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תושבות ותושבים יקרים,

אנו שמחים להציג בפניכם את מערכת ההסעות החדשה "קווי חפר", שמטרתה 
להפוך את הנגישות התחבורתית של תושבי עמק חפר לפשוטה, יעילה ומהירה 

יותר.

"קווי חפר", פרי שיתוף פעולה בין המועצה, משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון, 
עושים היסטוריה של ממש בעמק שלנו! הם ייצאו, כמפורט בחוברת זו, לנקודות 
שונות: תחנות הרכבת בנתניה ובחדרה, ואף לתחנת ארלוזורוב בתל אביב. בכך 
הם משחררים אתכם מהצורך לנסוע לבדכם אל התחנות, ולהתמודד עם מצוקת 
החנייה הקשה שבהן )ובמקרה של  הנסיעה לתל אביב - גם מהפקקים הקשים(.

אני מקווה כי תעשו בקווים שימוש רב. יש לכך חשיבות גם לגבי עתידם; בחצי 
ייבחנו  שנה  חצי  לאחר  עלות.  ללא  לרשותכם  יעמדו  הקווים  הראשונה,  השנה 
שימוש  בהם  יעשה  לא  אשר  קווים  התחבורה.  משרד  ידי  על  בהם  השימושים 
תעריף  לפי  בתשלום,  לפעול  ימשיכו  הקווים  שאר  לפעול.  ימשיכו  לא  מספק 

משרד התחבורה.

כאן המקום להזכיר כי לאחרונה נוספו עבורכם תושבי העמק שני קווי אוטובוס 
חדשים: קו 704 ממתחם הווילג' בחדרה וקו 635 מבת חפר לתל אביב. בנוסף, 
אנו בשלבים מתקדמים של יציאה לפיילוט של תחבורה חכמה וגמישה, מבוססת 

אפליקציה, שמטרתה לספק פתרונות להסעות בין יישובים.

אני מאמינה כי שיפור התחבורה הכרחי בעמק שלנו, ואנו נמשיך לעשות זאת 
במלוא התנופה!  

שלכן ושלכם,

ד"ר גלית שאול
ראשת המועצה האזורית עמק חפר

מהפכת התחבורה יוצאת לדרך!



התחבורה הציבורית החדשה בעמק - החל ב-4 במרץ 2020!

יכון << חדרה

כיוון 2  חדרה << יכון
יישובפעילותשם התחנה

חדרהאיסוף בלבדת. רכבת חדרה

 צומת פארק התעשיות
 פארק התעשיותאיסוף והורדהעמק חפר וכביש 4

עמק חפר

צומת כפר הרא"ה 
וכביש 4 )על כביש 

)581
צומת כפר איסוף והורדה

הרא"ה/כביש 4

צומת חיבת ציון/כפר 
צומת חיבת איסוף והורדההרא"ה )על כביש 581(

ציון/כפר הרא"ה

כיכר חגלהאיסוף והורדהכיכר חגלה וכביש 581

צומת אליכיןאיסוף והורדהצומת אליכין

 כיכר גבעותאיסוף והורדהצומת גבעת חיים
חיים

 צומת עיןאיסוף והורדהצומת עין חורש
החורש

 צומת המעפיל כביש
צומת המעפילאיסוף והורדה581

 יכון - בכניסה לחדר
יכוןהורדה בלבדכושר

9:00 | 8:20 | 8:00  | 7:20 | 7:00 | 6:30 | 6:05 | 5:40 | 5:10
13:35 | 12:35 | 11:35 | 10:40 | 10:00 | 9:30

יכון << חדרהכיוון 1

16:27 | 15:50 | 15:18 | 14:50 | 14:18 | 13:50 | 12:50 | 11:50
|  19:50  |  19:27  |  18:50  |  18:27  |  17:50  |  17:27  |  16:50 

