משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה
ציבורית גאים להציג:

שינויים ושיפורים בקווי
התחבורה הציבורית
בשירות העירוני בקריית גת
החל מיום שישי
י"ד באב ה'תשפ"א
23.7.2021
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קווים חדשים

14

5

קווים אשר משנים את מסלולם

12

2

שינוי בזמני הנסיעות

8

18
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תחנה מרכזית  -כרמי גת
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תחנה מרכזית  -כרמי גת
אז מה חדש אצלי?
קו חדש!
מסלול הקו מקשר בין שכונת כרמי גת לתיכון רוגוזין ,שכונות הבנים ,רמות דוד ,אתרי המקרא ,ושער דרום,
מרכז מסחרי ישפרו סנטר ,ביטוח לאומי ותחנה מרכזית

מכרמי גת

מתחנה מרכזית
ת .מרכזית קריית גת/רציפים
שדרות העצמאות/רחבת הגביעונית
שדרות העצמאות/משעול הדובדבן
שדרות צה"ל/העצמאות
שד .מלכי ישראל/שד .צה"ל
אדוריים/מלכי ישראל
אדוריים/אקסודוס
אדוריים/שדרות צה"ל
אדוריים/מבוא מטכ"ל
שד .אתרי המקרא/ציקלג
הרב עובדיה יוסף/שדרות אתרי המקרא
ישיבת גור/הרב עובדיה יוסף
אדוריים/רמות דוד
מלכי ישראל/דוד המלך
שד .מלכי ישראל/רחבת גדעון בן יואש
שד.מלכי ישראל/משעול אהוד בן גרא
שדרות לכיש/יציאה
שדרות לכיש/נחל זויתן
שדרות לכיש/נחל רביבים
שדרות לכיש/שדרות כרמי גת
אבני החושן/שדרות כרמי גת
אבני החושן/שבו
דרך הדרום/שדרות אבני החושן
שדרות כרמי גת/דרך הדרום
שדרות כרמי גת/נחל רביבים
שדרות כרמי גת/נחל קדרון
שדרות כרמי גת/נחל זויתן
כיוון

שעות פעילות

מתחנה מרכזית

06:10-22:15

מכרמי גת

06:05-22:05

כיוון

שעות פעילות

מתחנה מרכזית

06:10-14:50

מכרמי גת

07:05-16:05

כיוון

שעות פעילות

מתחנה מרכזית

21:15-23:15

מכרמי גת

21:10-23:10

לפרטים*8787 *5467 :

דן בדרום

שדרות כרמי גת/נחל זויתן
שדרות כרמי גת/נחל קדרון
שדרות כרמי גת/נחל רביבים
שדרות כרמי גת/אבני החושן
דרך הדרום/שדרות כרמי גת
אבני החושן/שבו
אבני החושן/ברקת
תיכון כרמי גת/שדרות אבני החושן
שדרות לכיש/שדרות כרמי גת
שדרות לכיש/נחל רביבים
שדרות לכיש/נחל זויתן
שדרות מלכי ישראל/שדרות לכיש
שד .מלכי ישראל/אצטדיון
שדרות מלכי ישראל/נתן אלבז
מלכי ישראל/בית יוסף
אדוריים/רמות דוד
ישיבת גור/הרב עובדיה יוסף
הרב עובדיה יוסף/שדרות אתרי המקרא
אדוריים/אקסודוס
אדוריים/סטרומה
אדוריים/שד .מלכי ישראל
שד .מלכי ישראל/שד .צה"ל
שדרות צה"ל/עולי הגרדום
שד.צה"ל/שד.העצמאות
שדרות העצמאות/משעול הדובדבן
ת .מרכזית קריית גת/רציפים בינעירוני

ראשון – חמישי
06:10-19:50

19:50-22:15

 20דקות

 25-30דקות

06:05-22:05
 20דקות
שישי
06:10-14:50
 20דקות
07:05-16:05
 20דקות
מוצ"ש
21:15-23:15
 30דקות
21:10-23:10
 30דקות
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14

אזור התעשייה  -כרמי גת
אז מה חדש אצלי?
קו חדש!
מסלול הקו מקשר בין שכונת כרמי גת ,מרכז העיר ,תחנת הרכבת ואזור התעשייה.
באזור התעשייה נוספו תחנות עצירה בשד' יהלום ושד' אבץ.
מסלול קו זה זהה לקו  4בקטע שבין שכונת כרמי גת לתחנת הרכבת.

