
חדרה
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”
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ישובים באזור הכיסוי

תקף
)המספרים המופעים  מציינים את אזור הנסיעה  המופיע במפה(

 סובב חיפה501
מורחב

)1( חיפה, קריות, דלית אל כרמל, עוספיה )22( עתלית, עין אילה, יוקנעם, 21 92₪ 238₪ ₪
אליקים, רמת ישי, טבעון, רכסים, נופית, הרדוף, עדי.)21( שפרעם, אעבלין, 

כאבול, שעב, ג'דיידה, ירכא, כפר יאסיף, עכו, בוסתן הגליל.

 כלל חברות התחבורה
הציבורית ורכבת ישראל

 יוקנעם -561
טבעון

)22( עתלית, עין אילה, יוקנעם, אליקים, רמת ישי, טבעון, רכסים, נופית, הרדוף, 13 56.5₪ 146₪ ₪
עדי.

 כלל חברות התחבורה
הציבורית ורכבת ישראל

 זכרון יעקב565
אזורי

 כלל חברות התחבורה)34( זיכרון יעקב, פורדיס, רמות מנשה, משמר העמק, הזורע.13 56.5₪ 146₪ ₪
הציבורית ורכבת ישראל

חדרה -150
 גוש דן

)702(חדרה, פרדס חנה כרכור, אור עקיבא, בנימינה גבעת עדה, ג'סר א זרקא, 36.5 159₪ 414₪ ₪
קיסריה, מעגן מיכאל, מאור, כפר פינס, גן שמואל, שדות ים, בית חנניה, גן 

השומרון, אביאל, להבות חביבה, תלמי אלעזר, שדה יצחק, עמיקם, גבעת ניל''י, 
מענית, עין שמרעין עירון, ברקאי, משמרות, שער מנשה, רגבים, מרכז רפואי 
שהםאלוני יצחק, כפר גליקסון, מפעלי גרנות, מרכז קניות גן שמואל, גבעת 

חביבה, בנימינה, גבעת עדה

 כלל חברות התחבורה
הציבורית ורכבת ישראל

)701(אום אל פאחם, בסמ'ה , כפר קרע, אלעריאן, ערערה, חריש, ג'ת, מגל

)23( נס ציונה, רחובות, יבנה, עקרון, מזכרת בתיה.

)22( ראש העין, כפר קאסם, אלעד, שוהם, קריית שדה התעופה.

)21( כפר סבא, רעננה, הרצליה, הוד השרון, רמת השרון.

)1( תל אביב, רמת גן, בני ברק, גבעתיים, בת ים, חולון, ראשון לציון, גבעת 
שמואל, קריית אונו, פתח תקווה, אור יהודה, יהוד-מונוסון, רמלה, לוד, באר יעקוב.

)31( נתניה, כפר יונה, קדימה-צורן, קלנסווה, טייבה, טירה.

)32( מודיעין-מכבים-רעות, מודיעין עילית.)33( גדרה, אשדוד, גן יבנה.

 חדרה -499
חיפה

)702(חדרה, פרדס חנה כרכור, אור עקיבא, בנימינה גבעת עדה, ג'סר א זרקא, 36.5 159₪ 414₪ ₪
קיסריה, מעגן מיכאל, מאור, כפר פינס, גן שמואל, שדות ים, בית חנניה, גן 

השומרון, אביאל, להבות חביבה, תלמי אלעזר, שדה יצחק, עמיקם, גבעת ניל''י, 
מענית, עין שמרעין עירון, ברקאי, משמרות, שער מנשה, רגבים, מרכז רפואי 
שהםאלוני יצחק, כפר גליקסון, מפעלי גרנות, מרכז קניות גן שמואל, גבעת 

חביבה, בנימינה, גבעת עדה

 כלל חברות התחבורה
 הציבורית, מטרונית ורכבת

ישראל

)701(אום אל פאחם, בסמ'ה , כפר קרע, אלעריאן, ערערה, חריש, ג'ת, מגל

)1( חיפה, קריות, דלית אל כרמל, עוספיה.