21:20 | 20:27

חדרה << יכוןכיוון 2

לוחות זמנים

קו
101

כיוון 1  יכון << חדרה
יישובפעילותשם התחנה

יכון - בכניסה לח.כושר
איסוף בלבד
)ניתן לחנות 

בתחנה זו(
יכון

 צומת המעפיל כביש
צומת המעפילאיסוף והורדה581

צומת עין איסוף והורדהצומת עין חורש
החורש

כיכר גבעות איסוף והורדהצומת גבעת חיים
חיים

צומת אליכיןאיסוף והורדהצומת אליכין

כיכר חגלהאיסוף והורדהצומת חגלה וכביש 581

צומת חיבת ציון/כפר 
איסוף והורדההרא"ה )על כביש 581(

 צומת חיבת
 ציון/כפר

הרא"ה

צומת כפר הרא"ה 
וכביש 4 )על כביש 

 )581
איסוף והורדה

 צומת כפר
הרא"ה/
כביש 4

 צומת פארק התעשיות
איסוף והורדהעמק חפר וכביש 4

 פארק
 התעשיות
עמק חפר

חדרההורדה בלבדת.רכבת חדרה

 השירות פועל בימים א'-ה'. ייתכנו שינויים במסלולים, בתחנות ובלוחות הזמנים. 
 השירות לא פועל בחגים ובערבי חג.

 ניתן להתעדכן באתר המועצה HEFER.ORG.IL ובמוקד המועצה 9875* /  ווטסאפ 053-8981666
כל התחנות מוסדרות ובעלות שילוט צהוב.

הקווים יפעלו בחצי השנה הראשונה ללא עלות. לאחר מכן השירות יהיה בעלות - לפי תעריף משרד התחבורה.



מכמורת << ת.רכבת נתניה )כניסה מערבית(
קו

102

9:10  | 8:35 | 8:00  | 7:30 | 7:05 | 6:40  | 6:10 | 5:40  | 5:10
14:40 | 13:45 | 12:45 | 11:45 | 10:45 | 9:45

מכמורת << ת.רכבת נתניהכיוון 1

17:17 | 16:47 | 16:17 | 15:47 | 15:17 | 14:40 | 14:10 | 13:10
21:43 | 21:10 | 20:47 | 19:47 | 19:17 | 18:47 | 18:17 | 17:47

23:35 | 22:10

ת.רכבת נתניה << מכמורתכיוון 2

לוחות זמנים

כיוון 1  מכמורת << ת.רכבת נתניה )מערב(
יישובפעילותשם התחנה

 כיכר הכניסהאיסוף בלבדבי"ס מבואות ים
למכמורת

 צומת כניסהאיסוף בלבדמכללה דרך החוף
למבואות ים

מחלף בית ינאיאיסוף והורדהמחלף ינאי

קניון אם הדרךאיסוף והורדהצומת ינאי

 הראשונים/מורד
גשר נעוריםאיסוף והורדהההדרים

 דרך הכפר/מעלה
איסוף והורדההפיקוסים

 צומת כפר
 ויתקין/בית

חרות

 דרך הכפר/משעול
 מרכז קהילתיאיסוף והורדהגנים

חוף חפר

מועצה מקומית/
 צומת הבאראיסוף והורדהדרך הכפר

כפר ויתקין

5710/דרך 
איסוף והורדההפיקוסים

צומת ביתן 
אהרון )בית 
הראשונים(

בת חן )בית איסוף והורדהבת חן/כביש 5710
יערי(

כניסה לבת איסוף והורדהכביש 5710/תאנה
חן א'

 כביש 5710/דרך
 כיכר ביתןאיסוף והורדההבאר

אהרון/ביתנ'ס

 מחלף חבצלת
איסוף והורדההשרון

תחנת אוטובוס 
לכיוון דרום 

)נתניה(

נתניההורדה בלבדת. רכבת נתניה

כיוון 2  ת.רכבת נתניה )מערב( << מכמורת 
יישובפעילותשם התחנה

נתניהאיסוף בלבדת. רכבת נתניה

 מחלף חבצלת
איסוף והורדההשרון

תחנת אוטובוס 
לכיוון צפון )ביתן 

אהרון(

כניסה לבת חן א'איסוף והורדהכביש 5710/תאנה

בת חן )בית יערי(איסוף והורדהבת חן/כביש 5710

צומת ביתן אהרון איסוף והורדהדרך הפיקוסים/5710
)בית הראשונים(

 מועצה מקומית/דרך
 צומת הבאר כפראיסוף והורדההכפר

ויתקין

 דרך הכפר/משעול
 מרכז קהילתיאיסוף והורדהגנים

חוף חפר

איסוף והורדההראשונים/הכיכר
צומת כפר 

ויתקין/בית 
חרות

כיכר בית חרותאיסוף והורדהדרך הים/הכיכר

 דרך הים 52 / מול
צומת בית חרות איסוף והורדהחנות טריגון

)ליד חנות טריגון(

קניון אם הדרךאיסוף והורדהצומת ינאי

מחלף בית ינאיאיסוף והורדהמחלף ינאי

 צומת הכניסההורדה בלבדמבואות ים
למבואות ים

 כיכר הכניסההורדה בלבדבי"ס מבואות ים
למכמורת

התחבורה הציבורית החדשה בעמק - החל ב-4 במרץ 2020!

