
המטרונית 
מתחדשת
יעילה יותר  ירוקה יותר  נוחה יותר

משרד התחבורה 
והרשות הארצית לתחבורה ציבורית 

גאים להציג:

מהפכת התחבורה הציבורית במטרופולין חיפה
בדרך שלך! 

החל מתאריך 15.10.21, ט׳ בחשון תשפ״ב
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תושבות ותושבי מטרופולין חיפה,

תחבורה  של  חדש  עידן  בפני  עומד  חיפה  מטרופולין 

חדשות  בשורות  עימה  תביא  הקרובה  השנה  ציבורית. 

התחבורה  שירות  את  משמעותית  בצורה  שישפרו 

הציבורית במטרופולין כולו. 

בהובלת שרת התחבורה, מרב מיכאלי, ומנכ"לית המשרד, 

שורת  הכולל  מהלך  לדרך  יוצא  אלו  בימים  פרנק,  מיכל 

בשורות, לרבות, רכבלית חדשנית ומתקדמת, אשר תאפשר 

לסטודנטים ואנשי סגל להגיע מתחנה מרכזית חוצות המפרץ 

אל הקמפוסים בטכניון ובאוניברסיטה תוך דקות, תוך עקיפת 

הפקקים, בתדירות גבוהה, בקלות וביעילות. 

נוספת להשאיר את הרכב בבית היא שני הקווים  סיבה 

הקווים  לשלושת  המתווספים  המטרונית,  של  החדשים 

חוף  ערי הקריות עם מרכזית  קו 4 שיחבר את  הקיימים: 

הכרמל ביציאה מחיפה, דרך מנהרות הכרמל, וקו 5 שיחבר 

בין צומת יגור דרך ציר בר-יהודה בנשר, ועד לשכונת הדר 

ידי  על  מופעלת  להיות  עוברת  שכעת  המטרונית,  בחיפה. 

חברת סופרבוס, תחליף 40% מהצי שלה לצי רכב חשמלי 

וידידותי לסביבה. 

קווי  גם שיפור משמעותי של מערך  יתלווה  לשינויים הללו 

התחבורה הציבורית הקיימים בעיר בעוד מספר חודשים. 

ולכן,  לכם  לתת  מנת  על  האמצעים  בכל  פועלים  אנחנו 

שתאפשר  ומתקדמת,  יעילה  איכותית,  ציבורית  תחבורה 

כסף  זמן,  לחסוך  בבית,  הפרטי  הרכב  את  להשאיר  לכם 

וכאבי ראש. 

בברכת נסיעה טובה,

יעקב ישראל נתניהו
מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית



3

נוסעות ונוסעים יקרים, 

חברת סופרבוס שמחה וגאה להיות החברה שתוביל את 

באמצעות  ושדרוגה  הציבורית  התחבורה  מערך  קדמת 

המטרונית במטרופולין חיפה.

אנו  העמקים  באשכול  הציבורית  התחבורה  כמפעילת 

רואים בבחירתנו הבאת אמון ואחריות לשרת נאמנה את 

תושבי הצפון והבאים בשעריה.

ונחושים לעשות ככל שניתן על מנת להביא  אנו נרגשים 

מתקדמת,  המונים  והסעת  ציבורית  תחבורה  עבורכם 

נגישה ומותאמת לכלל! לטובת ההפעלה הוקצו משאבים 

רבים ומערכות טכנולוגיות על מנת להביא לשיפור רמת 

השירות והנסיעה.

מתחלפות,  באנרגיות  רכבים  יופעלו  ההפעלה  במסגרת 

שייתנו  לחלוטין  חדשים  קווים  שני  וייווספו  קווים  יתוגברו 

מענה מקיף ורחב יותר לנוסעות ונוסעי המטרונית.

כחברה מהוותיקות בתחום התחבורה הציבורית בארץ אנו 

רואים בכם לקוחותינו שותפינו לכל הדרך ונשמח לעמוד 

לרשותכם בכל שיתאפשר. 

בברכת נסיעה נעימה מתקדמת ובטוחה לכולם!

צחי נווה
מנכ״ל, סופרבוס
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מה חדש?

חברת סופרבוס מגיעה למטרופולין חיפה ומביאה 

מהפכה במטרונית. מהפכה שאפשר לעשות רק 

כשמתחילים כמעט הכל מחדש. 

כניסת סופרבוס תבוצע בשתי פעימות: 

בפעימה הראשונה: במהלך אוקטובר 2021, תפעיל 

החברה את שלושת הקווים הקיימים, תחליף את 

צי הרכבים בחדש ותשדרג משמעותית את מערך 

הכרטוס והאכיפה. 