מכרמי גת

מאזור התעשייה
שדרות ישראל פולק/שבט
שד .ישראל פולק/כסלו
אזור תעשיה/שדרות ישראל פולק
שד .אבץ/שד .ישראל פולק
שדרות אבץ
שד .אבץ/שד .הפלטינה
צבר/שדרות אבץ
שדרות אבץ/שדרות צורן
שדרות יהלום/שדרות אבץ
ישראל פולק/צורן
שדרות ישראל פולק/דרך החרושת
דרך הדרום/ביג
תחנת רכבת קריית גת/יציאה
משטרה/שדרות לכיש
אנדרטה/שדרות לכיש
שד' לכיש/בריכה עירונית
שד.העצמאות/שד.לכיש
שדרות לכיש/שדרות גת
שד .לכיש/שדרת אפרים
שדרות לכיש/יציאה
שדרות לכיש/נחל זויתן
שדרות לכיש/נחל רביבים
שדרות לכיש/שדרות כרמי גת
אבני החושן/שדרות כרמי גת
אבני החושן/שבו
דרך הדרום/שדרות אבני החושן
שדרות כרמי גת/דרך הדרום
שדרות כרמי גת/נחל רביבים
שדרות כרמי גת/נחל קדרון
שדרות כרמי גת/נחל זויתן

כיוון

שעות פעילות

מאזור תעשייה

09:00-18:00

מכרמי גת

06:40-16:20

לפרטים*8787 *5467 :
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שדרות כרמי גת/נחל זויתן
שדרות כרמי גת/נחל קדרון
שדרות כרמי גת/נחל רביבים
שדרות כרמי גת/אבני החושן
דרך הדרום/שדרות כרמי גת
אבני החושן/שבו
אבני החושן/ברקת
תיכון כרמי גת/שדרות אבני החושן
שדרות לכיש/שדרות כרמי גת
שדרות לכיש/נחל זויתן
שד .לכיש/שד .מלכי ישראל
שד .לכיש/שד .גת
שדרות לכיש/שדרות גת
שדרות לכיש/בריכה עירונית
אנדרטה/שדרות לכיש
משטרה/שדרות לכיש
תחנת רכבת קריית גת/כניסה
ביג/דרך הדרום
מרכז ביג/שדרות ישראל פולק
דרך החרושת/שדרות ישראל פולק
שדרות יהלום/דרך החרושת
שדרות אבץ/שדרות יהלום
שדרות אבץ/שדרות צורן
שדרות אבץ/רחבת אייר
שדרות אבץ
שדרות אבץ/שדרות ישראל פולק
שדרות ישראל פולק/סיוון
שד .ישראל פולק/כסלו
פולק/טבת

ראשון – חמישי
09:00-15:55

15:55-16:55

18:00

 55-60דקות

 20דקות

נסיעה אחרונה

06:40-08:20

08:20-16:20

 20/40דקות

 60דקות
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תחנת רכבת  -תחנה מרכזית

לפרטים*8787 *5467 :

דן בדרום

ט .ל  .ח

www.danbadarom.co.il

www.bus.gov.il

עמוד 7

2

תחנת רכבת  -תחנה מרכזית
אז מה חדש אצלי?
שינוי כיוון הנסיעה במסלול הקו  -תחנות העצירה בקטע שבין שכונת גליקסון לשוק הוחלפו בהתאם לכיווני
הנסיעה.
הוספת תחנות עצירה במרכז הקניות החדש איי סולומון.