 השירות פועל בימים א'-ה'. ייתכנו שינויים במסלולים, בתחנות ובלוחות הזמנים. 
 השירות לא פועל בחגים ובערבי חג.

 ניתן להתעדכן באתר המועצה HEFER.ORG.IL ובמוקד המועצה 9875* /  ווטסאפ 053-8981666
כל התחנות מוסדרות ובעלות שילוט צהוב.

הקווים יפעלו בחצי השנה הראשונה ללא עלות. לאחר מכן השירות יהיה בעלות - לפי תעריף משרד התחבורה.



בת חפר << ת.רכבת נתניה )כניסה מערבית(

9:40 | 9:05 | 8:30 | 7:50 | 7:00 | 6:30 | 6:05 | 5:35 | 5:10
15:00 | 14:35 | 13:45 | 12:45 | 11:45 | 10:40

בת חפר << ת.רכבת נתניהכיוון 1

17:17 | 16:47 | 16:17 | 15:47 | 15:17 | 14:40 | 14:10 | 13:10
 | 21:10 | 20:47 | 19:47 | 19:17 | 18:47 | 18:17 | 17:47

23:35 | 22:10 | 21:43

ת.רכבת נתניה << בת חפרכיוון 2

לוחות זמנים

קו
103

כיוון 1  בת חפר << ת.רכבת נתניה )מערב(
יישובפעילותשם התחנה

בת חפר/שדרות עמק 
חפר )ליד הקניון(

 איסוף בלבד
)ניתן לחנות 

בתחנה זו(
בת חפר

שדרות עמק חפר/
בת חפראיסוף בלבדהשפלה

צומת יד חנה וכביש 
צומת יד חנהאיסוף בלבד5714

צומת בארותיים וכביש 
57

איסוף 
והורדה

צומת 
בארותיים

 צומת בורגתה/תנובות
וכביש 57

 איסוף
והורדה

צומת 
בורגתה/

תנובות

 איסוףצומת חניאל וכביש 57
צומת חניאלוהורדה

צומת השרון )כביש 4 
וכביש 57(

 איסוף
צומת השרוןוהורדה

 צומת גנות הדר וכביש
57

 איסוף
והורדה

 צומת גנות
הדר

צומת בית יצחק
וכביש 57

 איסוף
והורדה

 צומת בית
יצחק

נתניההורדה בלבדת. רכבת נתניה

כיוון 2  ת.רכבת נתניה )מערב( << בת חפר
יישובפעילותשם התחנה

נתניהאיסוף בלבדת. רכבת נתניה

 צומת בית יצחק
צומת בית יצחקאיסוף והורדהוכביש 57

צומת גנות הדר 
צומת גנות הדראיסוף והורדהוכביש 57

צומת השרון 
לכיוון כפר יונה 

)טרמפיאדה(
צומת כביש 4 איסוף והורדה

וכביש 57

צומת חניאל
צומת חניאלאיסוף והורדהוכביש 57

צומת בורגתה/
צומת בורגתה/איסוף והורדהתנובות וכביש 57

תנובות

 צומת בארותיים
צומת בארותייםאיסוף והורדהוכביש 57

צומת יד חנה
צומת יד חנהאיסוף והורדהוכביש 5714

 בת חפר/שדרות
בת חפרהורדה בלבדעמק חפר

שדרות עמק חפר/
שדרות הגליל )ליד 

הקניון(
בת חפרהורדה בלבד

התחבורה הציבורית החדשה בעמק - החל ב-4 במרץ 2020!

 השירות פועל בימים א'-ה'. ייתכנו שינויים במסלולים, בתחנות ובלוחות הזמנים. 
 השירות לא פועל בחגים ובערבי חג.

 ניתן להתעדכן באתר המועצה HEFER.ORG.IL ובמוקד המועצה 9875* /  ווטסאפ 053-8981666
כל התחנות מוסדרות ובעלות שילוט צהוב.

הקווים יפעלו בחצי השנה הראשונה ללא עלות. לאחר מכן השירות יהיה בעלות - לפי תעריף משרד התחבורה.



