
מודיעין 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”
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144₪ 292.50₪ 113.00₪ 26.00

 תל אביב יפו, ראשון לציון, פתח תקווה, חולון, בני ברק, רמת גן, בת ים, לוד, רמלה,
 גבעתיים, אור יהודה, קרית אונו, יהוד מונוסון, גבעת שמואל, באר יעקב, גני תקווה,

 אזור, בית דגן, כפר חב‘‘ד, סביון, אחיעזר, כפר סירקין, מצליח, ניר צבי, חמד,
 מגשימים, זיתן, משמר השבעה, ישרש, יגל, מעש, גנות, מקווה ישראל, גת רימון,
 אלעד, ראש העין, כפר קאסם, שוהם, ברקת, נחלים, מזור, אחיסמך, טירת יהודה,

 רינתיה, בית עריף, בני עטרות, צפריה, בית נחמיה, גינתון, כפר טרומן, בן שמן, חדיד,
 גבעת השלושה, גבעת כ‘‘ח, עינת, בן שמן כפר נוער, נופך, בארות יצחק, נחשונים,
 כרם בן שמן, רחובות, נס ציונה, יבנה, מזכרת בתיה, קרית עקרון, גבעת ברנר, נען,

 בית אלעזרי, כפר הנגיד, כפר ביל‘‘ו, גאליה, בן זכאי, סתריה, בית גמליאל, רמות
 מאיר, יציץ, נצר סרני, גן שורק, גני יוחנן, נטעים, בית חנן, פלמחים, גן שלמה, גיבתון,

 בית עובד, גני הדר, עיינות, מודיעין מכבים רעות, מודיעין עילית, כפר האורנים,
 חשמונאים, לפיד, נוף איילון, שעלבים, גמזו, כפר דניאל, מתתיהו, שילת, מבוא

 מודיעים, כפר רות, אשדוד, גדרה, גן יבנה, בני עי‘‘ש, בית חשמונאי, שתולים, כרמי
 יוסף, קדרון, שדה עוזיהו, חצב, עזריקם, ניר גלים, ביצרון, עזריה, בית רבן, יד רמב‘‘ם,

 עשרת, קבוצת יבנה, כפר שמואל, פתחיה, בניה, מישר, יסודות, כפר אביב, פדיה,
 משגב דב, נווה מבטח, כפר מרדכי, כפר בן נון, שדמה, בני דרום, בית עוזיאל, גן

 .הדרום, כרם יבנה, חצור אשדוד, חולדה, משמר איילון, משמר דוד, כנות, גזר

 מטרופולין
מזרחי

146₪ 208.50₪ 80.00₪ 21.00

 אלעד, ראש העין, כפר קאסם, שוהם, ברקת, נחלים, מזור, אחיסמך, טירת יהודה,
 רינתיה, בית עריף, בני עטרות, צפריה, בית נחמיה, גינתון, כפר טרומן, בן שמן, חדיד,

 גבעת השלושה, גבעת כ‘‘ח, עינת, בן שמן כפר נוער, נופך, בארות יצחק, נחשונים,
 כרם בן שמן, מודיעין מכבים רעות, מודיעין עילית, כפר האורנים, חשמונאים, לפיד,

.נוף איילון, שעלבים, גמזו, כפר דניאל, מתתיהו, שילת, מבוא מודיעים, כפר רות

 חדרה -
גוש דן

150₪ 414.00₪ 159.00₪ 36.50

 אור יהודה, אזור, אחיעזר, באר יעקב, בית דגן, בני ברק, בת ים, גבעת שמואל,
 גבעתיים, גני תקווה, גת רימון, זיתן, חולון, חמד, יגל, יהוד מונוסון, ישרש, כפר חב''ד,

 כפר סירקין, לוד, מגשימים, מעש, מצליח, ניר צבי, סביון, פתח תקווה, קרית אונו,
 ראשון לציון, רמלה, רמת גן, רמת השרון, תל אביב יפו, אלישמע, אלפי מנשה, בית

 ברל, בני ציון, בצרה, ג'לג'וליה, גבעת ח''ן, גני עם, הוד השרון, הרצליה, חגור, חורשים,
 חרוצים, ירחיב, כפר ברא, כפר מל''ל, כפר סבא, כפר שמריהו, מתן, נווה ימין, נווה
 ירק, ניר אליהו, נירית, צופין, צופית, רמת השרון, רעננה, רשפון, שדה ורבורג, שדי

 חמד, אורנית, אחיסמך, אלעד, אלקנה, בארות יצחק, בית אריה, בית נחמיה, בית
 עריף, ברקת, גבעת כ''ח, חדיד, טירת יהודה, כפר חב''ד, כפר טרומן, כפר קאסם,

 מזור, נופך, נחלים, נחשונים, נמל תעופה בן גוריון, עינת, עץ אפרים, פארק תעשייה
 חבל מודיעין, צפריה, קרית שדה התעופה, ראש העין, רינתיה, שוהם, שערי תקווה,
 תעשיון חצב, אזור תעשייה גן רווה, בית אלעזרי, בית חנן, בן זכאי, גבעת ברנר, גן