)34( זכרון יעקב, פורדיס, רמות מנשה, משמר העמק, הוזרע.

)33( מגדל העמק, נצרת, זרזיר, איכסל, טורען, בועיינהנוג'ידאת)22( עתלית, עין 
אילה, יוקנעם, אליקים, רמת ישי, טבעון, רכסים, נופית, הרדוף, עדי.

 אום אל345
פאחם

קוויםאום אל פאחם81 ₪

 באקה אל351
גרבייה

קוויםבאקה אל גרבייה81 ₪

 נתניה -518
חדרה

קווים, אגד, אגד תעבורהנתניה- חדרה239.5 ₪

 חריש-ואדי749
ערה

 כלל חברות התחבורה)701( אום אל פאחם, בסמ'ה, כפר קרע, אלעריאן, ערערה, חריש, ג'ת, מגל13 56.5₪ 146₪ ₪
הציבורית ורכבת ישראל

)702(חדרה, פרדס חנה  כרכור, אור עקיבא, בנימינה גבעת עדה, ג'סר א זרקא, 13 56.5₪ 146₪ ₪חדרה אזורי
קיסריה, מעגן מיכאל, מאור, כפר פינס, גן שמואל, שדות ים, בית חנניה, גן 

השומרון, אביאל, להבות חביבה, תלמי אלעזר, שדה יצחק, עמיקם, גבעת ניל''י, 
מענית, עין שמר

 כלל חברות התחבורה
הציבורית ורכבת ישראל

עין עירון, ברקאי, משמרות, שער מנשה, רגבים, מרכז רפואי שהם748

אלוני יצחק, כפר גליקסון, מפעלי גרנות, מרכז קניות גן שמואל, גבעת חביבה, 
בנימינה, גבעת עדה

 כלל חברות התחבורה)701( אום אל פאחם, בסמ'ה , כפר קרע, אלעריאן, ערערה, חריש, ג'ת, מגל21 80₪ 208.5₪ ₪חדרה-חריש
הציבורית ורכבת ישראל

)702(חדרה, פרדס חנה  כרכור, אור עקיבא, בנימינה גבעת עדה, ג'סר א זרקא, 755
קיסריה, מעגן מיכאל, מאור, כפר פינס, גן שמואל, שדות ים, בית חנניה, גן 

השומרון, אביאל, להבות חביבה, תלמי אלעזר, שדה יצחק, עמיקם, גבעת ניל''י, 
מענית, עין שמר

עין עירון, ברקאי, משמרות, שער מנשה, רגבים, מרכז רפואי שהם

אלוני יצחק, כפר גליקסון, מפעלי גרנות, מרכז קניות גן שמואל, גבעת חביבה, 
בנימינה, גבעת עדה

 עפולה, בית366
 שאן , ואדי
ערה, חדרה

מעלה עירון, מדרך עוז, מגידו, גבעת עוז, רם און, מלאה, אומן, גדיש, ניר יפה, 21 ₪אין208.5 ₪
היוגב, ברק, דבורה, חבר, אדירים, מוקייבלה, מגן שאול, צנדלה, מיטב, אביטל, 

פרזון, יזרעאל, עפולה, מרחביה מושב, מרחביה קיבוץ, בלפוריה, גן נר, גדעונה, 
כפר יחזקאל, גבע, סולם שונם, דחי, נין, כפר גדעון, מזרע, תל עדשים, אחוזת 

ברק, דברת, דבוריה, עין חרוד מאוחד, עין חרוד איחוד, תל יוסף, רמת צבי, 
נאעורה, טמרה יזרעאל, מולדת, א טייבה, כפר מיסר, עין דור, שבלי, כדורי, כפר 

