:00 - 24:00 
כל שעה עגולה

02:00 - 04:00 כל שעה עגולה

יום ה': בשעות 07:00, 16:00, 
21:00

יום ד': 01:00 - 04:00 כל שעה 
עגולה

יום ה': בשעות 07:00, 13:00, 
 ,21:00 ,18:00 ,17:00 ,15:00

22:00

בברכת נסיעה טובה ובטוחה לכל בית ישראל

לפרטים ומידע נוסף מוקד כל-קו 8787*

הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס הלוך וחזור מראש לכל נוסע ולכל גיל.
כרטיס הלוך וחזור הינו לאדם אחד בלבד ואינו ניתן להעברה.

שירותי התחבורה הציבורית לחוגגי ל"ג בעומר

מרכסים למירון

מגיעים להילולת הרשב״י במירון

מוקדי ושעות יציאה וחזרה

משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומפעילי התחבורה הציבורית 
יפעילו בל"ג בעומר מערך קווי תחבורה ציבורית להילולת הרשב"י בהר מירון ובחזרה.  

 בימים רביעי וחמישי, י"ז-י"ח באייר תשע"ו )25-26.5.16( יצאו נסיעות מרכסים 
ישירות להר מירון ובחזרה. הנסיעה תתבצע רק עם רכישה מוקדמת של כרטיסים מראש 

במוקדי המכירה.

הבטיחו מקומכם - ברכישת כרטיסים מראש: יום א'-ג', י"ד-ט"ז באייר בלבד 
בשעות 20:30 - 22:30, בבית משפחת חדש, רחוב אשל 5 רכסים

נתיב אקספרס
*3553

לא תתקיים מכירת כרטיסים בימי רביעי וחמישי, ערב ויום ל''ג 
בעומר י''ז-י''ח אייר 25-26.5.16

מגיעים להילולת הרשב״י במירון

http://ikan-maas.co.il
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