החל מיום ו'

12.2.16
ג׳ בא
דר א׳ תשע״ו

שינויים ושיפורים
בקווי האוטובוסים

חוף אשקלון
מערך התחבורה הציבורית החדש
בצפון הנגב

מדן ועד הנגב
חוף אשקלון

תוכן העניינים
תושבי הנגב שלום רב,
בשנים האחרונות אנו עדים לתנופת פיתוח ובניה רבה במרחב הנגב והדרום.

שיפור הקווים הקיימים והפעלת קו חדש המקשרים את חוף אשקלון
לסביבתה ולרכבת אשקלון בנוחות ובתדירות מוגברת.

תחבורה ציבורית זמינה ,נגישה ואיכותית המהווה תנאי בסיסי והכרחי להמשך פיתוח
הנגב וקידומו ,כמו כן מרכיב משמעותי להגברת המוטיבציה להתיישבות באזור.
בימים אלו סיימה חברת דן בדרום את היערכותה לקראת הפעלתה כחברת התחבורה
הציבורית הגדולה באזור .כולי אמונה ביכולת שלנו להביא לשינוי ולהוות זרז נוסף
ומשמעותי להתפתחותו המואצת.
אנו מביאים בשורה בתחום התחבורה הציבורית לצפון הנגב ,באמצעות מאות
אוטובוסים חדשים וחדישים ,העומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר בעולם .הכפלנו
את מספר קווי התחבורה ,הקמנו עמדות שירות בישובים מרוחקים והכנסנו כ100 -
ישובים למעגל מקבלי השירותים של התחבורה הציבורית.
ברצוני להביע את הערכתנו ותודתנו למשרד התחבורה בראשות השר ישראל כץ,
למנהל רשות התחבורה הציבורית מר מאיר חן על האמון שקיבלנו להוביל את
השינוי כאן בדרום ,לחברת דן בראשותו של היו"ר מר שמואל רפאלי ולמנכ"ל החברה
מר עופר זילביגר.
תודה גדולה לשותפינו לדרך ,ראשי הערים והמועצות האזוריות והמקומית ,אשר
מקבלים את פנינו בחיבוק גדול ואהבה רבה.
הערכתנו נתונה למאות עובדי החברה ,אשר ברובם הגדול הינם תושבי הדרום,
העושים לילות כימים על מנת לתת שירות מיטבי לאזור ,מתוך שליחות והבנת האתגר.
"כל שנבקש לו יהי"
בברכה וכבוד רב,
ברונשטיין יורי ,מנכ"ל דן בדרום

מוצא ויעד

מספר קו

עמוד

אזוריים
 - 16שינוי מסלול

תלמי יפה  -אשקלון

4

 - 19שינוי מסלול

מחנה זיקים  -חוף אשקלון

4

מסוף ארז  -אשקלון

4

אשקלון -שחר

4

 - 20קו חדש
 - 21שינוי מסלול
בינעירוניים *

שדרות  -אשקלון

5

 - 22שינוי מסלול

אשקלון  -קרית גת

5

 - 251קו חדש

אשקלון  -רכבת קרית גת

5

 - 252קו חדש

אשקלון  -קרית גת

5

 - 361קו חדש

אשקלון  -באר שבע

6

 - 363שינוי מסלול

אשקלון  -באר שבע

6

 - 364שיפור תדירות

אשקלון  -באר שבע

6

 - 366שיפור תדירות

אשקלון  -באר שבע

6

 - 464קו חדש

אשקלון  -באר שבע

7

 - 365שיפור תדירות

אשקלון  -אופקים

7

 - 465קו חדש

אופקים  -אשדוד

7

 - 250מספר חדש

25

* שימו לב! ישנם קווים החולפים בצירים הראשיים של היישובים אותם הם משרתים ואינם נכנסים למרכזי היישובים.
2