בפעימה השנייה: מתוכננים שני קווי מטרונית חדשים: 

קו 4 )קו המנהרות( וקו 5 )שכונת הדר - צומת יגור(. 

אנו מתחילים להטמיע הליך בו יהנו נוסעות ונוסעי 

המטרונית מחווית נסיעה נקייה, מהירה, נוחה ושקטה 

הרבה יותר. 

נסיעה נעימה ובטוחה!

איתך בכל דרך
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צי מטרוניות חדש

כל צי המטרוניות יוחלף ברכבים חדשים 

ומספר הרכבים יוגדל בכ-30%

הגדלת תדירות הנסיעה

בסך הכל תוגדל תדירות הנסיעה בכ-50% ותקטן הצפיפות

2 קווי שירות חדשים

יתווספו 2 קווי שירות חדשים: מטרונית מנהרות הכרמל 

ומטרונית נשר וייפתח מרכז שירות חדש בקריית אתא

מערכות כרטוס ותיקוף חדשות

 כל   מערכות   הכרטוס   והתיקוף   הקיימות   יוחלפו   בחדשות.  כבר    

  בראשית   ההפעלה   ניתן   יהיה   לתקף   ולשלם   בתוך   המטרונית    

 באמצעות   ולידטורים  ) מכשירי   תקוף( חדשים   שהותקנו   בתוך   

  הרכבים,   ובאמצעות   סריקת   קוד   QR   לבעלי   יישומונים   מתאימים    

מעבר לרכבים ידידותיים לסביבה

יוכנסו לשירות כ-50 מטרוניות חשמליות ו-71 מטרוניות 

בתקן "יורו 6" לשמירה על איכות הסביבה

עיקרי השינויים
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מקרא |  רחוב בו עוצר הקו |  מסלול שונה הלוך/חזור |  תחנת רכבת |  תחנת כרמלית

קווי המטרונית

פעימה ראשונה - קווים ללא שינויפעימה ראשונה - קווים ללא שינוי

מרכזית חוף הכרמל - מרכזית הקריות

דרך מרפאת לין, קרית הממשלה, מרכזית המפרץ, 
צומת קרית אתא

1

רכבת בת גלים - קרית אתא
 דרך בי״ח רמב״ם, מרפאת לין, קרית הממשלה,

מרכזית המפרץ וצומת קרית אתא

2

שכונת הדר )חיפה( - מרכזית הקריות
דרך מרכזית המפרץ , חוצות המפרץ וקרית ים.

3

שכונת הדר )חיפה( - צומת יגור
דרך ציר בר יהודה )נשר( 

בקרוב!בקרוב!5

פעימה שנייה - קווים חדשיםפעימה שנייה - קווים חדשים

קו המנהרות

יחבר את ערי הקריות עם מרכזית חוף הכרמל, 
דרך מנהרות הכרמל

בקרוב!בקרוב!4
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קו ללא שינוי

מקרא |  רחוב בו עוצר הקו |  מסלול שונה הלוך/חזור |  תחנת רכבת |  תחנת כרמלית

מרכזית חוף הכרמל מרכזית חוף הכרמל  מרכזית הקריות מרכזית הקריות1

דרך מרפאת לין, קרית הממשלה, 

מרכזית המפרץ, צומת קרית אתא

ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני• 
סחרוב• 
מת״מ• 
כפר סמיר• 
נווה דוד• 
האצ״ל• 
שפרינצק• 
עין הים• 
התורן• 
אלנבי• 
ההגנה/יואב• 
קריית אליעזר• 
דולפין• 
לין• 
המגינים• 
המושבה הגרמנית• 
בן גוריון• 
ת. רכבת חיפה מרכז• 
כרמלית• 

קרית הממשלה• 

ואדי סאליב• 
הטחנות הגדולות• 
מטה המשטרה• 

בר יהודה• 

גשר פז• 
ת. מרכזית המפרץ/מטרונית לקריות• 
לב המפרץ• 
בתי הזיקוק• 
חוצות המפרץ• 
שנקר• 
צומת קרית אתא/מחלף מוטה גור• 
בן צבי• 
קריית חיים• 
גושן• 
אפריים• 
העשור• 
קריון• 
זבולון• 
עין אפק• 
צור שלום• 
נווה גנים• 
מרכזית הקריות• 

