
ביתר עילית
מחירי כרטיס רגיל בלבד, מחיר לאזרחים ותיקים הינו 50% מהמחיר המצוין

למחיר הנסיעה המבוקשת, יש להיכנס ללשונית “מסלולי קווים”, לבחור את הקו הדרוש ובדף שנפתח, יש לבחור “מחירון”

קוד שיתוףשם החוזה
 חופשי חודשי

 אוטובוס +
רכבת

חופשי
שבועי

אוטובוס
רכבת +

חופשי יומי
+ אוטובוס

רכבת
ישובים באזור הכיסוי

 ירושלים
מורחב

)1( בית נקופה, עמינדב, אורה, אבן ספיר, עין כרם בי"ס חקלאי, הר גילה, בית זית, מוצא עילית, 21.00 92.00₪ 238.00₪ 672₪
מבשרת ציון, גבעון החדשה, רמת רחל, ירושלים, גבעת זאב, כוכב יעקב, מעלה אדומים, קדר, 
גבע בנימין, עלמון אזור  מטע, צור הדסה, ביתר עילית, נס הרים, כסלון, בית מאיר, בר גיורא, 

רמת רזיאל, מבוא ביתר, איתנים, צובה, שורש, שואבה, גבעת יערים, נווה אילן, יד השמונה, נטף, 
קרית יערים, אבו גוש, קרית יערים מוסד, ידידה, מעלה החמישה, עין ראפה, עין נקובא, קרית 

ענבים, בית חורון, הר אדר אזור  פסגות, בית אל, כפר אדומים, מעלה מכמש, עפרה, מצפה יריחו 
אזור )2.3( כפר עציון, בת עין, אלון שבות, ראש צורים, מגדל עוז, אפרת, אלעזר, נווה דניאל, 

תקוע, נוקדים 

 סובב ירושלים
+ מערב

)1( בית נקופה, עמינדב, אורה, אבן ספיר, עין כרם בי"ס חקלאי, הר גילה, בית זית, מוצא עילית, 26.00 113.00₪ 292.50₪ 673₪
מבשרת ציון, גבעון החדשה, רמת רחל, ירושלים, גבעת זאב, כוכב יעקב, מעלה אדומים, קדר, 
גבע בנימין, עלמון אזור  מטע, צור הדסה, ביתר עילית, נס הרים, כסלון, בית מאיר, בר גיורא, 

רמת רזיאל, מבוא ביתר, איתנים, צובה, שורש, שואבה, גבעת יערים, נווה אילן, יד השמונה, נטף, 
קרית יערים, אבו גוש, קרית יערים מוסד, ידידה, מעלה החמישה, עין ראפה, עין נקובא, קרית 

ענבים, בית חורון, הר אדר אזור )3.1( לוזית, עגור, נחושה, צפרירים, שריגים, גבעת ישעיהו, 
זכריה, אדרת, נתיב הל"ה, נווה מיכאל, אביעזר, גפן, תירוש, שדות מיכה, טל שחר, בקוע, ישעי, 
בית שמש, צרעה, תרום, כפר אוריה, צלפון, גיזו, הראל, נחשון, תעוז, נווה שלום, זנוח, מחסיה, 

נחם, אשתאול, מסילת ציון אזור )3.5( נחליאל, רימונים, כוכב השחר, ייט"ב, נירן, נעמי, חלמיש, 
עטרת, מעלה לבונה, עלי, שילה, נתיב הגדוד, גלגל, תומר, פצאל, מעלה אפרים, גיתית, יפית, 

משואה אזור )3.2( שעלבים, נוף איילון, גמזו, כפר דניאל, מבוא מודיעים, מבוא חורון, מודיעין 
מכבים רעות, כפר רות, שילת, חשמונאים, לפיד, כפר האורנים, מתתיהו, מודיעין עילית, ניל"י, 

נעלה, דולב, טלמון 

 מטרופולין
מערבי

אזור מטע, צור הדסה, ביתר עילית, נס הרים, כסלון, בית מאיר, בר גיורא, רמת רזיאל, מבוא ביתר, 21.00 80.00₪ 208.50₪ 675₪
איתנים, צובה, שורש, שואבה, גבעת יערים, נווה אילן, יד השמונה, נטף, קרית יערים, אבו גוש, 
קרית יערים מוסד, ידידה, מעלה החמישה, עין ראפה, עין נקובא, קרית ענבים, בית חורון, הר 

אדר אזור )3.1( לוזית, עגור, נחושה, צפרירים, שריגים, גבעת ישעיהו, זכריה, אדרת, נתיב הל"ה, 
נווה מיכאל, אביעזר, גפן, תירוש, שדות מיכה, טל שחר, בקוע, ישעי, בית שמש, צרעה, תרום, 