מתחנה מרכזית

מתחנת רכבת
תחנת רכבת קריית גת/יציאה
דרך הדרום/חשוון
הכרמל/משעול הארבל
הכרמל/הבשן
שבטי ישראל/יהודה
שבטי ישראל/משעול יוסף
שד .לכיש/שד .מלכי ישראל
השופטים/עותניאל בן קנז
תיכון מקיף גרוס/השופטים
שדרות השופטים/שמגר בן ענת
שד .השופטים/משעול שמשון
מלכי ישראל/שדרות גת
שדרות גת/החייל האלמוני
שדרות גת/המאבק
שדרות גת/הקוממיות
הקוממיות/שד .גת
הקוממיות/שד .צה"ל
שד.צה"ל/שד.העצמאות
העצמאות/הפרדס
הרימון/משעול התפוז
הרימון/הלוז
הרימון/הדקל
הרימון/דקל
הגפן/הרימון
שוק/הגפן
אנדרטה/שדרות לכיש
שד' לכיש/בריכה עירונית
ת .מרכזית קריית גת/רציפים בינעירוני

תחנות קיימות

כיוון

שעות פעילות

מתחנת רכבת

06:10-22:10

מתחנה מרכזית

05:00-22:00

ת .מרכזית קריית גת/רציפים
שדרות לכיש/בריכה עירונית
אנדרטה/שדרות לכיש
שוק/הגפן
הגפן/קניון גת סנטר
הרימון/הגפן
הרימון/הדקל
הרימון/השקד
שד' העצמאות/הפרדס
שבטי ישראל/נפתלי
שדרות צה"ל/העצמאות
הקוממיות/המרגלית
שדרות גת/הקוממיות
שד .גת/החייל האלמוני
שדרות מלכי ישראל/מבוא אפק
שדרות השופטים/שדרות מלכי ישראל
שדרות השופטים/ביל"ו
השופטים/שמגר בן ענת
השופטים/שמואל הנביא
שד .לכיש/שדרת אפרים
שבטי ישראל/רחבת גד
שבטי ישראל/רחבת יששכר
שבטי ישראל/מ.שמשון
הכרמל/הבשן
הכרמל/מבוא התבור
דרך הדרום/שדרות לכיש
תחנת רכבת קריית גת/כניסה

06:10-11:30

ראשון – חמישי
11:30-20:10

20:10-22:10

 20דקות

 20/40דקות

20:10 ,21:10 ,21:40 ,22:10

05:00-05:30

06:50-17:50

17:50-22:00

 30דקות

 20/40דקות

 20-30דקות

תחנות חדשות

תחנות מבוטלות בכיוון מכרמי גת מקיף שלאון ,הכרמל/משעול הארבל ,הכרמל/הבשן ,שבטי ישראל/יהודה ,שבטי ישראל/נפתלי ,שבטי ישראל/משעול
תחנות מבוטלות בכיוון מאזור תעשייהמשטרה/שדרות לכיש ,שוק/הגפן ,הגפן/קניון גת סנטר ,הרימון/הגפן ,הרימון/הדקל ,הרימון/השקד ,שד'
יוסף ,שד' לכיש/שד' מלכי ישראל ,השופטים/עותניאל בן קנז ,תיכון מקף גרוס/השופטים ,שד' השופטים /שמגר בן ענת ,שד' השופטים/משעול שמשון,
העצמאות/הפרדס ,שד' צה"ל/העצמאות ,הקוממיות/המרגלית ,שד' גת/הקוממיות ,שד' גת/חייל אלמוני ,שד' מלכי ישראל/מבוא אפר ,שד'
השופטים/שד' מלכי ישראל ,שד' השופטים/בילו ,השופטים/שמגר בן ענת ,השופטים /שמואל הנביא ,שד' לכיש/שד' אפרים ,שבטי ישראל/רחבת גד ,מלכי ישראל/שד' גת ,שד' גת/חייל אלמוני ,שד' גת/המאבק ,שד' גת הקוממיות ,הקוממיות/שד' צהל ,שד' צהל/שד' העצמאות ,העצמאות/הפרדס,
הרימון/הלוז ,הרימון/דקל ,הגפן/הרימון ,שוק/הגפן ,משטרה/שד' לכיש ,ת .רכבת ק .גת/כניסה
שבטי ישראל/רחבת יששכ ,שבטי ישראל/מ .שמשון ,הכרמל/הבשן ,הכרמל/מבוא התבור ,תיכון מקיף שלאון
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אזור התעשייה  -תחנה מרכזית
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אזור התעשייה  -תחנה מרכזית
אז מה חדש אצלי?
שינוי כיוון הנסיעה במסלול הקו  -תחנות העצירה בקטע שבין שכונת גליקסון לשוק הוחלפו בהתאם לכיווני
הנסיעה.
הוספת תחנות עצירה במרכז הקניות החדש איי סולומון.