מרכז מסחרי אלון << ת.רכבת נתניה

10:00 | 9:15 | 8:45 | 8:10 | 7:40 | 7:10 | 6:45 | 6:15 | 5:45 | 5:20
14:45 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00

מרכז מסחרי אלון << כיוון 1
ת.רכבת נתניה

17:17 | 16:47 | 16:17 | 15:47 | 15:17 | 14:40 | 14:10 | 13:10
21:43 | 21:10 | 20:47 | 19:47 | 19:17 | 18:47 | 18:17 | 17:47

23:35 | 22:10

ת.רכבת נתניה << כיוון 2
מרכז מסחרי אלון

לוחות זמנים

קו
105

 כיוון 1 
מרכז מסחרי אלון << ת.רכבת נתניה )כניסה מערבית(

יישובפעילותשם התחנה

חניון מרכז מסחרי 
אלון משמר השרון

 איסוף בלבד 
)ניתן לחנות 

בתחנה זו(

 מתחם מסחרי
 אלון משמר

השרון

 צומת משמראיסוף בלבדצומת העוגן
השרון

כפר חייםאיסוף והורדההמגדל/המחלבה

הדר עםאיסוף והורדההראשונים/התפוז

כפר ידידיהאיסוף והורדההראשונים/מול הים

כפר ידידיהאיסוף והורדהשער הכפר/הפרסה

 דרך חפר/דרך
 בית יצחק שעראיסוף והורדההרימונים

חפר

 בית יצחק שעראיסוף והורדהדרך חפר/דרך השרון
חפר

 בית יצחק שעראיסוף והורדהדרך השדות/התמרים
חפר

 דרך השדות/דרך
 בית יצחק שעראיסוף והורדההאילנות

חפר

 בית יצחק שעראיסוף והורדהדרך השדות/הגנים
חפר

צומת בית יצחק/
 בית יצחק שעראיסוף והורדהכביש 57

חפר

נתניההורדה בלבדת. רכבת נתניה

כיוון 2
ת.רכבת נתניה )כניסה מערבית( << מרכז מסחרי אלון

יישובפעילותשם התחנה

נתניהאיסוף בלבדת. רכבת נתניה

בית יצחק שער חפראיסוף והורדה צומת בית יצחק

דרך השדות/
בית יצחק שער חפראיסוף והורדההגנים

דרך השדות/דרך 
בית יצחק שער חפראיסוף והורדההאילנות

דרך השדות/
בית יצחק שער חפראיסוף והורדההתמרים

 דרך חפר/דרך
בית יצחק שער חפראיסוף והורדההשרון

 דרך חפר/שער
בית יצחק שער חפראיסוף והורדההכפר

שער הכפר/
כפר ידידיהאיסוף והורדההפרסה

הראשונים/
הדר עםאיסוף והורדהשדרות הכפר

הראשונים/
הדר עםאיסוף והורדההתפוז

כפר חייםאיסוף והורדההמגדל/המחלבה

צומת העוגן/
כביש 5700 

בכניסה לקיבוץ 
משמר השרון

צומת משמר השרוןהורדה בלבד

חניון מרכז 
מסחרי אלון 

משמר השרון
 מתחם מסחרי אלוןהורדה בלבד

משמר השרון

 השירות פועל בימים א'-ה'. ייתכנו שינויים במסלולים, בתחנות ובלוחות הזמנים. 
 השירות לא פועל בחגים ובערבי חג.

 ניתן להתעדכן באתר המועצה HEFER.ORG.IL ובמוקד המועצה 9875* /  ווטסאפ 053-8981666
כל התחנות מוסדרות ובעלות שילוט צהוב.

הקווים יפעלו בחצי השנה הראשונה ללא עלות. לאחר מכן השירות יהיה בעלות - לפי תעריף משרד התחבורה.

התחבורה הציבורית החדשה בעמק - החל ב-4 במרץ 2020!



מרכז מסחרי אלון << ת. רכבת ת"א מרכז

10:30 | 9:30 | 8:30 | 8:00 | 7:30 | 7:00 | 6:30 | 6:00 | 5:30
16:30 | 15:30 | 14:30 | 13:30 | 12:30 | 11:30

 מרכז מסחרי אלון << כיוון 1
ת.רכבת ת"א מרכז

16:30 | 16:00 | 15:30 | 15:00 | 14:30 | 14:00 | 13:00 | 11:30
21:30 | 20:30 | 19:30 | 19:00 | 18:30 | 18:00 | 17:30 | 17:00