חיפה

קרית 
ביאליק

קרית מוצקין

קרית מוצקין

קרית הממשלה •

צייזל •

קרית
ביאליק

1

שעות פעילות

ימים א׳-ה׳

תדירותטווח שעות

כל 20 דק‘04:05-04:45

כל 4-8 דק‘05:00-20:00

כל 10 דק‘22:00 -20:00

כל 20 דק‘22:00-24:00

כל 30 דק‘24:00-03:30

יום ו׳

תדירותטווח שעות

כל 25-30 דק‘04:05-05:00

כל 12-14 דק‘05:00-06:00

כל 5-6 דק‘06:00-16:00

כל 12 דק‘16:00-18:00

כל 20 דק׳18:00-24:00

כל 30 דק‘24:00-03:30

יום שבת

תדירותטווח שעות

כל 30 דק‘04:05-10:00

כל 20 דק‘10:00-17:00

כל 7-10 דק‘17:00-23:00

כל 20 דק‘23:00-24:00

כל 30 דק‘24:00-03:30

1
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קו ללא שינוי

רכבת בת גלים רכבת בת גלים   קרית אתאקרית אתא3

דרך בי״ח רמב״ם, מרפאת לין, קרית הממשלה, 

מרכזית המפרץ וצומת קרית אתא
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2

קרית אתא

כרמלית (אליהו) •

 קרית הממשלה •
(פלי״ם)

צייזל •

ת. רכבת בת גלים• 

ת. רכבת בת גלים• 

דולפין• 

לין• 

המגינים• 

המושבה הגרמנית• 

בן גוריון• 

ת. רכבת חיפה מרכז• 

כרמלית (העצמאות)• 

קרית הממשלה• 

ואדי סאליב• 

הטחנות הגדולות• 

מטה המשטרה• 

בר יהודה• 

גשר פז• 

ת. מרכזית המפרץ/מטרונית לקריות• 

לב המפרץ• 

בתי הזיקוק• 

חוצות המפרץ• 

שנקר• 

צומת קרית אתא/מחלף מוטה גור• 

בן צבי• 

העמקים• 

ביאליק• 

העצמאות• 

רבין• 

יוספטל• 

אינשטיין• 

משה הס• 

קריית אתא• 

חיפה

2

שעות פעילות

ימים א׳-ה׳

תדירותטווח שעות

כל 6-10 דק‘05:00-20:00

כל 12 דק‘20:00-22:00

כל 20 דק‘22:00-23:00

כל 30 דק‘23:00-24:30

יום ו׳

תדירותטווח שעות

כל 9-12 דק‘05:00-07:00

כל 6-8 דק‘07:00-13:08

כל 12 דק‘13:08-16:30

יום שבת

תדירותטווח שעות

כל 6-8 דק‘19:40-22:10

כל 10 דק‘22:10-23:00

כל 20-30 דק‘23:00-24:30

2
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שכונת הדר )חיפה( שכונת הדר )חיפה(  מרכזית הקריות מרכזית הקריות3

דרך מרכזית המפרץ, חוצות המפרץ וקרית ים

9

3
קו ללא שינוי

חיפה

קרית מוצקין

קרית ים

קרית ים

חיפה

בית הקרנות •

לב הדר (הרצל) •

שוק תלפיות (הרצל) •

יל״ג (הרצל) •

הנביאים• 

העירייה• 

לב הדר (החלוץ)• 

שוק תלפיות (החלוץ)• 

יל״ג (החלוץ)• 

חליסה• 

הגיבורים• 

גשר פז• 

ת. מרכזית המפרץ/מטרונית לקריות• 

לב המפרץ• 

בתי הזיקוק• 

חוצות המפרץ• 

חלוצי התעשייה• 

אלכסנדר זייד• 

האיצטדיון• 

דגניה• 

יחיעם• 

מח״ל/סולד• 

ז׳בוטינסקי• 

קריית שמואל• 

צה״ל• 

אביר יעקב• 

הפלמ״ח• 

גולדה מאיר• 

סביוני ים• 

אילנות• 

רפא״ל• 

מרכזית הקריות• 

3

שעות פעילות

ימים א׳-ה׳

תדירותטווח שעות

כל 6-10 דק‘05:00-20:00

כל 12 דק‘20:00-22:00

כל 20 דק‘22:00-24:00

יום ו׳

תדירותטווח שעות

כל 30 דק‘05:00-06:00

כל 10-15 דק‘06:00-16:40

יום שבת

תדירותטווח שעות

כל 10 דק‘19:40-23:00

כל 20 דק‘23:00-24:00

3
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שאלות ותשובות

מהי מערכת המטרונית?

