
משרד התחבורה והרשות הארצית 
 לתחבורה ציבורית גאים להציג:

שינויים ושיפורים בתחבורה הציבורית
בבית שמש

בית שמש
אקספרס מוקד שירות ומידע

3343*24 שעות ביממה



תושבים יקרים, תתחדשו!
מאז בחירתי לראשות העיר הספקנו לחבר בין תושבי העיר במגוון דרכים: סללנו כבישים חדשים, 
רקמנו מפגשים בין התושבים והרחבנו את התחבורה הציבורית. בכל המפגשים הרבים שחווינו 
שאיפתם  ואת  למקום  העיר  תושבי  של  העמוק  הקשר  את  גילינו  האחרונות  השנתיים  לאורך 
להעמיק את אחיזתם במקום. אין ספק כי בית שמש היא עיר בצמיחה - צמיחה שמציבה בפנינו 
אתגרים רבים ומשמעותיים. לאורך כל הדרך אנו מחוייבים לראות את הצרכים המתפתחים של 

התושבים הותיקים והחדשים בעיר, ולתת להם מענים בכל התחומים.
בימים אלו אנו מתחדשים בחברת תחבורה חדשה, שמביאה איתה רוח חדשה של שירות בתחום 

התחבורה הציבורית.
שמנו לעצמנו כמטרה שתושבי העיר יהנו ממערך תחבורה ציבורית איכותי המתאים לצרכיהם. 
מזה תקופה ארוכה שאנו עמלים על תכנון מדויק של מערך  התחבורה הציבורית ועידוד השימוש 
יופעלו  יוקמו מסופי תפעול,  בה בקרב התושבים. במסגרת ההסכם עם "בית שמש אקספרס" 
אוטובוסים חשמליים ואוטובוסים מפרקיים, תדירות השירות תוגבר, יתווספו קווים חדשים, ייסללו 
נתיבי תחבורה ציבורית ויוצבו בתחנות שלטי מידע 'בזמן אמת'. לצד כל אלו נבחן גם את הקווים 

הבין עירוניים ונדאג לשידרוג החיבורים עם ישובי הסביבה וערים מרכזיות בארץ.

מאחלת לכולנו כי ניסע בביטחה ונשוב בשלום הביתה!

ד"ר עליזה בלוך
ראש העיר בית שמש

נוסעים יקרים, 
אנו שמחים להודיע לתושבי בית שמש על שדרוג שירותי התחבורה הציבורית בעיר, שיצטיינו 
ביעילות, זמינות ואמינות, בצי אוטובוסים חדשים, במרכז שירות לנוסע ומשירות איכותי וזמין של 

הרב קו. 
בית שמש היא אחת מהערים הצומחות בישראל ולכן יש צורך בתכנון תחבורתי מקיף, שיעניק 
מענה לצרכים הנוכחיים והעתידיים. קבוצת נתיב אקספרס גאה להוביל את מהפך התחבורה 

הציבורית בעיר. 
אנו מביאים איתנו את הידע, הניסיון והמוניטין שלנו, במטרה לפתוח עידן חדש בתחבורה הציבורית 

שתספק חוויית נסיעה יעילה, נעימה ובטוחה לנוסעיה. 
עבודת הכנה רבה מושקעת בתכנון עתיד התחבורה הציבורית בעיר ובסופה נגבש ונטמיע פתרונות 

שיתמודדו בהצלחה עם האתגרים המיוחדים לבית שמש. 
אמנם ייתכנו שינויים ושינוי של השגרה, אולם נזכיר כי מדובר בתהליך שבמסגרתו נוסיף קווים 
חדשים, נתאים את הקווים הנוכחיים ונבטל קווים ולאחר תקופת ההסתגלות אנו בטוחים שתברכו 

על המוגמר. 
לסייע לכם להתרגל לשינויים המטיבים  עומדים לשירותכם על מנת  אנו  בכל תקופת המעבר 

ולשמור על שגרת היום יום שלכם. 

מנכ"ל חברת בית שמש אקספרס

בתאריך 16.7.21 )ז' באב, תשפ"א( ישתנו חלק מקווי אז מה חדש?
האוטובוס העירוניים בבית שמש. מה ישתנה בקו שלכם?
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תחנת רכבת בית שמש - 
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הקו לא ישרת יותר את 
 רמת אבי עזרי )רמה ג1(

קו 4א' ייסע דרך קניון נעימי 

 רמת הנחלים )רמה א'( -
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לרשותכם קו 23 החדש

 רמת אברהם -
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לנוסעים לרמת הנחלים 
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חזון עובדיה - 
 תחנת רכבת
בית שמש

הקו לא יעבור עוד 
ברמת אבי עזרי 
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דרך החיים
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מסלולי קווים

 תחנת רכבת בית שמש

יגאל אלון •

לוי אשכול •

חפץ חיים •

יוסף קארו  •

כביש 3855 •

צומת זנוח •

הירקון •

אליהו הנביא •

דבורה הנביאה •

יונה בן אמיתי •

יחזקאל הנביא •

נריה הנביא •

 זכריה הנביא 

 • בן איש חי

5
חדש!חדש!