 שורק, גן שלמה, גני הדר, גני יוחנן, יבנה, יציץ, מזכרת בתיה, נטעים, נס ציונה, נען,
 נצר סרני, פלמחים, קרית עקרון, רחובות, רמות מאיר,  אביחיל, אבן יהודה, אבני
 חפץ, אומץ, אחיטוב, אייל, אליכין, בארותיים, בורגתה, בחן, בית הלוי, בית חרות,

 בית יהושע, בית יצחק שער חפר, בת חפר, גאולים, גבעת חיים איחוד, גבעת חיים
 מאוחד, גבעת שפירא, גן יאשיה, הדר עם, המעפיל, העוגן, זמר, חבצלת השרון, חגלה,

 חופית, חיבת ציון, חניאל, חרב לאת, חרות, טייבה, טירה, יד חנה, ינוב, כוכב יאיר,
 כפר הס, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר ידידיה, כפר יונה, כפר יעבץ, כפר מונש, כפר

 נטר, מכמורת, מעברות, משמרת, נורדיה, ניצני עוז, נתניה, סלעית, עולש, עזריאל, עין
 החורש, עין ורד, עין שריד, ענב, פארק תעשיות עמק חפר, פורת, פרדסיה, צוקי ים,

 צור יצחק, צור משה, קדימה צורן, קלנסווה, שבי שומרון, שער אפרים, תל יצחק, תל
 מונד, תנובות, גמזו, גני מודיעין, כפר דניאל, כפר האורנים, כפר רות, לפיד, מודיעין

 מכבים רעות, מודיעין עילית, מתתיהו, שילת, שעלבים, אשדוד, ביצרון, בית חשמונאי,
 בית עוזיאל, בני עי''ש, גדרה, גזר, גן יבנה, חצור אשדוד, יד רמב''ם, יסודות, כפר בן

 נון, כפר שמואל, כרמי יוסף, מפעלי כנות, משמר איילון, משמר דוד, נווה מבטח, נצר
 חזני, עזריה, עזריקם, פדיה, פתחיה, שדה עוזיהו, שתולים, איתמר, אלון מורה, אריאל,
 ברכה, ברקן, הר גריזים, יצהר, יקיר, כפר תפוח, מגדלים, מעלה שומרון, מפעלי ברקן,
 עלי זהב, עמנואל, פדואל, קדומים, קרית נטפים, קרני שומרון, רבבה, רחלים, אום אל

 פחם, אום אל קוטוף, אל עריאן, באקה אל ע'רביה, בסמ''ה, ג'ת, חיננית, חריש, חרמש,
 כפר קרע, מבוא דותן, מגל, מייסר, מעלה עירון, מצפה אילן, מצר, ערערה, קציר,

 ריחן, שקד, אביאל, אור עקיבא, בית חנניה, בנימינה גבעת עדה, ברקאי, ג'סר א זרקא,
 גבעת חביבה, גבעת ניל''י, גן השומרון, חדרה, כפר גליקסון, כפר פינס, להבות חביבה,

 מאור, מעגן מיכאל, מענית, עין עירון, עמיקם, פרדס חנה כרכור, קיסריה, רגבים,
שדה יצחק, שדות ים, שער מנשה, תלמי אלעזר

סובב
+ ירושלים

מערב
673₪ 292.50₪ 113.00₪ 26.00

 ירושלים, מעלה אדומים, מבשרת ציון, גבעת זאב, כוכב יעקב, גבע בנימין, בית זית,
 אורה, עלמון, גבעון החדשה, עמינדב, הר גילה, מוצא עילית, אבן ספיר, בית נקופה,
 רמת רחל, עין כרם בי‘‘ס חקלאי, ביתר עילית, צור הדסה, אבו גוש, הר אדר, קרית

 יערים, עין נקובא, גבעת יערים, בית חורון, עין ראפה, נס הרים, מטע, בית מאיר, נווה
 אילן, שורש, שואבה, רמת רזיאל, בר גיורא, צובה, מבוא ביתר, מעלה החמישה, קרית
 ענבים, כסלון, נטף, קרית יערים מוסד, ידידה, איתנים, יד השמונה, בית שמש, מסילת

 ציון, טל שחר, אשתאול, שריגים, זכריה, נחושה, צרעה, כפר אוריה, אדרת, צלפון,
 אביעזר, גבעת ישעיהו, ישעי, בקוע, תרום, תעוז, נתיב הל‘‘ה, נווה מיכאל, נחם, לוזית,
 זנוח, נחשון, עגור, תירוש, מחסיה, גפן, שדות מיכה, צפרירים, נווה שלום, הראל, גיזו,

 מודיעין מכבים רעות, מודיעין עילית, כפר האורנים, חשמונאים, לפיד, נוף איילון,
שעלבים, גמזו, כפר דניאל, מתתיהו, שילת, מבוא מודיעים, כפר רות.