לפירוט מלא של התדירויות והתחנות ,ניתן לפנות לאמצעי המידע המפורטים בגב החוברת

3

מסלולי קווים אזוריים

16
שינוי
מסלול

מוצא :תלמי יפה
יעד :אשקלון
יעדים עיקריים
גיאה ,בית שקמה,
רכבת אשקלון ,אשקלון

19
שינוי
מסלול

קו
חדש

יעדים עיקריים

יעדים עיקריים

שינוי
מסלול

רכבת אשקלון ,עוצם ,נהורה,
ניר ח"ן ,שחר

4

25
עיקרי השינוי
שירות חדש מיישובי חוף אשקלון
לרכבת אשקלון ובתדירות
משופרת

עיקרי השינוי
שירות חדש מיישובי חוף אשקלון
לרכבת אשקלון ובתדירות
משופרת

עיקרי השינוי
קישור יישובי לכיש לרכבת
אשקלון

מוצא :אשקלון
יעד :שדרות
יעדים עיקריים

עיקרי השינוי

שירות חדש מרכבת אשקלון
רכבת אשקלון ,משען ,כוכב מיכאל,
חלץ ,מכללת ספיר ,מרכז העיר שדרות ליישובי חוף אשקלון ולרכבת
שדרות
(דרך מנחם בגין) ,רכבת שדרות

קישור חדש מיישובי חוף אשקלון
לרכבת אשקלון

מוצא :אשקלון
יעד :שחר
יעדים עיקריים

שינוי
מסלול

עיקרי השינוי

מוצא :מסוף ארז
יעד :אשקלון

נתיב העשרה ,יד מרדכי ,גברעם,
רכבת אשקלון

21

22

מוצא :מחנה זיקים
יעד :אשקלון

זיקים ,כרמיה ,מבקיעים,
בת הדר ,רכבת אשקלון ,אשקלון

20

אינטרנט חינם

חיבור USB

מסלולי קווים בינעירוניים

אינטרנט חינם

חיבור USB

250
מספר
חדש

מוצא :אשקלון
יעד :קרית גת
יעדים עיקריים
אשקלון ,קרית גת

251
קו
חדש

קו
חדש

שינוי מספר קו ושיפור תדירות

מוצא :אשקלון
יעד :רכבת קרית גת
יעדים עיקריים
אשקלון ,נגבה ,יד נתן ,קרית גת,
רכבת קרית גת

252

עיקרי השינוי

עיקרי השינוי
שירות חדש מאשקלון
ליישובי יואב ולכיש

מוצא :אשקלון
יעד :קרית גת
יעדים עיקריים
אשקלון ,חמי יואב ,קרית גת

עיקרי השינוי
שירות לחמי יואב

לפירוט מלא של התדירויות והתחנות ,ניתן לפנות לאמצעי המידע המפורטים בגב החוברת

5

מסלולי קווים בינעירוניים

361
קו
חדש

363
שינוי
מסלול

שיפור
תדירות

יעדים עיקריים

עיקרי השינוי

אשקלון ,צומת גבעתי ,צומת סעד,
שדרות ,נתיבות

קישור בין אשקלון ליישובי
חוף אשקלון ,שדות נגב ובאר שבע

מוצא :אשקלון
יעד :באר שבע
יעדים עיקריים

יעדים עיקריים

שיפור
תדירות

עיקרי השינוי
שיפור תדירות הקו ונסיעה דרך
צומת יד מרדכי

שיפור תדירות

יעדים עיקריים
אשקלון ,באר שבע

שיפור
תדירות

קו
חדש

עיקרי השינוי
שירות ישיר חדש בין אשקלון
לבאר שבע

מוצא :אשקלון
יעד :אופקים
יעדים עיקריים
אשקלון ,שדרות ,נתיבות ,אופקים

465
עיקרי השינוי

מוצא :אשקלון
יעד :באר שבע

עיקרי השינוי
שיפור תדירות

מוצא :אופקים
יעד :אשדוד
יעדים עיקריים
אופקים ,נתיבות ,שדרות ,אשדוד

עיקרי השינוי
שירות חדש מאופקים לאשדוד

מוצא :אשקלון
יעד :באר שבע
יעדים עיקריים
אשקלון ,צומת דורות ,צומת
רוחמה ,צומת להבים ,אוניברסיטת
בן גוריון ,תחנה מרכזית באר שבע

