חופשי חודשי  -ארכיון  1212/111עד31/3/2011
ארכיון המחירים מתעדכן בכל העלאת מחירים של משרד התחבורה .חשוב לשים לב שבין העלאות
המחירים עלולים להיות שנויים בכרטיס זה או אחר ,שנויים אלו לא מופיעים בטבלאות הארכיון.

אזור המרכז והדרום
סמל

שם הכרטיס

מחיר

031

שרון מרחבי*
משותף :אגד ,מטרופולין

011

030

שרון מערבי  +תל אביב
משותף :אגד ,מטרופולין ,דן,
קווים

872

038

שרון  +תל אביב
משותף :אגד ,מטרופולין ,דן,
קווים

361

86

מפות הישובים הנכללים בכרטיס
כפר-סבא ,רעננה ,כפר שמריהו ,הרצליה ,הוד
השרון ,רמת השרון ,פתח-תקווה.
*בקו  761יכובד עד צומת גהה ,בשני כיווני
הנסיעה.
כפר שמריהו ,הרצליה ,רמת השרון ,תל אביב-יפו.
*לא כולל קניון איילון
כפר סבא ,רעננה ,כפר שמריהו ,הרצליה ,הוד
השרון ,רמת השרון ,בני ברק ,תל אביב-יפו ,רמת
גן (לא כולל את תל-השומר) ,גבעתיים.
לא כולל את פתח תקווה!
פרדס חנה.

פרדס חנה
חדרה
משותף :אגד ,נתיב אקספרס
תל אביב
ראשון לציון

061
021

מפה
מפה

73

ראשון לציון  -ת"א מרכז

833

מפה

71

ראשון לציון  -צפון ת"א

821

מפה

72

מרחבי דרומי "אגד  -דן"
משותף :אגד ,דן

361

מפה

81
71
70

61

60
63
67

67
10
17
18
13

לוד  -פתח תקוה( .מכובד על
ידי  Veoliaרק בנסיעות
עירוניות בלוד).
משותף :אגדVeolia ,
לוד
משותף :אגד ,Veolia ,סופר-
בוס
רמלה ,לוד
משותף :אגד ,סופר-בוס
לוד ,באר יעקב ,נתב"ג
משותף :אגד ,סופר-בוס,
Veolia
רמלה ,לוד  -תל אביב
משותף :אגד ,סופר-בוס,
Veolia
רחובות
נס ציונה
רחובות  -ראשון לציון  -באר
יעקב
משותף :אגד ,סופר-בוס
רחובות  -תל אביב
משותף :אגד ,סופר-בוס

061
061

891

חדרה ,צומת גן שמואל.
תל אביב ,בית חולים "וולפסון" ,רמת גן ,בני ברק.
ראשון לציון.
ראשון לציון ,חולון ,בת ים ,אזור ,קריית אריה
(פ"ת) ,בני ברק ,רמת גן ,ת"א עד הירקון.
ראשון לציון ,בית דגן ,אזור ,חולון ,בת ים ,רמת גן
(למעט תל השומר) גבעת שמואל ,ת"א -יפו (עד
גלילות  -צומת הכפר הירוק).
ראשון לציון ,בית דגן ,אזור ,חולון ,בת ים,
גבעתיים ,בני ברק ,רמת גן (למעט תל השומר)
גבעת שמואל ,ת"א -יפו (עד גלילות  -צומת הכפר
הירוק ).
לוד ,נתב"ג ,צומת הטייסים ,פתח תקוה ,צומת
ירקון ,קרית אריה ,צומת גהה.

076

מפה לוד.

097

מפה רמלה ,לוד.

891

מפה באר יעקב ,רמלה ,לוד.

377
061
061

רמלה ,לוד ,נתב"ג ,יהוד ,צ .אור יהודה ,כפר
מפה חב"ד ,באר יעקב ,ת"א ,רמת אביב עד צומת
גלילות.
מפה רחובות ,צומת ביל"ו.
מפה נס ציונה.

872

מפה רחובות ,נס ציונה ,ראשון לציון ,באר יעקב

302

רחובות ,נס ציונה ,כפר הנגיד ,ראשון לציון ,חולון,
מפה
בת ים ,בני ברק ,רמת גן( ,כביש גהה) ת"א עד

11

רחובות  -פתח תקווה

897

61

עקרון  -רחובות
פרדס חנה  -חדרה
משותף :אגד ,נתיב אקספרס
אור עקיבא  -חדרה
משותף :אגד ,נתיב אקספרס
ראשון לציון ,רחובות ,רמלה,
לוד
משותף :אגד ,סופר-בוס,
Veolia

801

77

ראשון לציון  -פתח תקווה

89
82

66

יבנה  -תל אביב
16
נתניה  -חדרה
משותף :אגד ,אגד
38
תעבורה ,נתיב אקספרס
אילת
27
ירושלים והסביבה
שם הכרטיס
סמל

צומת גלילות.
רחובות ,נס ציונה ,ראשון לציון והמשך במסלול קו
 067עד תחנה מרכזית פ"ת.
מפה מזכרת בתיה ,עקרון ,רחובות.

867

פרדס חנה-כרכור ,גן שמואל ,חדרה.

888

חדרה ,אור עקיבא ,קיסריה ,שדות ים.
ראשון לציון ,נס ציונה ,רחובות ,צומת ביל"ו ,רמלה,
מפה
לוד ,באר יעקב ,צריפין ,צומת בית-דגן.