 יגאל אלון

העלייה •

הרצל •

רבין - העירייה •

יצחק רבין •

יהודה בן זאב •

לוי אשכול •

הרב הרצוג •

נהר הירדן •

נחל הקישון •

ישעיהו הנביא •

יונה בן אמיתי •

יחזקאל הנביא •

נריה הנביא  •

 זכריה הנביא 

 • יצחר רבין
 •  התבור

 • בן צבי

 • מעפילי אגוז

 • רש״י

17
חדש!חדש!

 רחוב/יישובמקרא
בו עוצר הקו

 תחנת
מוצא/יעד

רכבת
ישראל 

5
חדש!חדש!

הקו השתנה?
יש תחליף!

17

הקו השתנה?
יש תחליף!

חדש!חדש!
רמת אבי עזרי )ג'1( - רכבת בית שמש

דרך קנה הבושם - חזון עובדיה
רמת אבי עזרי )ג'1( - מתחם ביג )קו סיבובי(

דרך רמת התנאים )ב'( - הקריה החרדית - העירייה - ביטוח לאומי

הנוסעים מרמת אבי עזרי 
)ג'1( אל רמת הנחלים )א'(, 

לרשותכם קווים
23אא   23  17

הנוסעים מרמת אבי עזרי 
)ג'1( אל העירייה או הקריה 

 החרדית, לרשותכם
17 החדש. קו 

הנוסעים מחזון עובדיה 
)ג'2( אל רמת הנחלים )א'( 
 22  15 לרשותכם קווים 

הנוסעים מרמת אבי עזרי )ג'1( 
אל תחנת הרכבת, לרשותכם 

5 החדש. קו 

הנוסעים מרמת אבי עזרי 
)ג'1( אל רמת הנחלים )א'(, 

23אא   23  17 לרשותכם קווים 

ימים א‘-ה‘שעות פעילותכיוון

 21:00 - גמר שירות6:00-9:009:00-21:00

רמת אבי עזרי - 
20 דק‘15 דק‘10-15 דק‘5:00-23:30מרכז ביג )סיבובי(

17

ימים א‘-ה‘שעות פעילותכיוון

 21:00 - גמר שירות6:00-9:009:00-21:00

20-30 דק‘15-20 דק‘10-15 דק‘5:00-23:00אל תחנת הרכבת

30 דק‘15-20 דק‘20-30 דק‘6:00-24:00אל רמת אבי עזרי

5



מסלולי קווים
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 • נחל עין גדי

 הרב יעקב אדלשטיין

הרב ישראל גורסמן •

בעל הסולם •

נהר הדן •

נחל צאלים •

נחל חבר •

נחל עין גדי •

נחל צאלים •

נחל שורק •

נחל לוז •

נהר הירקון •

ישעיהו הנביא •

 דבורה הנביאה 

22
חדש!חדש!

 האמוראים 

נריה הנביא •

ירמיהו הנביא •

יחזקאל הנביא •

חבקוק הנביא •

יחזקאל הנביא •

יונה בן אמיתי •

אלישע הנביא •

תפארת נפתלי •

הרב מנחם פורוש •

נחל צאלים •

נחל שורק •

נחל לוז •

נהר הירקון •

נהר הירדן •

הנצי"ב •

הרב קוק •

נהר הירקון •

אליהו הנביא 

23
חדש!חדש!

23א׳

ישעיהו הנביא •

נחל קישון •

23אא

22 משרת את הנוסעים  קו 
בין שכונת רמת אברהם 
ושכונת שז"ר אל רמת 

הנחלים )א'(.

 שימו לב! 

22
חדש!חדש!

23
חדש!חדש!

חזון עובדיה )ג׳2( - רמת אברהם
דרך רמת הנחלים )א'( - שכונת שז"ר

שכונת המשקפיים - דובב מישרים )ד'1( 
דרך רמת הנחלים )א'( - מע״ר - רמת אבי עזרי )ג׳1(

ימים א‘-ה‘שעות פעילותכיוון

7:00-9:009:00-13:0013:00-21:00

15-20 דק‘20-30 דק‘15-20 דק‘6:00-23:00אל רמת אברהם

15-20 דק‘20-30 דק‘12-15 דק‘6:00-23:00אל חזון עובדיה

22
ימים א‘-ה‘שעות פעילותכיוון

 14:00 - גמר שירות6:00-9:009:00-14:00

20 דק‘12-20 דק‘15 דק‘5:00-22:00אל דובב מישרים

אל שכונת 
20 דק‘12-20 דק‘10-15 דק‘5:00-22:00המשקפיים

23

הקו השתנה?
יש תחליף!