תבור, גזית, כפר קיש, שדמות דבורה, בית קשת, שדה אילן, אילניה
מכורה, חמרה, בקעות, ארגמן, רועי, משכיות, רותם, מחולה, מלכישוע, מירב, 

מעלה גלבוע, רוויה, שדי תרומות, שלוחות, ניר דוד, רשפים, מסילות, תל תאומים, 
רחוב, עין הנצי"ב, שדה אליהו, בית שאן, חמדת, שדמות מחולה, טירת צבי, 

נווה איתן, מעוז חיים, כפר רופין, חפצי בה, בית אלפא, בית השיטה, שדה נחום, 
חמדיה, בית יוסף, ירדנה, גשר, נווה אור, מנחמיה, אשדות יעקב איחוד, אשדות 
יעקב מאוחד, מגל, ג'ת, באקה אל ע'רביה, מצר, מייסר, חריש, אום אל קוטוף, 

כפר קרע, חרמש, מצפה אילן, קציר, ערערה, אל עריאן, מבוא דותן, ריחן, מי עמי, 
שקד, חיננית, בסמ"ה, אום אל פחם, שדות ים, חדרה, שדה יצחק, גן שמואל, תלמי 

אלעזר, מרכז רפואי שהם, פרדס חנה כרכור, משמרות, להבות חביבה, מאור, 
גן השומרון, עין שמר, שער מנשה, מענית, כפר פינס, עין עירון, כפר גליקסון, 
ברקאי, קיסריה, ג'סר א זרקא, אור עקיבא, בית חנניה, מעגן מיכאל, בנימינה 

גבעת עדה, אביאל, אלוני יצחק, עמיקם, רגבים, גבעת ניל"י

 כלל חברות התחבורה
הציבורית ורכבת ישראל

 עפולה,367
 זכרון יעקב,

 כרמיאל
ונצרת

נחף, דיר אל אסד, דיר חנא, סחנין, עראבה, כפר מנדא, רקפת, יובלים, מורשת, 21 ₪אין208.5 ₪
מג'אר, עיילבון, ראמה בועיינה נוג'ידאת, מגדל העמק, נצרת, זרזיר, אכסאל, טורען 

,זיכרון יעקב, פורדיס, רמות מנשה, משמר העמק, הזורע ,עפולה, בית קשת, 
שדמות דבורה, מולדת, תל יוסף, מגן שאול, מעלה עירון, מדרך עוז ,טירת צבי, 

אשדות יעקב איחוד, בית השיטה, בית שאן

 כלל חברות התחבורה
הציבורית ורכבת ישראל

 וואדי ערה,369
 חדרה, נצרת
וזכרון יעקב

מגל, ג'ת, באקה אל ע'רביה, מצר, מייסר, חריש, אום אל קוטוף, כפר קרע, חרמש, 21 ₪אין208.5 ₪
מצפה אילן, קציר, ערערה, אל עריאן, מבוא דותן, ריחן, מי עמי, שקד, חיננית, 

בסמ"ה, אום אל פחםכפר ברוך, שריד, רמת דוד, נהלל, גבת, יפעת, גיניגר, מגדל 
העמק, תמרת, זרזיר, אלון הגליל, גבעת אלה, שמשית, הסוללים, כפר החורש, 

יפיע, נצרת, אכסאל, עילוט, ציפורי, ריינה, הושעיה, משהד, נצרת עילית, עין 
מאהל, כפר כנא, חנתון, רומת היב, רומאנה, בית רימון, עוזייר, טורעאן, בועיינה 
נוג'יידאת, מצפה נטופה, דור, נחשולים, מעיין צבי, זכרון יעקב, פוריידיס, מאיר 

שפיה, בת שלמה, רמות מנשה, גלעד, דליה, רמת השופט, עין העמק, עין השופט, 
הזורע, משמר העמק, זור חדרה שדות ים, חדרה, שדה יצחק, גן שמואל, תלמי 