כפר אוריה, צלפון, גיזו, הראל, נחשון, תעוז, נווה שלום, זנוח, מחסיה, נחם, אשתאול, מסילת ציון 
אזור )3.5( נחליאל, רימונים, כוכב השחר, ייט"ב, נירן, נעמי, חלמיש, עטרת, מעלה לבונה, עלי, 

שילה, נתיב הגדוד, גלגל, תומר, פצאל, מעלה אפרים, גיתית, יפית, משואה אזור )3.2( שעלבים, 
נוף איילון, גמזו, כפר דניאל, מבוא מודיעים, מבוא חורון, מודיעין מכבים רעות, כפר רות, שילת, 

חשמונאים, לפיד, כפר האורנים, מתתיהו, מודיעין עילית, ניל"י, נעלה, דולב, טלמון 

 מטרופולין
ירושלים

)1( בית נקופה, עמינדב, אורה, אבן ספיר, עין כרם בי"ס חקלאי, הר גילה, בית זית, מוצא עילית, 36.50 159.00₪ 414.00₪ 677₪
מבשרת ציון, גבעון החדשה, רמת רחל, ירושלים, גבעת זאב, כוכב יעקב, מעלה אדומים, קדר, 
גבע בנימין, עלמון אזור  מטע, צור הדסה, ביתר עילית, נס הרים, כסלון, בית מאיר, בר גיורא, 

רמת רזיאל, מבוא ביתר, איתנים, צובה, שורש, שואבה, גבעת יערים, נווה אילן, יד השמונה, נטף, 
קרית יערים, אבו גוש, קרית יערים מוסד, ידידה, מעלה החמישה, עין ראפה, עין נקובא, קרית 

ענבים, בית חורון, הר אדר אזור  פסגות, בית אל, כפר אדומים, מעלה מכמש, עפרה, מצפה 
יריחו אזור )2.3( כפר עציון, בת עין, אלון שבות, ראש צורים, מגדל עוז, אפרת, אלעזר, נווה 

דניאל, תקוע, נוקדים אזור )3.1( לוזית, עגור, נחושה, צפרירים, שריגים, גבעת ישעיהו, זכריה, 
אדרת, נתיב הל"ה, נווה מיכאל, אביעזר, גפן, תירוש, שדות מיכה, טל שחר, בקוע, ישעי, בית 

שמש, צרעה, תרום, כפר אוריה, צלפון, גיזו, הראל, נחשון, תעוז, נווה שלום, זנוח, מחסיה, נחם, 
אשתאול, מסילת ציון אזור )3.3( עין גדי, מצפה שלם, אבנת, ורד יריחו, קליה, אלמוג, בית הערבה 
אזור  אדורה, תלם, קרית ארבע, כרמי צור, אספר, מעלה עמוס אזור )3.5( נחליאל, רימונים, כוכב 

השחר, ייט"ב, נירן, נעמי, חלמיש, עטרת, מעלה לבונה, עלי, שילה, נתיב הגדוד, גלגל, תומר, 
פצאל, מעלה אפרים, גיתית, יפית, משואה אזור )3.2( שעלבים, נוף איילון, גמזו, כפר דניאל, מבוא 

מודיעים, מבוא חורון, מודיעין מכבים רעות, כפר רות, שילת, חשמונאים, לפיד, כפר האורנים, 
מתתיהו, מודיעין עילית, ניל"י, נעלה, דולב, טלמון 

בית חורון 
אזורי )הרי 

ירושלים(

מטע, צור הדסה, ביתר עילית, נס הרים, כסלון, בית מאיר, בר גיורא, רמת רזיאל, מבוא ביתר, 13.00 56.50₪ 146.00₪ 693₪
איתנים, צובה, שורש, שואבה, גבעת יערים, נווה אילן, יד השמונה, נטף, קרית יערים, אבו גוש, 

קרית יערים מוסד, ידידה, מעלה החמישה, עין ראפה, עין נקובא, קרית ענבים, בית חורון, הר אדר

 אזור בית
שמש

 אזור )3.1( לוזית, עגור, נחושה, צפרירים, שריגים, גבעת ישעיהו, זכריה, אדרת, נתיב הל"ה, נווה13.00 56.50₪ 146.00₪ 696₪
 מיכאל, אביעזר, גפן, תירוש, שדות מיכה, טל שחר, בקוע, ישעי, בית שמש, צרעה, תרום, כפר

אוריה, צלפון, גיזו, הראל, נחשון, תעוז, נווה שלום, זנוח, מחסיה, נחם, אשתאול, מסילת ציון