 ת.רכבת ת"א מרכז << כיוון 2
מרכז מסחרי אלון

לוחות זמנים

קו
106

כיוון 1
מרכז מסחרי אלון << ת.רכבת ת"א מרכז

יישובפעילותשם התחנה

 חניון מרכז מסחרי אלון
משמר השרון

איסוף בלבד 
)ניתן לחנות 

בתחנה זו(

 מתחם מסחרי אלון
משמר השרון

צומת משמר השרוןאיסוף בלבדצומת העוגן

כפר חייםאיסוף בלבדהמגדל/המחלבה

הדר עםאיסוף והורדההראשונים/התפוז

כפר ידידיהאיסוף והורדההראשונים/מול הים

כפר ידידיהאיסוף והורדהשער הכפר/הפרסה

בית יצחק שער חפראיסוף והורדהדרך חפר/דרך הרימונים

בית יצחק שער חפראיסוף והורדהדרך חפר/דרך השרון

בית יצחק שער חפראיסוף והורדהדרך השדות/התמרים

בית יצחק שער חפראיסוף והורדהדרך השדות/דרך האילנות

בית יצחק שער חפראיסוף והורדהדרך השדות/הגנים

בית יצחק שער חפראיסוף והורדהצומת בית יצחק/כביש 57

נתניההורדה בלבדמחלף נתניה

נתניההורדה בלבדצומת אודים

הרצליההורדה בלבדצומת הרצליה

הרצליההורדה בלבדסינמה סיטי/כביש 2

תל אביב יפוהורדה בלבדמכללת לוינסקי/דרך נמיר

תל אביב יפוהורדה בלבדדרך נמיר/אינשטיין

 סמינר הקיבוצים/דרך
תל אביב יפוהורדה בלבדנמיר

תל אביב יפוהורדה בלבדדרך נמיר/ארלוזורוב

תל אביב יפוהורדה בלבדקניון עזריאלי/דרך בגין

תל אביב יפוהורדה בלבד ת. רכבת ת"א מרכז

כיוון 2
ת.רכבת ת"א מרכז << מרכז מסחרי אלון

יישובפעילותשם התחנה

תל אביב יפואיסוף בלבדתחנת מוניות מסוף סבידור

תל אביב יפואיסוף בלבדקניון עזריאלי/דרך בגין

ת. רכבת ת"א מרכז/ 
תל אביב יפואיסוף בלבדדרך נמיר

תל אביב יפואיסוף בלבדדרך נמיר/חיים לבנון

תל אביב יפואיסוף בלבדדרך נמיר/אינשטיין

תל אביב יפואיסוף בלבדמכללת לוינסקי/דרך נמיר

רמת השרוןאיסוף בלבדסינמה סיטי/כביש 2

הרצליהאיסוף בלבדצומת הרצליה

אודיםאיסוף בלבדצומת אודים

בית יצחק שער חפראיסוף והורדה צומת בית יצחק

בית יצחק שער חפראיסוף והורדהדרך השדות/הגנים

בית יצחק שער חפראיסוף והורדהדרך השדות/דרך האילנות

בית יצחק שער חפראיסוף והורדהדרך השדות/התמרים

בית יצחק שער חפראיסוף והורדהדרך חפר/דרך השרון

בית יצחק שער חפראיסוף והורדהדרך חפר/שער הכפר

כפר ידידיהאיסוף והורדהשער הכפר/הפרסה

הדר עםאיסוף והורדההראשונים/שדרות הכפר

הדר עםאיסוף והורדההראשונים/התפוז

כפר חייםאיסוף והורדההמגדל/המחלבה

צומת העוגן/כביש 5700 
בכניסה לקבוץ משמר 

השרון
צומת משמר השרוןאיסוף והורדה

 חניון מרכז מסחרי אלון
 מתחם מסחרי אלוןהורדה בלבדמשמר השרון

משמר השרון

 השירות פועל בימים א'-ה'. ייתכנו שינויים במסלולים, בתחנות ובלוחות הזמנים. 
 השירות לא פועל בחגים ובערבי חג.

 ניתן להתעדכן באתר המועצה HEFER.ORG.IL ובמוקד המועצה 9875* /  ווטסאפ 053-8981666
כל התחנות מוסדרות ובעלות שילוט צהוב.

הקווים יפעלו בחצי השנה הראשונה ללא עלות. לאחר מכן השירות יהיה בעלות - לפי תעריף משרד התחבורה.

התחבורה הציבורית החדשה בעמק - החל ב-4 במרץ 2020!
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