אלעזר, מרכז רפואי שהם, פרדס חנה כרכור, משמרות, להבות חביבה, מאור, 
גן השומרון, עין שמר, שער מנשה, מענית, כפר פינס, עין עירון, כפר גליקסון, 
ברקאי, קיסריה, ג'סר א זרקא, אור עקיבא, בית חנניה, מעגן מיכאל, בנימינה 

גבעת עדה, אביאל, אלוני יצחק, עמיקם, רגבים, גבעת ניל"י

 כלל חברות התחבורה
הציבורית ורכבת ישראל

 סובב חיפה503
דרומי

החותרים, כפר גלים, טירת כרמל, דאלית אל כרמל, בית אורן, עספיא, נשר, יגור, 26 113₪ 292.5₪ ₪
כפר חסידים ב', כפר חסידים א', כפר הנוער הדתי, רכסים, אבטין, חיפה, כפר 

ביאליק, קרית ביאליק, כפר המכבי, אושה, רמת יוחנן, קרית אתא, קרית ים, קרית 
מוצקין, אפקהבונים, עין איילה, עופר, נווה ים, צרופה, גבע כרמל, עתלית, עין 

כרמל, כרם מהר"ל, עין הוד, ניר עציון, מגדים, בית צבי, אליקים, עין חוד, יקנעם 
עילית, יקנעם, אורנים, שער העמקים, קרית טבעון, שדה יעקב, כפר יהושע, בית 

שערים, בית זיד, אלונים, בסמת טבעון, נופית, ח'וואלד, רמת ישי, אלוני אבא, 
מנשית זבדה, בית לחם הגלילית, סואעד חמרייה, הרדוף, כעביה טבאש חג'אג'רה, 

ראס עלי, עדי פר ברוך, שריד, רמת דוד, נהלל, גבת, יפעת, גיניגר, מגדל העמק, 
תמרת, זרזיר, אלון הגליל, גבעת אלה, שמשית, הסוללים, כפר החורש, יפיע, 

נצרת, אכסאל, עילוט, ציפורי, ריינה, הושעיה, משהד, נצרת עילית, עין מאהל, 
כפר כנא, חנתון, רומת היב, רומאנה, בית רימון, עוזייר, טורעאן, בועיינה נוג'יידאת, 

מצפה נטופה דור, נחשולים, מעיין צבי, זכרון יעקב, פוריידיס, מאיר שפיה, בת 
שלמה, רמות מנשה, גלעד, דליה, רמת השופט, עין העמק, עין השופט, הזורע, 

משמר העמק

 כלל חברות התחבורה
הציבורית ורכבת ישראל

 מטרופולין505
 דרומי

בונים, עין איילה, עופר, נווה ים, צרופה, גבע כרמל, עתלית, עין כרמל, כרם מהר"ל, 21 80₪ 208.5₪ ₪
עין הוד, ניר עציון, מגדים, בית צבי, אליקים, עין חוד, יקנעם עילית, יקנעם, 

אורנים, שער העמקים, קרית טבעון, שדה יעקב, כפר יהושע, בית שערים, בית 
זיד, אלונים, בסמת טבעון, נופית, ח'וואלד, רמת ישי, אלוני אבא, מנשית זבדה, 

בית לחם הגלילית, סואעד חמרייה, הרדוף, כעביה טבאש חג'אג'רה, ראס עלי, עדי 
כפר ברוך, שריד, רמת דוד, נהלל, גבת, יפעת, גיניגר, מגדל העמק, תמרת, זרזיר, 

אלון הגליל, גבעת אלה, שמשית, הסוללים, כפר החורש, יפיע, נצרת, אכסאל, 
עילוט, ציפורי, ריינה, הושעיה, משהד, נצרת עילית, עין מאהל, כפר כנא, חנתון, 
רומת היב, רומאנה, בית רימון, עוזייר, טורעאן, בועיינה נוג'יידאת, מצפה נטופה
 דור, נחשולים, מעיין צבי, זכרון יעקב, פוריידיס, מאיר שפיה, בת שלמה, רמות 
מנשה, גלעד, דליה, רמת השופט, עין העמק, עין השופט, הזורע, משמר העמק