6

קו
חדש

365

מוצא :אשקלון
יעד :באר שבע
אשקלון ,באר שבע

366

464

מוצא :אשקלון
יעד :באר שבע

אשקלון ,שדרות ,נתיבות ,באר שבע

364

אינטרנט חינם

חיבור USB

מסלולי קווים בינעירוניים

אינטרנט חינם

חיבור USB

עיקרי השינוי
שיפור תדירות
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מסלולי קווים בינעירוניים

כל הסיבות לנסוע
עם רב-קו!

אינטרנט חינם

חיבור USB

הצטרפו היום וקבלו את כרטיס הנסיעה
של ישראל ,המאפשר הנחות משמעותיות
בנסיעה בתחבורה הציבורית
מה זה רב-קו?

רפורמת התעריפים
בתחבורה הציבורית יוצאת לדרך!

מטרופולין באר שבע

• כרטיס מגנטי שניתן לטעון מראש בהסדרי נסיעה ליעדים שונים ,לכל סוגי הנסיעות
• ניתן להשתמש בכרטיס בכל חברות התחבורה הציבורית בישראל ,כולל ברכבת
• הכרטיס מאפשר קבלת הנחות למגוון הסדרי נסיעה

כיצד משתמשים ברב-קו?
רכישה והנפקה :ניתן להצטייד בכרטיס רב-קו אישי בעמדות השירות השונות או לרכוש כרטיס
אנונימי או חצי אנונימי אצל נהג האוטובוס.
טעינה :ניתן לטעון את הרב-קו אצל נהג האוטובוס ,בעמדות השירות או במכשירי הכרטוס האוטומטיים.
תיקוף :יש לתקף את הרב-קו לפני כל נסיעה!
תיקוף הינו העברת הכרטיס במכשיר התיקוף לטובת חיוב על הנסיעה.

3.4

איזה מנויים ניתן להטעין על כרטיס הרב-קו?
 .1הסדר נסיעה "חופשי חודשי""/חופשי שבועי""/חופשי יומי" על פי אזורי הנסיעה המבוקשים.
 .2הסדר נסיעה אזרחים וותיקים בהתאם לאזורי הנסיעה המבוקשים.
 .3הסדר נסיעה "ערך צבור" הטענת הרב-קו בסכומים נקובים וקבועים₪ 200/150/100/50/30 :
נוסעים המשתמשים במנוי הערך הצבור זוכים ביותר נסיעות תמורת כספם .בכל הטענה מזוכה
הכרטיס בהתאם לזכאות הנוסע ,בערך כספי גבוה יותר מזה ששולם בפועל.
לדוגמא :טוענים את הרב-קו ב ₪ 100 -ומקבלים בפועל נסיעות בשווי  ,₪ 125או יותר ,לזכאים להטבות.
שימו לב! ההנחה מתקבלת בזמן טעינת הסדר הנסיעה.
 .4ניתן לרכוש כרטיס בודד אצל הנהג אשר עלותו  50%מעלות כרטיס רגיל ,רק לאחר הצגת כרטיס ותיק.

כיצד מטעינים את המנוי על כרטיס הרב-קו?
•
•
•
•
•
8

בנסיעה אומרים לנהג את יעד הנסיעה הסופי ,מניחים את הרב-קו על מכשיר הכרטוס שליד הנהג,
מסירים לאחר שמיעת הצפצוף והופעת נורית ירוקה לאישור.
במידה וקיימים סוגי הסדרים שונים ברב-קו אחד ,מערכת הכרטוס תחייב תמיד את העלות הנמוכה
יותר בעבור הנסיעה לטובת הנוסע.
לידיעתכם ,ניתן לטעון סוגי הסדרים שונים על כרטיס אחד .ההנחות ניתנות מראש בזמן הטעינה
בכרטיס חכם ניתן לטעון עד  8מנויים שונים.
הסדר שהוטען על כרטיס הרב-קו יכובד על פי האזור הגיאוגרפי שאליו הוא משויך.