301

ראשון לציון ,צומת בית-דגן ,כביש גהה ,פתח
תקווה.
יבנה  -תל אביב.

898
391
898

נתניה  -חדרה.

039

אילת.

מחיר

הישובים הנכללים בכרטיס
ירושלים העיר ,אורה ,עמינדב ,אבן ספיר ,צומת בית
זית.
ירושלים ,מעלה אדומים ,עלמון ,גבעת זאב ,מבשרת
ציון ,מוצא ,בית זית ,אורה ,עמינדב ,אבן ספיר ,קבר
רחל ,אדם ,כוכב יעקב ,תל ציון ,הר גילה.
נסיעות עירוניות בירושלים ,קווי אגד מירושלים לבית
שמש (לא כולל נסיעות עירוניות בתוך בית שמש),
תקף גם לנסיעות ממבשרת לירושלים בקווי אגד.

91

ירושלים

878

90

מרחבי ירושלים

387

93

בית שמש  -ירושלים (קווי אגד
בלבד)

781

97

פרוזדור ירושלים
משותף :אגד ,סופר-בוס

301

פרוזדור ירושלים ,ירושלים.

22

ירושלים  -גוש עציון

781

נוה דניאל ,אלעזר ,אפרתה ,אלון שבות ,ראש
צורים ,מגדל עוז ,כפר עציון ,בת עין ,ירושלים.

717

ירושלים  -קריית ספר.

ירושלים  -קריית ספר
21
משותף :אגד ,סופר-בוס
חיפה והצפון
שם הכרטיס
סמל
קרית שמונה
10
עכו
01

מחיר
061
061

01

אזור הקריות

061

81

אזור חיפה
משותף :אגד ,אומני אקספרס

878

99

מרחב חיפה
משותף :אגד ,אומני אקספרס

311

02

מטרופולין חיפה
משותף :אגד ,אומני אקספרס

391

11
00

כרמיאל
עכו  -צומת קרית אתא

061
891

מפות הישובים הנכללים בכרטיס
קרית שמונה ,מכללת תל-חי.
מפה עכו.
קרית ים ,קרית מוצקין ,קרית ביאליק (עד צומת
נעמן) ,קרית חיים ,קרית אתא ,אזור תעשיה תלמה,
מעגן הדיג ,בית הספר הטכני חיל האויר ,מרכזית
המפרץ..
חיפה ,נשר (עד מרכז ספורט נשר) ,טירת כרמל,
כפר גלים ,עוספיא ,דאלית אל כרמל ,מרכזית
המפרץ.
חיפה ,נשר ,טירת כרמל ,כפר גלים ,עתלית ,דאלית
אל כרמל ,עוספיא ,רכסים ,כפר חסידים ,איבטין,
קיבוץ יגור ,אזור קריות.
יקנעם עילית ,יקנעם מושבה ,קרית טבעון ,זבידאת,
בסמת טבעון ,רכסים ,כפר חסידים ,איבטין ,קיבוץ
יגור ,עתלית ,אזור חיפה ,טירת כרמל ,כפר גלים,
נשר ,עוספיא ,דאלית אל כרמל ,אזור קריות.
מפה כרמיאל.
עכו ,קרית ים ,קרית ביאליק ,קרית מוצקין ,קרית

08

עכו  -אזור חיפה

391

07

נהריה  -עכו
משותף :אגד ,נתיב אקספרס

898

נהריה  -עכו  -חיפה
משותף :אגד ,נתיב אקספרס
נהריה  -צומת קרית אתא
משותף :אגד ,נתיב אקספרס
עכו  -כרמיאל

391

87

שפרעם  -אזור חיפה

317

87

עכו  -כרמיאל  -חיפה

790

03
12
88

עודכן בתאריך 02028100

787
771

חיים ,קרית אתא ,צומת קריית אתא.
עכו ,קרית ים ,קרית ביאליק ,קרית מוצקין ,קרית
חיים ,קרית אתא ,חיפה ,נשר ,טירת כרמל ,כפר
גלים ,עוספיא ,דאלית אל כרמל.
נהריה ,עברון ,רגבה ,נס עמים ,מזרעה ,שבי ציון,
מפה חצרות יסף ,שמרת ,בוסתן הגליל ,לוחמי הגיטאות,
יד נתן ,עכו.
נהריה ,עכו ,אזור קריות (סמל  ,)01מרחב חיפה
(סמל  ,)99רכסים.
נהריה ,עכו ,קריית ביאליק ,קריית חיים ,קריית ים,
קריית מוצקין ,צומת קרית אתא.
מפה עכו ,מג'דל כרום  ,דיר אל אסד ,כרמיאל.
אעבלין ,תמרה ,שפרעם ,קרית אתא ,חיפה ,נשר,
טירת כרמל ,עוספיא ,דאלית אל כרמל ,אזור
הקריות.
כרמיאל ,דיר אל אסד ,מג'ד אל כרום ,עכו ,סחנין ,דיר
חנא ,עראבה ,ישובי גוש שגב ,שעב ,כאבול ,טמרה,
שפרעם ,אעבלין ,אפק ,קריות ,קווי השירות
הפנימיים בחיפה ,טירת כרמל ,נשר ,דלית אל כרמל,
עוספיה.