 כלל חברות התחבורה
הציבורית ורכבת ישראל

 גוש דן -919
חיפה

חיפה, קריות, דלית אל כרמל, עוספיה, אור יהודה, יהוד-מונוסון, רמלה ולוד, באר 39 ₪אין669.5 ₪
יעקב, תל אביב, רמת גן, בני ברק, גבעתיים, בת ים, חולון, ראשון לציון, גבעת 
שמואל, קריית אונו, פתח תקווה, רמת השרון, כפר סבא, רעננה, הרצליה, הוד 

השרון, ראש העין, כפר קאסם, אלעד, שוהם, קריית שדה, התעופה, שערי תקווה, 
בית אריה, יבנה, עקרון, מזכרת בתיה, נס ציונה, רחובות, נתניה, כפר יונה, קדימה-

צורן, קלנסווה, טייבה, טירה, מודיעין-מכבים-רעות, מודיעין עילית, גדרה, אשדוד, 
גן יבנה, אריאל, ישובי השומרון, חדרה, פרדס חנה כרכור, בנימינה, אור עקיבא, 

קיסריה, שדות ים, שפרעם, אעבלין, כאבול, שעב, ג'דיידה, ירכא, כפר יאסיף, עכו, 
בוסתן הגליל, עתלית, עין אילה, יוקנעם, אליקים, רמת ישי, טבעון, רכסים, נופית, 
הרדוף, עדי, ראש הנקרה, נהריה, שבי ציון, שלומי, חורפיש, פקיעין, בית ג'ן, נחף, 
דיר אל אסד, דיר חנא, סחנין, עראבה, כפר מנדא, רקפת, יובלים, מורשת, מג'אר, 

עיילבון, ראמה, בועיינה נוג'ידאת, מגדל העמק, נצרת, זרזיר, אכסאל, טורען, 
זיכרון יעקב, פורדיס, רמות מנשה, משמר העמק, הזורע, חדרה, פרדס חנה כרכור, 

בנימינה, אור עקיבא, קיסריה, שדות ים, חריש, ואדי ערה

 כלל חברות התחבורה
הציבורית ורכבת ישראל

 משולב962
 שרון,

 בנימינה
וחדרה

רמת השרון, כפר סבא, רעננה, הרצליה, הוד השרון, חדרה, פרדס חנה כרכור, איןאין355 ₪
בנימינה, אור עקיבא, קיסריה, שדות ים, נתניה, כפר יונה, קדימה-צורן, קלנסווה, 

טייבה, טירה

 כלל חברות התחבורה
הציבורית ורכבת ישראל

 חיפה -964
נתניה

חיפה, קריות, דלית אל כרמל, עוספיה, עתלית, עין אילה, יוקנעם, אליקים, רמת איןאין502 ₪
ישי, טבעון, רכסים, נופית, הרדוף, עדי, בועיינה נוג'ידאת, מגדל העמק, נצרת, 

זרזיר, אכסאל, טורען, זיכרון יעקב, פורדיס, רמות מנשה, משמר העמק, הזורע, 
חריש, ואדי ערה, חדרה, פרדס חנה כרכור, בנימינה, אור עקיבא, קיסריה, שדות 

ים, תניה, כפר יונה, קדימה-צורן, קלנסווה, טייבה, טירה

 כלל חברות התחבורה
הציבורית ורכבת ישראל

 ארצי, לא950
 כולל הערבה

ואילת

 כלל חברות התחבורהארצי, לא כולל הערבה ואילת58.5 ₪אין880.5 ₪
הציבורית ורכבת ישראל