לבירור מועד הגעת עמדת הנפקה ניידת לתושבי חוף אשקלון חייגו *5467

3.3

1 2.3

2.1

3.1

2.2
3.2
המפה מציגה יישובים מרכזיים בלבד.
רשימת היישובים המלאה מופיעה משמאל
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מחירי נסיעה לפי אזורים

רשימת יישובים מפורטת לפי אזורים
טבעת

1

טבעת

2

באר שבע

מחירי נסיעה פנים-אזוריים
 - 2.1רהט ,להבים
 - 2.2אופקים )קוד שיתוף (181
 - 2.3עומר ,חורה )קוד שיתוף (182

2.1

אזור

בית קמה | גבעות בר | דבירה | להב | להבים | לקיה | משמר הנגב | רהט | שובל | שומריה | תראבין א צאנע

2.2

אופקים | אשל הנשיא | בטחה | ברוש | גילת | חצרים | מסלול | פדויים | פטיש | רנן | תאשור | תדהר | תפרח

אזור

א-סייד | אבו כף אום בטין | חורה | כרמים | מולדה | מיתר | נבטים | עומר | שגב שלום | תל שבע

2.1

אזור

2.3

 - 3.1נתיבות שדרות
 - 3.2ירוחם )קוד שיתוף (184
 - 3.3ערד ,דימונה )קוד שיתוף (185
 - 3.4דרום הר חברון )קוד שיתוף (186

אזורים  ,2.1חופשי-חודשי  235ש״ח
 3.2 ,3.1 ,2.2חופשי-שבועי  90ש״ח
)קוד שיתוף  (175חופשי-יומי  21ש״ח

3.1 2.2
3.2

)קוד שיתוף (180

)קוד שיתוף (183

אזור מערב ונגב

חופשי-חודשי  160ש״ח
חופשי-שבועי  46ש״ח
חופשי-יומי  16ש״ח

2.1 3.4
2.2
3.3

להבים ,מערב ונגב

3.2

אזורים  ,2.1חופשי-חודשי  235ש״ח
 ,3.2 ,2.2חופשי-שבועי  90ש״ח
3.4 ,3.3
)קוד שיתוף  (176חופשי-יומי  21ש״ח

באר שבע

אזור

3.1

טבעת

3

אזור

אבשלום | אוהד | אור הנר | אורים | איבים | ארז | אשבול | בארי | בית הגדי | בני נצרים | ברור חיל |
גבולות | גבים | גבעולים | דורות | דקל | זמרת | זרועה | חולית | יבול | יושיביה | יכיני
ישע | יתד | כיסופים | כפר מימון | כפר עזה | כרם שלום | מבועים | מבטחים | מגן | מלילות
מעגלים | מפלסים | נווה | נחל עוז | ניר יצחק | ניר משה | ניר עוז | ניר עם | ניר עקיבא | נירים
נתיבות | סופה | סעד | עין הבשור | עין השלושה | עלומים | עמיעוז | פעמי תש''ז | פרי גן | צאלים
צוחר | קלחים | רוחמה | רעים | שדה ניצן | שדה צבי | שדי אברהם | שדרות | שובה | שוקדה
שיבולים | שלומית | שרשרת | תושיה | תלמי אליהו | תלמי ביל''ו | תלמי יוסף | תקומה

3.2

אשלים | באר מילכה | ביר הדאג' | טללים | ירוחם | כמהין | משאבי שדה | ניצנה | ניצני סיני | רביבים | רתמים

3.3

אבו קרינאת | דימונה | דריג'את | כוחלה | כסיפה | מכחול | ערד | ערערה בנגב | קסר א-סיר | שני ליבנה