מטרופולין
ירושלים
מערבי

675₪ 208.50₪ 80.00₪ 21.00

 צור הדסה, אבו גוש, הר אדר, קרית יערים, עין נקובא, גבעת יערים, בית חורון,
 עין ראפה, ביתר עילית, נס הרים, מטע, בית מאיר, נווה אילן, שורש, שואבה, רמת

 רזיאל, בר גיורא, צובה, מבוא ביתר, מעלה החמישה, קרית ענבים, כסלון, נטף, קרית
 יערים מוסד, ידידה, איתנים, יד השמונה, בית שמש, מסילת ציון, טל שחר, אשתאול,

 שריגים, זכריה, נחושה, צרעה, כפר אוריה, אדרת, צלפון, אביעזר, גבעת ישעיהו,
 ישעי, בקוע, תרום, תעוז, נתיב הל‘‘ה, נווה מיכאל, נחם, לוזית, זנוח, נחשון, עגור,

 תירוש, מחסיה, גפן, שדות מיכה, צפרירים, נווה שלום, הראל, גיזו, מודיעין מכבים
 רעות, מודיעין עילית, כפר האורנים, חשמונאים, לפיד, נוף איילון, שעלבים, גמזו, כפר

דניאל, מתתיהו, שילת, מבוא מודיעים, כפר רות )לא כולל ירושלים(

מטרופולין
ירושלים

677₪ 414.00₪ 159.00₪ 36.50

 אבו גוש, אביעזר, אבן ספיר, אבנת, אדורה, אדרת, אורה, איתנים, אלון שבות, אלמוג,
 אלעזר, אספר, אפרת, אשתאול, בית אל, בית הערבה, בית זית, בית חורון, בית מאיר,

 בית נקופה, בית שמש, ביתר עילית, בקוע, בר גיורא, בת עין, גבע בנימין, גבעון
 החדשה, גבעת זאב, גבעת יערים, גבעת ישעיהו, גיזו, גיתית, גלגל, גמזו, גפן, דולב,

 הר אדר, הר גילה, הראל, ורד יריחו, זכריה, זנוח, חלמיש, חשמונאים, טל שחר, טלמון,
 יד השמונה, ידידה, ייט“ב, יפית, ירושלים, ישעי, כוכב השחר, כוכב יעקב, כסלון,

 כפר אדומים, כפר אוריה, כפר דניאל, כפר האורנים, כפר עציון, כפר רות, כרמי צור,
 לוזית, לפיד, מבוא ביתר, מבוא חורון, מבוא מודיעים, מבשרת ציון, מגדל עוז, מודיעין
 מכבים רעות, מודיעין עילית, מוצא עילית, מחסיה, מטע, מסילת ציון, מעלה אדומים,

 מעלה אפרים, מעלה החמישה, מעלה לבונה, מעלה מכמש, מעלה עמוס, מצפה
 יריחו, מצפה שלם, משואה, מתתיהו, נווה אילן, נווה דניאל, נווה מיכאל, נווה שלום,

 נוף איילון, נוקדים, נחושה, נחליאל, נחם, נחשון, נטף, ניל“י, נירן, נס הרים, נעלה,
,נעמי, נתיב הגדוד

 נתיב הל“ה, עגור, עטרת, עין גדי, עין כרם בי“ס חקלאי, עין נקובא, עין ראפה, עלי,
 עלמון, עמינדב, עפרה, פסגות, פצאל, צובה, צור הדסה, צלפון, צפרירים, צרעה,

 קדר, קליה, קרית ארבע, קרית יערים, קרית יערים מוסד, קרית ענבים, ראש צורים,
 רימונים, רמת רזיאל, רמת רחל, שדות מיכה, שואבה, שורש, שילה, שילת, שעלבים,

 .שריגים, תומר, תירוש, תלם, תעוז, תקוע, תרום

חבל
מודיעין

697₪ 146.00₪ 56.50₪ 13.00
 מודיעין מכבים רעות, מודיעין עילית, כפר האורנים, חשמונאים, לפיד, נוף איילון,

שעלבים, גמזו, כפר דניאל, מתתיהו, שילת, מבוא מודיעים, כפר רות

 גוש דן
וירושלים

32.00 ₪אין528.50 924₪

 אור יהודה, יהוד-מונוסון, רמלה ולוד, באר 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

 ארצי,
 לא כולל
 הערבה
ואילת

ארצי, לא כולל הערבה ואילת58.50 ₪אין880.50 950₪

 מודיעין
עילית
עירוני

מודיעין עילית בלבד, לא תקף אצל מפעילים אחרים76.50 22₪

 באר שבע
- ירושלים

39.00 ₪אין669.50 375₪

 בית זית, מעלה אדומים, גבעת זאב, כוכב יעקב, גבע בנימין, ירושלים, מבשרת ציון,
 אבו גוש, 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, קרית גת, בית ניר,
 נטע, אלומה, בני דקלים, איתן, שלווה, שחר, רווחה, 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

 באר שבע
- גוש דן

36.50 ₪אין610.50 917₪

 אור יהודה, יהוד-מונוסון, רמלה ולוד, באר 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,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 -
חיפה

39.00 ₪אין669.50 919₪

 אור יהודה, יהוד-מונוסון, רמלה ולוד, באר 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,חריש, ואדי ערה