הנוסעים מרמת אברהם 
ושכונת שז"ר אל רמת
 הנחלים )א'( לרשותכם

 22 קו 

 רחוב/יישובמקרא
בו עוצר הקו

 תחנת
מוצא/יעד

מסלול חלופי 
בשעות מסוימות



מסלולי קווים
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 תחנת רכבת בית שמש
יגאל אלון •
לוי אשכול •
הגלעד •

רבין - העירייה •

דרך יצחק רבין •
יהודה בן זאב •
לוי אשכול •
הרצוג •
כביש 3855 •
צומת זנוח •

נהר הירקון •

הרב קוק •
הנצי"ב •
נהר הירדן •
נחל דולב •
נחל איילון •
נחל הקישון •
נחל צאלים •
זכריה הנביא •
האמוראים •
אביי •
ריש לקיש •

 רב חנן 

 תחנת רכבת בית שמש

שדרות יגאל אלון •

כביש 3855 •

צומת זנוח •

הר הירקון •

הרב קוק •

הנצי"ב •

נהר הירדן •

נחל דולב •

נחל איילון •

נחל קישון •

נחל צאלים  •

זכריה הנביא •

האמוראים •

אביי •

ריש לקיש •

 רב חנן 

 • יצחק רבין
 • התבור

4א׳
שינוי בקושינוי בקו

4
שינוי בקושינוי בקו

 תחנת רכבת בית שמש
יגאל אלון •
לוי אשכול •
הגלעד •

רבין - העירייה •

דרך יצחק רבין •
יהודה בן זאב •
לוי אשכול •
הרצוג •
כביש 3855 •
צומת זנוח •

נהר הירקון •

הרב קוק •
הנצי"ב •
נהר הירדן •
נחל דולב •
נחל איילון •
נחל הקישון •
נחל צאלים •
זכריה הנביא •
האמוראים •
אביי •
ריש לקיש •

 רב חנן 

 תחנת רכבת בית שמש

שדרות יגאל אלון •

כביש 3855 •

צומת זנוח •

הר הירקון •

הרב קוק •

הנצי"ב •

נהר הירדן •

נחל דולב •

נחל איילון •

נחל קישון •

נחל צאלים  •

זכריה הנביא •

האמוראים •

אביי •

ריש לקיש •

 רב חנן 

 • יצחק רבין
 • התבור

4א׳
שינוי בקושינוי בקו

4
שינוי בקושינוי בקו

 רחוב/יישובמקרא
בו עוצר הקו

 תחנת
מוצא/יעד

רכבת
ישראל 

4
שינוי בקושינוי בקו

מחבר בין רמת עזרא  4אא קו 
)ד'2(, דובב משירים )ד'1(, 
שז"ר, רמת הנחלים )א'( 

ושכונת המשקפיים, אל מזרח 
שמש, מגדל המים והעירייה

 שימו לב! 

4א
שינוי בקושינוי בקו

רמת עזרא )ד'2( - תחנת רכבת בית שמש
דרך דובב מישרים )ד'1( - רמת הנחלים )א'( - שכונת המשקפיים - קנה בושם

רמת עזרא )ד'2( - תחנת רכבת בית שמש
דרך דובב מישרים )ד'1( - רמת הנחלים )א'( - שכונת המשקפיים - מזרח שמש  - הקריה החרדית - העירייה

ימים א‘-ה‘שעות פעילותכיוון

 21:00 - גמר שירות6:00-9:009:00-21:00

30 דק‘15-20 דק‘10-15 דק‘5:00-23:00אל תחנת הרכבת

30-60 דק‘15-20 דק‘20 דק‘6:00-24:00אל רמת עזרא

4

תדירות משולבת עם קו 4א׳

ימים א‘-ה‘שעות פעילותכיוון

 20:00 - גמר שירות6:00-9:009:00-20:00

30 דק‘15-20 דק‘10-15 דק‘5:00-23:00אל תחנת הרכבת

30-60 דק‘15-20 דק‘20 דק‘6:00-24:00אל רמת עזרא

4א

תדירות משולבת עם קו 4

4 לא ישרת עוד את  קו 
רמת אבי עזרי. לרשות 

הנוסעים מתחנת הרכבת אל 
 5 רמת אבי עזרי עומד קו 

 שימו לב! 