אזור
אזור

3.4

אזור
אשקלון

1

2.1
2.2 1 2.3

2.1
3.1 2.2 1
3.2

2.1 3.4

אזור
מצפה רמון
10

1 2.3 3.3

חצבה | מדרשת בן גוריון | מצפה רמון | מרחב עם | עזוז | עידן | עין יהב | שדה בוקר

2.1
3.1 2.2 1 2.3 3.3
3.2

אדורה | אשכולות | חגי | טנא | כרמל | מעון | מצדות יהודה | נגוהות | סוסיה | סנסנה | עתניאל
פני חבר | שמעה | תלם

אביגדור | אורות | אחווה | אל עזי | אמונים | אשקלון | באר טוביה | בית חלקיה | בית עזרא | בית שיקמה
| בני ראם | ברכיה | בת הדר | גבעתי | גברעם | גיאה | גני טל | הודיה | זיקים | זרחיה | חפץ חיים |
יד בנימין | יד מרדכי | ינון | כוכב מיכאל | כפר אחים | כפר הרי''ף | כפר ורבורג | כפר מנחם | כפר סילבר
| כרמיה | מבקיעים | מרכז שפירא | משואות יצחק | משען | נגבה | ניצן | ניצן ב' | ניצנים | ניר בנים | ניר
ישראל | נתיב העשרה | עזר | עין צורים | ערוגות | קדמה | קרית מלאכי | רבדים | שדה יואב | שפיר |
תימורים | תלמי יחיאל | תלמי יפה

חופשי-חודשי  175ש״ח
טבעת  1חופשי-שבועי  50ש״ח
)קוד שיתוף (171
חופשי-יומי  11ש״ח

3.4

3.2

באר שבע מורחב
טבעות חופשי-חודשי  235ש״ח
חופשי-שבועי  90ש״ח
2+1
)קוד שיתוף  (172חופשי-יומי  21ש״ח

באר שבע  +מערב ונגב
טבעת 1
 +אזורים ,2.1
3.2 ,3.1 ,2.2
)קוד שיתוף (173

)קוד שיתוף (174

אשקלון

3.4
2.1
3.1 2.2 1 2.3 3.3
3.2

מטרופולין
מלא
 +מצפה רמון
)קוד שיתוף (177

חופשי-חודשי  415ש״ח
חופשי-שבועי  160ש״ח
חופשי-יומי  44ש״ח

אשקלון  +מטרופולין באר שבע
מטרופולין
מלא
 +אשקלון
)קוד שיתוף (179

חופשי-חודשי  415ש״ח
חופשי-שבועי  160ש״ח
חופשי-יומי  44ש״ח

חופשי-חודשי  310ש״ח
חופשי-שבועי  120ש״ח
חופשי-יומי  28ש״ח

רוצים להפיק את המיטב מתכנית
רפורמת התעריפים?

באר שבע  +דרום מזרח
טבעת 1
 +אזורים ,2.1
3.4 ,3.3 ,3.2 ,2.3

מצפה
רמון

מטרופולין מלא

חופשי-חודשי  310ש״ח
חופשי-שבועי  120ש״ח
חופשי-יומי  28ש״ח

למידע מפורט :כל קו trans-reform.org.il | *8787
| אתרי מפעילי התחבורה הציבורית

חדש!

באפשרותכם לטעון את כרטיס הרב-קו שלכם
באחד מהמינויים באמצעות אתר רב-קו אונליין

ravkavonline.co.il

לפירוט מלא של התדירויות והתחנות ,ניתן לפנות לאמצעי המידע המפורטים בגב החוברת

11

אמצעי מידע ופרטי התקשרות
"כל קו"

מרכז מידע ארצי

מוקד ארצי *8787 -

רפורמת התעריפים:
trans-reform.org.il

bus.gov.il
מסרון ( )smsלמספר  8787מרכז שירות "על–הקו":
יישומון (אפליקציית) ״כל קו״ alhakav.mot.gov.il

מודיעין "דן בדרום" – *5467
danbadarom.co.il
פייסבוק "דן בדרום"
נציגי הסברה בתחנות

ט.ל.ח המבצעים אינם אחראים על כל תוצאה העלולה לנבוע
מהשמטה ,טעות או בשינוי פרטים המופיעים בעלון זה

מדן ועד הנגב

