
להלן כלל הקווים החדשים שיפעלו במסלול החדש- החל מ-19/1/21:

 ומה צפוי לנו בהמשך שנת 2021?

מנהלת הפארק תמשיך לפעול מול משרד התחבורה, על מנת כדי להרחיב את הקישוריות לפארק גם לקווים מיישובים נוספים, כגון: חיבור הפארק לקו 202 מחיפה, הרחבת המסלול של קו 852 מתל אביב 

)שכבר מגיע כיום לרכבת הפארק(, הרחבת המסלול של קו 4 מכרכור )המגיע לרכבת(, חיבור קו חדש מחריש לפארק התעשייה, ושיפור השירות בתחנת הרכבת כך שהנוסעים מחיפה לא יידרשו להחליף 

רכבת בבנימינה ועוד. נמשיך לעדכן!

מפת מסלול סובב-פארק

 תושבי בנימינה, פרדס חנה, ג'סר א זרקא ואום אל פאחם, 

החל משנת 2021 – אפשר להשאיר את הרכב בבית!

 מנהלת הפארק שמחה לעדכן, כי יחד עם משרד התחבורה, וחברת קווים -  דאגנו להרחיב את השימוש

במסלול "סובב-פארק" המורחב, גם לקווים חדשים.

 אל עובדי הפארק המתגוררים בחדרה, אור עקיבא ונתניה, שנהנים מהשירות המורחב מזה למעלה משנה,

מצטרפים כעת תושבי היישובים בנימינה, פרדס חנה, כרכור, ג'סר א זרקא ואום אל פחם.

לידיעתכם, חלק מהקווים מתאימים גם לאלו שמגיעים לפארק ברכבת!

הקווים בטבלה מטה, שמופיעים עם סמל הרכבת, עוברים בתחנת הרכבת בבוקר - ומבצעים סיבוב פיזור בשני הפארקים.

בשעות אחר הצהריים, הקווים מבצעים איסוף בשני הפארקים ומגיעים אל תחנת הרכבת, לנוחות הנוסעים.

רשימת העצירות המעודכנת במסלול סובב-פארק    
     

מס’ תחנה 

במפה
מקום התחנה

תחנת רכבת הפארק1

גרניט / תרשיש )מול תרשיש 19(2

הטוחן / גרניט )סמוך לקמפוס גרניט(3

הטוחן / חלמיש )סמוך לאופק 10 ואולמות האירועים(4

שחם / הטוחן )סמוך לחברות אנגלנדר/EPD/מבנה ארדן סאמיט(5

שחם / תרשיש )סמוך לחברות CME / פרמה ספט / גלילאון(6

שוהם / שחם )סמוך למזור רובוטיקה / ווט נפס / אלגו / קוגול יוניטרייד(7

8)YKK / שוהם / ברקת )סמוך למסעדת קויאה / חברות אלטרון / סי ויז'ן

כביש 651 / חלמיש )צומת הפארק הצפוני(9

אלון התבור / השיטה )סמוך לקמפוס האשל(10

האשל / בית גלילאו11

האשל / אלון התבור )סמוך להרמוניק / הנפלד / שלד פלד / שיפר מג”מ(12

האשל / הרדוף הנחלים )סמוך לגלובל / בסט קרטון / בקרמוס / הייסק / תמר גרופ(13

האשל / חבצלת החוף )סמוך למרלו”ג האשל ומפעל חמצן(14

האשל / אלת המסטיק )סמוך למוצרי שלם וחברת דלתא(15

השיטה / האשל )סמוך למרלו”ג השיטה / אלמנדוס / מאפיית אגמי(16

השיטה / הרדוף הנחלים )סמוך ללפידות / HP / פלטופ / כלל בטון(17

כביש 651 / השיטה )צומת הפארק הדרומי(18

 בוקר )נסיעות לכיוון הפארק(

מס’ 
קו

נקודת מוצא < מסלול < תחנה סופית
שעת יציאת הקו 

מתחנת המוצא

שעת יציאה משוערת 
מרכבת הפארק / 

פארק צפוני

שעת הגעה משוערת 
לפארק הדרומי

שעת הגעה משוערת 
ליעד הסופי

עובר בתחנת הרכבת 
לפני הפיזור בפארק

241
אום אל פאחם < צומת כרכור < פרדס חנה < רכבת 

הפארק < פארק צפוני < פארק דרומי < ג’סר א זרקא
06:0006:4006:5007:10

11
בנימינה < פרדס חנה < רכבת הפארק < פארק צפוני 

< פארק דרומי < אור עקיבא
06:3006:4506:5507:20

11
בנימינה < פרדס חנה < רכבת הפארק < פארק צפוני 

< פארק דרומי < אור עקיבא
08:3008:5009:0509:30

241
ג'סר א זרקא < פארק דרומי < פארק צפוני < רכבת 

הפארק < פרדס חנה < צומת כרכור < אום אל פאחם
לא07:4508:1508:0508:50

אחה"צ )נסיעות מכיוון הפארק(

מס’ 
קו

נקודת מוצא < מסלול < תחנה סופית
שעת יציאת הקו 

מתחנת המוצא
שעת יציאה משוערת 

מהפארק הדרומי 

שעת הגעה משוערת 
לרכבת הפארק / 

פארק צפוני

שעת הגעה משוערת 
ליעד הסופי

עובר בתחנת הרכבת 
לאחר איסוף בפארק

241
אום אל פאחם < צומת כרכור < פרדס חנה < רכבת 

הפארק < פארק צפוני < פארק דרומי < ג’סר א זרקא
לא16:1517:0016:5017:20

10
אור עקיבא < פארק דרומי < פארק צפוני < רכבת 

הפארק < פרדס חנה < בנימינה
16:35

17:00
17:1517:40

241
ג'סר א זרקא < פארק דרומי < פארק צפוני < רכבת 

הפארק < אום אל פאחם
18:0018:1518:3019:05

10
אור עקיבא < פארק דרומי < פארק צפוני < רכבת 

הפארק < פרדס חנה < בנימינה
18:4019:0019:1019:30
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קיסריה לפיתוח החברה
העסקים ופארק היישוב מנהלת
ותשתיות שומה מחלקת

רכבת

N

 מסלול סובב-פארק
מתרחב לקווים נוספים!

www.caesarea.com  |  *6550 לפרטים נוספים חייג
בכבוד רב,

גיא גולדיג, ראש מנהלת פארק העסקים החכם קיסריה

אום אל פאחםג׳סר א זרקאכרכורפרדס חנהבנימינה

נתניהאור עקיבאחדרה