המטרונית היא מערכת תחבורה מתקדמת להסעת 

ייעודיים  תחבורה  בנתיבי  הנוסעת   )BRT( המונים 

המטרונית  ברמזורים.  הדרגתית  העדפה  ובעלת 

נסיעה  תכנון  הנוסעים/ות,  לכם/ן  מאפשרת 

באמצעות מערכות מידע בזמן אמת. 

החל  חברת סופרבוס תחל את הפעלת המטרונית  

מיום ה- 15/10/21 ט' בחשון תשפ"ב.

האם יבוטלו קווים או לוחות זמנים? 

לא! 

בפעימה הראשונה הקווים יפעלו במתכונת המפורטת 

התחבורה  משרד  להנחיות  ובהתאמה  זה  בעלון 

והרשות לתחבורה ציבורית. בפעימה השנייה יתוגברו 

הקווים ונחל בהפעלת שני קווים נוספים: 

קו 4 - קו המנהרות, יחבר את ערי הקריות עם מרכזית 

חוף הכרמל ביציאה מחיפה, דרך מנהרות הכרמל.

קו 5 - קו מטרונית לעיר נשר, יחבר בין צומת יגור 

דרך ציר בר-יהודה בנשר, ועד לשכונת הדר בחיפה.

האם תעריפי הנסיעה ישתנו?

תעריפי הנסיעה יישארו ללא שינוי! 

לתשומת ליבכם,

כרטיס המעבר בנייר לא יתאפשר!

כיצד ניתן לשלם במטרונית?

הוספנו  והתיקוף  הכרטוס  מערך  שדרוג  במסגרת 

דרכים חדשות לנוחיות הנוסעות והנוסעים:

בנוסף לעמדות שנמצאות מחוץ למטרונית בתחנות, 

כבר בראשית ההפעלה ניתן יהיה לתקף ולשלם בתוך 

המטרונית באמצעות תיקוף הכרטיס ב-"ולידטורים"

 )מכשירי תיקוף( חדשים שהותקנו ברכבים ובאמצעות 

סריקת קוד ה- QR לבעלי היישומונים המתאימים.
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האם עליי לתקף בכל נסיעה?

כן! בכל נסיעה ולכל נוסע/ת חלה החובה לתקף! 

גם בעלי הסדרי נסיעה תקופתיים / חופשי חודשי 

מחוייבים בתיקוף.

שימו לב מערך הפיקוח והבקרה התרחב אנא 

הימנעו מאי נעימויות מיותרות. דעו כי אי תשלום 

יגרור עימו קנסות מוגדלים ומהווה עבירה פלילית! 

היכן ניתן לקבל שירותים אודות כרטיס 
הרב קו?  

שירותים שונים כגון מידע, הנפקה והטענה ניתן לקבל 

אחת  ובכל  המפרץ  במרכזית  הקו״  ״על  בעמדת 

מעמדות ״על הקו״ ברחבי הארץ.

למידע אודות המיקומים ניתן להתעדכן באתר החברה 

 www.gov.il ובאתר

מה ניתן לעשות במקרה של אבידה? 

אם אבד לכן/ם דבר מה, ניתן לפנות למוקד שרות 

הלקוחות שלנו באמצעות טלפון שמספרו *2162, 

אתר האינטרנט או לאחת מעמדות השרות במרכזית 

המפרץ/חוף הכרמל. 

יש לדווח בהקדם, ונעשה ככל שניתן לנסות ולהשיב 

את האבידה אליכם במהרה. 

האם ניתן לעלות עם אופניים למטרונית? 

בהתאם להנחיות משרד התחבורה, ניתן לעלות 

למטרונית עם אופניים מקופלים בלבד!

הדבר תקף גם לאופניים חשמליים. בכל דרך אחרת 

אסורה העלייה. 

האם יופעלו נסיעות לאצטדיון סמי עופר?

בימי משחקים ומופעים מרכזיים יופעלו תגבורים 

לאיצטדיון סמי עופר. 

אודות תגבורי הנסיעות למשחקים ואירועים אלו ניתן 

להתעדכן באתר החברה תחת הלשונית – אצטדיון 

סמי עופר ולקבל את כלל הפרטים הרלוונטיים. 



למידע נוסף
מוקד כל קו 8787*

מרכזי השירות שלנו

מרכזית לב המפרץ 	

בקרוב יפתח מרכז שירות נוסף! 	

 metronit.co.il