מתחנה מרכזית

מאזור התעשייה
שדרות ישראל פולק/שבט
שד .ישראל פולק/כסלו
אזור תעשיה/שדרות ישראל פולק
שד .אבץ/שד .ישראל פולק
שדרות אבץ
שד .אבץ/שד .הפלטינה
צבר/שדרות אבץ
שד .צורן/לשם
שדרות צורן/שדרות הברזל
אשלגן/זרחן
ישראל פולק/צורן
שדרות ישראל פולק/דרך החרושת
דרך הדרום/ביג
דרך הדרום/חשוון
הכרמל/משעול הארבל
השומרון/הר הצופים
שבטי ישראל/יהודה
שבטי ישראל/נפתלי
שבטי ישראל/משעול יוסף
שד .לכיש/שד .מלכי ישראל
השופטים/עותניאל בן קנז
תיכון מקיף גרוס/השופטים
שדרות השופטים/שמגר בן ענת
שד .השופטים/משעול שמשון
מלכי ישראל/שדרות גת
שדרות גת/החייל האלמוני
שדרות גת/המאבק
שדרות גת/הקוממיות
הקוממיות/שד .גת
הקוממיות/שד .צה"ל
שד.צה"ל/שד.העצמאות
העצמאות/הפרדס
הרימון/משעול התפוז
הרימון/הלוז
הרימון/הלוז
הרימון/הדקל
הרימון/דקל
הגפן/הרימון
שוק/הגפן
אנדרטה/שדרות לכיש
שד' לכיש/בריכה עירונית
ת .מרכזית קריית גת/רציפים בינעירוני

תחנות קיימות

כיוון

שעות פעילות

מאזור תעשייה

11:40-20:30

מתחנה מרכזית

06:00-17:30

ת .מרכזית קריית גת/רציפים
שדרות לכיש/בריכה עירונית
אנדרטה/שדרות לכיש
שוק/הגפן
הגפן/קניון גת סנטר
הרימון/הגפן
הרימון/הדקל
הרימון/השקד
שד' העצמאות/הפרדס
שדרות צה"ל/העצמאות
הקוממיות/המרגלית
שדרות גת/הקוממיות
שד .גת/החייל האלמוני
שדרות מלכי ישראל/מבוא אפק
שדרות השופטים/שדרות מלכי ישראל
שדרות השופטים/ביל"ו
השופטים/שמגר בן ענת
השופטים/שמואל הנביא
שד .לכיש/שדרת אפרים
שבטי ישראל/רחבת גד
שבטי ישראל/רחבת יששכר
שבטי ישראל/מ.שמשון
השומרון/שדרות הבשן
השומרון/הר הצופים
מירון/הר פאר
הכרמל/מבוא התבור
דרך הדרום/שדרות לכיש
תחנת רכבת קריית גת/יציאה
ביג/דרך הדרום
מרכז ביג/שדרות ישראל פולק
דרך החרושת/שדרות ישראל פולק
נתרן/אשלגן
אשלגן/זרחן
צורן/אשלגן
שדרות צורן/שדרות הברזל
צורן/אבץ
שדרות אבץ/רחבת אייר
שדרות אבץ
שדרות אבץ/שדרות ישראל פולק
שדרות ישראל פולק/סיוון
שד .ישראל פולק/כסלו
פולק/טבת