 קריית גת -
בית שמש

אזור )3.1( לוזית, עגור, נחושה, צפרירים, שריגים, גבעת ישעיהו, זכריה, אדרת, נתיב הל"ה, נווה 21.00 ₪אין208.50 374₪
מיכאל, אביעזר, גפן, תירוש, שדות מיכה, טל שחר, בקוע, ישעי, בית שמש, צרעה, תרום, כפר 

אוריה, צלפון, גיזו, הראל, נחשון, תעוז, נווה שלום, זנוח, מחסיה, נחם, אשתאול, מסילת ציון אזור 
קרית גת חלץ, תלמים, שדה דוד, זוהר, נוגה, נהורה, ניר ח"ן, שחר, עוצם, יד נתן, רווחה, קוממיות, 

איתן, שלווה, אבן שמואל, אחוזם, נועם, לכיש, עוזה, קרית גת, אלומה, גת, זבדיאל, מנוחה, סגולה, 
ורדון, נחלה, שדה משה, גלאון, נטע, אמציה, שקף, בית גוברין, בית ניר

 באר שבע -
ירושלים

בית זית, מעלה אדומים, גבעת זאב, כוכב יעקב, גבע בנימין, ירושלים, מבשרת ציון,אבו גוש, גבעת 39.00 ₪אין669.50 375₪
יערים, נס הרים, צור הדסה, בית מאיר, בית חורון, ביתר עילית, כפר אדומים, עפרה, בית אל, מטה 

בנימין, אלון,אפרתה, כפר אלדד, תקוע, בית שמש, נתיב הל"ה, מטה יהודה, צרעה, תירוש, בקוע, 
תעזוז,שריגים,מודיעין-מכבים-רעות, מודיעין עילית, דולב, טלמון, נילי, מבוא חורון, נעלה,מצפה 

יריחו, ורד יריחו, בית הערבה, אלמוג, עין גדי,קריית ארבע, כרמי צור,מעלה אפריים, עלי, חלמיש, 
נירן, קרית מלאכי, יד בנימין, מרכז שפירא, ניצן ב', בני ראם, כפר מנחם, ניצן, ברכיה, עין צורים, 

ינון, בית עזרא, ערוגות, כפר ורבורג, משען, גבעתי, כוכב מיכאל, באר טוביה, אמונים, גיאה, תלמי 
יחיאל, עזר, ניר ישראל, נגבה, תימורים, כפר הרי''ף, בית שיקמה, שפיר, נתיב העשרה, אביגדור, 
כפר אחים, בית חלקיה, תלמי יפה, משואות יצחק, זרחיה, יד מרדכי, ניר בנים, בת הדר, כרמיה, 

זיקים, הודיה, רבדים, אורות, שדה יואב, ניצנים, חפץ חיים, גברעם, מבקיעים, קדמה, כפר סילבר, 
אל עזי, גני טל, אחווה, באר גנים, מועצה אזורית באר טוביה, מפעלי, צומת מלאכי, ברורים, 
תעשיון ראם, אשקלון,קרית גת, בית ניר, נטע, אלומה, בני דקלים, איתן, שלווה, שחר, רווחה

 גוש דן -
ירושלים

בית זית, מעלה אדומים, גבעת זאב, כוכב יעקב, גבע בנימין, ירושלים, מבשרת ציון, אבו גוש, 32.50 ₪אין528.50 924₪
גבעת יערים, נס הרים, צור הדסה, בית מאיר, בית חורון, ביתר עילית, כפר אדומים, עפרה, בית 

אל, מטה בנימין, אלון, אפרתה, כפר אלדד, תקוע
בית שמש, נתיב הל"ה, מטה יהודה, צרעה, תירוש, בקוע, תעזוז,שריגים, מודיעין-מכבים-רעות, 

מודיעין עילית, דולב, טלמון, נילי, מבוא חורון, נעלה, מצפה יריחו, ורד יריחו, בית הערבה, אלמוג, 
עין גדי, קריית ארבע, כרמי צור, מעלה אפריים, עלי, חלמיש, נירן

ארצי )כל 
הארץ, למעט 

הערבה ואילת(

כל הארץ, למעט הערבה ואילת58.50 ₪אין880.50 950₪

 ביתר עלית
עירוני

ביתר עילית בלבד, לא תקף אצל מפעילים אחריםאיןאין82.00 16₪

 ביתר עילית
עירוני - נוער

ביתר עילית בלבד, לא תקף אצל מפעילים אחריםאיןאין48.00 17₪

 ביתר עילית
 - בית שמש
נוער בלבד

ביתר עילית בית שמש בלבד, לא תקף אצל - מפעילים אחריםאיןאין130.00 19₪


