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כפר סבא–2025תוכנית רשת 2

–שיפור התחבורה הציבורית בעיר כפר סבא 

יצירת רשת קווים חדשה ותדירה התספק את  
הצרכים העירוניים והבינעירוניים של התושבים  

והרחבת השימוש בתחבורה הציבורית 



כפר סבא–2025תוכנית רשת 3

השירות העירוני 
העורקי בעיר

–רשת קווים עורקיים תדירים 
הנעים על הצירים המרכזיים בעיר  
ומבצעים את הקישורים המרכזיים

שכונה  
80

עתיר  
ידע

G  ,
ת"אז

ת "אז
רעננה

הדרים

קפלן

ויצמן

הרצליה/לרעננה

29קו 
39קו 
104קו 
114קו 
115קו 



כפר סבא–2025תוכנית רשת 4

השירות העירוני 
המקומי בעיר

כיסוי בלב השכונות וקישור אל  
מוקדים וצירים מרכזיים

שכונה  
80

עתיר  
ידע

G  ,
ת"אז

ת "אז
רעננה

הדרים

קפלן

ויצמן

בית ברל

הרצליה/לרעננה

101קו 
102קו 
103קו 
105קו 
110קו 
116קו 

1קו 
17קו 
65קו 



כפר סבא–2025תוכנית רשת 5

שירות אזורי מרכזי

השירות המשמעותי למרכזי  
הערים הסמוכות

29קו 
39קו 
42קו 
101קו 
103קו 
222קו 
561קו 

ויצמן

הוד השרון

ם
יי

ת
מ

ר

ת נווה "אז
נאמן

ת "אז
רעננה



כפר סבא–2025תוכנית רשת 6

שירות למוקדים 
מטרופוליניים

השירות המרכזי למוקדי  
התעסוקה בפתח תקווה ותל אביב

ם
יי

ת
מ

ר

אם המושבות

42קו 
103קו 
106קו 
149קו 
561קו 
567קו 

מסלולי הקווים רעיוניים וצפויים  
שינויים במסגרת הסדרי תנועה  

סופיים בפרויקטים שונים במטרופולין



7

2020פעימת נובמבר 

חולון מרחבי–אשכול שרון 



הרצליה-כפר סבא –222קו  8

אזור תעשיה 
הרצליה

מצב מוצע

קו חדשסטטוס

18.7אורך מסלול מוצע

39תדירות יומית מוצעת  

ש"תע

531

531

מרינה 
הרצליה

איילון

קו פרימיום
531-ת הרצליה לכפר סבא דרך ויצמן ו"מקשר בין אז

531נוסע על 

מסלול הקו בהרצליה



תל אביב–כפר סבא –561קו  9

קרית אריהרכבת.לתקיצור מהות השינוי

25.2אורך מסלול מצב קיים

20.5אורך מסלול מצב מוצע

633יציאות שבועיות מצב קיים

712יציאות שבועיות מצב מוצע

ם
יי

ת
מ

ר
רכבת קרית אריה

שמירת הקשר  , קיצור הקו עד אזור תעשייה קרית אריה
ס לפתח תקווה ואזור התעשייה הסיבים ובילינסון"כפ-ש"הוד

567-ת"לתמחס "מענה מכפ

קרית אריהת"אז

8תגבור הקו בעוד 
יציאות יומיות לכיוון



פתח תקווה–כפר סבא –571קו  10

ביטול הקומהות השינוי

26.9אורך מסלול מצב קיים

104יציאות שבועיות מצב קיים

ת רעננה  "שירות מויצמן ובן יהודה לאז
15ו10מתקבל עם 

ם
תיי

מ
ר

ת "אז
רעננה

מצב קיים

קרית אריה  ת"לאשירות סדיר ותדיר 
561עם 



תל אביב ' אונ–כפר סבא –575קו  11

שינוי נקודת קצה לרידינגמהות השינוי

20.5אורך מסלול מצב קיים

20.7אורך מסלול מצב מוצע

45יציאות שבועיות מצב קיים

קין'מקלצהסטת קווים בינעירוניים 



12

תודה



כפר סבא
השירות העירוני–נספחי קווים 



3

5

8

12

110

115

קווים חדשים

2

14

[102]שינוי מסלול 

[114]שינוי מסלול 

10

15

קווים קיימים

29

שינוי מסלול בכפר סבא וברעננה39

ממשיך אל תוך כפר סבא65

שינוי תדירות11

1

104

[מזרח כפר סבא]