11:40-17:35

ראשון – חמישי
17:35-19:40

 55-60דקות

 50-65דקות

נסיעה אחרונה

06:00-06:35

06:35-08:30

08:30-17:30

 15-20דקות

 35-40דקות

 60דקות

20:30

תחנות חדשות

תחנות מבוטלות בכיוון מכרמי גת מקיף שלאון ,הכרמל/משעול הארבל ,הכרמל/הבשן ,שבטי ישראל/יהודה ,שבטי ישראל/נפתלי ,שבטי ישראל/משעול
תחנות מבוטלות בכיוון מאזור תעשייהמשטרה/שדרות לכיש ,שוק/הגפן ,הגפן/קניון גת סנטר ,הרימון/הגפן ,הרימון/הדקל ,הרימון/השקד ,שד'
יוסף ,שד' לכיש/שד' מלכי ישראל ,השופטים/עותניאל בן קנז ,תיכון מקף גרוס/השופטים ,שד' השופטים /שמגר בן ענת ,שד' השופטים/משעול שמשון,
העצמאות/הפרדס ,שד' צה"ל/העצמאות ,הקוממיות/המרגלית ,שד' גת/הקוממיות ,שד' גת/חייל אלמוני ,שד' מלכי ישראל/מבוא אפר ,שד'
השופטים/שד' מלכי ישראל ,שד' השופטים/בילו ,השופטים/שמגר בן ענת ,השופטים /שמואל הנביא ,שד' לכיש/שד' אפרים ,שבטי ישראל/רחבת גד ,מלכי ישראל/שד' גת ,שד' גת/חייל אלמוני ,שד' גת/המאבק ,שד' גת הקוממיות ,הקוממיות/שד' צהל ,שד' צהל/שד' העצמאות ,העצמאות/הפרדס,
הרימון/הלוז ,הרימון/דקל ,הגפן/הרימון ,שוק/הגפן ,משטרה/שד' לכיש ,ת .רכבת ק .גת/כניסה
שבטי ישראל/רחבת יששכ ,שבטי ישראל/מ .שמשון ,הכרמל/הבשן ,הכרמל/מבוא התבור ,תיכון מקיף שלאון

לפרטים*8787 *5467 :

דן בדרום

ט .ל  .ח
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שינוי בזמני הנסיעות

4

כיוון

שעות פעילות

מתחנת רכבת

06:32-22:42

מכרמי גת

05:00-22:00

ראשון – חמישי
06:32-08:52

08:52-21:12

21:12-22:42

 20דקות

 20/40דקות

 30דקות

05:00-06:00

06:00-20:00

20:00-22:00

 30דקות

 20/40דקות

 30דקות

זמני הנסיעות של קו  14משולבות עם קו .4

8

18
לפרטים*8787 *5467 :

כיוון

שעות פעילות

מתחנה מרכזית

06:05-21:40

כיוון

שעות פעילות

מתחנה מרכזית

06:05-15:45

כיוון

שעות פעילות

מתחנה מרכזית

21:15-23:15

כיוון

שעות פעילות

מתחנה מרכזית

06:15-21:50

כיוון

שעות פעילות

מתחנה מרכזית

06:15-16:05

כיוון

שעות פעילות

מתחנה מרכזית

21:00-23:00

דן בדרום

ט .ל  .ח

ראשון – חמישי
06:05-19:45

19:45-21:40

 20דקות

 25-30דקות
שישי

06:05-15:45

 20דקות
מוצ"ש
21:15-23:15
 30דקות

ראשון – חמישי
06:15-19:55

19:55-21:50

 20דקות

 25-30דקות
שישי

06:15-15:15

15:15-16:05

 20דקות

 20-30דקות
מוצ"ש

21:00-23:00
 30דקות

www.danbadarom.co.il

www.bus.gov.il
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שינוי במיקום תחנות העצירה בתחנה המרכזית
לתשומת לבכם ,שינויים בפריסת מיקום התחנות של כלל מפעילי
התחבורה ציבורית בתחנה המרכזית קריית גת:
החל מיום שישי ,י"ד באב ה'תשפ"א 23.7.2021 ,יחולו שינויים
במיקומי התחנות של הקווים השונים במתחם התחנה המרכזית.
שירות בינעירוני ואזורי:
• כל הקווים לכיוון צפון ,תל אביב ,ירושלים ,אשדוד ,רחובות
וראשל"צ ,יעצרו בתחנה הממוקמת על רח׳ העצמאות ,ללא כניסה
לתוך התחנה המרכזית.
• כל הקווים האזוריים ליישובים במועצות האזוריות הסמוכות וכן כל
הקווים לכיוון דרום ,באר שבע ,אשקלון ושדרות ,יעצרו ברציף

הפנימי של התחנה המרכזית.
שירות עירוני:
• כל הקווים העירוניים המתחילים בתחנה המרכזית וכן כל הקווים
העירוניים החולפים בתחנה המרכזית לכיוון תחנת הרכבת ,יעצרו
ברציף הפנימי של התחנה המרכזית.
נסיעה טובה!
לפרטים*8787 *5467 :

דן בדרום
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שינוי במיקום תחנות העצירה בתחנה המרכזית

לפרטים*8787 *5467 :

דן בדרום
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