מסלולי קווים

13 12

 תחנת רכבת בית שמש

העלייה •

השבעה •

בן גוריון •

יהודה בן זאב •

רש"י •

מעפילי אגוז •

 נהר הירדן •

נחל קישון •

נחל שורק •

נחל איילון •

נחל דולב •

נחל רפאים •

נחל לוז •

נהר הירקון •

ישעיהו הנביא •

דבורה הנביאה •

מרים הנביאה  •

 דבורה הנביאה 

15
15שינוי בקושינוי בקו

הקו התבטל? יש תחליף!שינוי בקושינוי בקו

 רחוב/יישובמקרא
בו עוצר הקו

 תחנת
מוצא/יעד

רכבת
ישראל 

15 לא ישרת עוד את  קו 
רמת אבי עזרי )ג'1(

 שימו לב! 

רכבת בית שמש - חזון עובדיה
דרך העיר הותיקה - רמת התנאים )ב׳( - רמת הנחלים )א׳(

ימים א‘-ה‘שעות כיוון

 20:00 - גמר שירות6:00-9:009:00-20:00

20-30 דק‘12 דק‘12-15 דק‘5:00-23:30אל תחנת הרכבת

20-30 דק‘12 דק‘12-30 דק‘6:00-24:00אל חזון עובדיה

15

הקו השתנה?
יש תחליף!

לנוסעים מרמת אבי עזרי 
)ג'1( אל חזון עובדיה )ג' 2( 

 ותחנת הרכבת,
 5 לרשותכם קו 

לנוסעים מרמת אבי עזרי 
)ג'1( אל רמת הנחלים )א'(, 

לרשותכם קווים
23אא   23  17

לנוסעים מרמת אבי עזרי 
)ג'1( אל רמת התנאים )ב'( 

 או אל העירייה,
 17 לרשותכם קו 

• לנוסעים מרמת אבי עזרי )ג'1( אל רמת הנחלים )א'(
23אא  23 ולמע"ר, לרשותכם קווים 

• לנוסעים משכונת דובב מישרים )ד'1( אל רמת אבי עזרי
23אא  23 )ג'1( ורמת הנחלים )א'(, לרשותכם קווים 

• לנוסעים מרמת אברהם ושכונת שז"ר אל רמת
 22 הנחלים )א'( לרשותכם קו 

• משכונת רמת אבי עזרי )ג'1( אל רמת הנחלים )א'( - 
23אא  23  17 קווים 

 17 • משכונת רמת אבי עזרי )ג'1( אל העירייה - קו 
 5 • משכונת חזון עובדיה )ג'2( אל רמת אבי עזרי )ג'1( - קו 

• משכונת חזון עובדיה )ג'2( אל רמת הנחלים )א'( -
 22  15 קווים 

• משכונות רמת אבי עזרי )ג'1( וחזון עובדיה )ג'2( אל 
 5 שכונת קנה הבושם - קו 

• משכונות רמת הנחלים )א'( והמשקפיים אל העירייה -
4אא קו 

• משכונת המשקפיים לרמת הנחלים )א'( -
 23 4אא  4 קווים 

קו 12 ממשיך לפעול ללא שינוי

3
מתבטלמתבטל

12אא
מתבטלמתבטל

19אא
מתבטלמתבטל

19
מתבטלמתבטל



יעד: 
קניון

נעימי
)עירייה(

יעד: 
קניון

נעימי
)עירייה(

יעד:  קניון נעימי )עירייה(

רמת
אברהם, 

שז״ר

 דובב
מישרים )ד'1(, 

שכונת
המשקפיים, 

מזרח השמש

 רחוב הקישון

 רחוב הקישון

רמת
התנאים

)ב'(, רמת 
אבי עזרי 

)ג'1(

חזון
עובדיה

)ג'2(

רמת
הנחלים

)א'(

1217

17 1315

4א

17

4א

17

יעד:  מרכז ביג והרכבת

15 14

כך נגיע אל

יעד:  רמת הנחלים )א'(

יעד: 
רמת 

הנחלים 
)א'(

רמת
אברהם, 

שז״ר

מוצא

מוצא

מוצא

מוצא

דובב
מישרים )ד'1(,

שכונת
המשקפיים

רמת אבי 
עזרי )ג'1(

החלפה בתחנה א ר ק קו אוטובוסמ

חזון
עובדיה

)ג'2(

17

שז״ר

קנה
בושם

4א 415

17 5

13 5

12 4א4

יעד: 
מרכז 

ביג 
והרכבת

דובב
מישרים )ד'1(,

שכונת
המשקפיים

רמת אבי 
עזרי )ג'1(

חזון
עובדיה

)ג'2(

רמת
הנחלים

)א'(

4א4

12 513

22 12

23 23א17

23 4א 4

15  1322



למידע נוסף

נציגי הסברה בתחנות 
האוטובוס 

מוקד כל קו 8787*
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בית שמש
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