1 ההצעה החדשה

ממשיך אל כפר סבא[ רעננה]6

שינוי מסלול בכפר סבא ובהרצליה

הסטה לשכונה הירוקה

103

ס"שינוי מסלול בכפ17

116 40

101



הזנה לעתיר ידע-101

ייתן הזנה  , ש"בהודקו סדיר 
אזור התעשייה , G-מנורדאו ל

הדרים-וקפלן



שיכון עלייה102

חטיבות ביניים

קפלן

שכונת הדרים

ששת הימים



מסלול הקו בכפר סבא–103

מרכז העיר

האוניברסיטה



104

תל חי

הימיםששת

השחר' רח 80שכונה 

מרכז העיר

60שכונה 



110

הדרים

ת רעננה"אז

משה סנה

שכונת האוניברסיטהעתיר ידע

ר"קרית חינוך אז

הזמיר

60שכונה 



114
80שכונה 

עתיר ידע

משה דיין

בן יהודה

ר"אז



115
ת רעננה"אז

עתיר ידע

60שכונה 



מעגלי-116
מגדלי הים התיכון

קניון ערים

תואם  -מיניבוס
לאופי הפעילות

הרעות' רח

אושילנד



(רעננה)1קו 

הוצאת הקו משיכון עלייה ומשיכה  
שירות סדיר  –60-80לשכונות 

לרכבת רעננה דרום ואחוזה



(רעננה)6קו 

הארכת קו המסתיים  
במסוף התדהר אל מסוף  

ס הירוקה"כפ



מסלול הקו בכפר סבא–11

ללא שינוי מסלול ממצב 
תגבור התדירות, קיים



שינוי מסלול–17

מעבר בכצנלסון במקום  
בטשרניחובסקי

דורש פריסת תחנות  
חדשות  



מסלול הקו בכפר סבא–29

,  המסלול בהרצליהישור
ת"לאזקשר ישיר 

הרצליה פיתוח



מסלול הקו בכפר סבא–39



מסלול הקו בכפר סבא–65

השחר  ' מעבר ברח
בשני הכיוונים

דורש הצבת תחנות   
ברחוב לכיוון דרום



-תנאים תשתיתיים ליישום
לדיון

הקמת  
תחנות  
חדשות

שינויים 
תשתיתיים  

אחרים

עבירות 
ברחובות 

חדשים

רוטשילד
בן גוריון

ששת הימים
הראשונים

הרעות
רופין
תל חי

משה הס

תל חי
אלקלעי
הרעות
בן גוריון

רופין

בן יהודה
ששת הימים

השחר
כצנלסון

פתיחת מסוף כפר סבא מזרח
שטח תפעולי בצומת רעננה

נקודת קצה במגדלי הים התיכון

הקצאת  
שטחים 
תפעוליים

בין קרית חינוך ההליכתיותשיפור 
ר אל בן יהודה"אז
הפיכה לדו סטרי-תל חי

הרעות-צומת הראשונים 
חיבור שכונת קפלן אל -הצעה 

בית העלמין



שירות לשכונות מרכז העיר

3,5י קווים "השירות במרכז העיר הותיר כיום ניתן ע

והמענה יינתן בקווים ישירים דו , השירות המעגלי יבוטל

:סטריים על צירי צפון דרום

(.ציר משה דיין)103-114-

(.ציר תל חי)104-

(.ציר השחר)65-

–ביטול תחנות בצירים המשניים-המשמעות 

מענה בציר תל חי–יבנה , טירת צבי, הגליל' תחנות ברח-

מענה במשה דיין–תחנה בזמנהוף -

ר"באזמענה –תחנה בבר אילן -

מענה בתל חי ובשחר–תחנות בכרמל -

מצב קיים–השירות במרכז העיר 

תחנות לביטול–אדום



–המלצה למיקום תחנות בציר תל חי 

טירת צבי /יבנה–צומת תל חי -

ל"שח/מבצע יונתן–צומת תל חי -

הכרמל –צומת תל חי -

שירות לשכונות מרכז העיר

תחנות לביטול–אדום



שירות לשכונות מרכז העיר
מצב מוצע–השירות במרכז העיר 

–המלצה למיקום תחנות בציר תל חי 

טירת צבי /יבנה–צומת תל חי -

ל"שח/מבצע יונתן–צומת תל חי -

הכרמל –צומת תל חי -

–פריסת תחנות נוספת דרושה 

הוספת תחנות בכיוון דרום–השחר -


