משרד התחבורה
והרשות הארצית לתחבורה ציבורית
גאים להציג:

שיפורים ושינויים
בקווי האוטובוס
בשומרון

החל מיום שלישי
7.6.2022
(ח' בסיון ,תשפ"ב)

תושבי ותושבות שומרון היקרים/ות,
אנו ממשיכים בעשייה ופועלים כל העת על מנת לספק שירות תחבורה ציבורית יעיל ואיכותי
לתושבי ותושבות השומרון.
בהמשך לשיפורים המשמעותיים בתחבורה בציבורית בשומרון ,שכבר בוצעו בחודשים האחרונים,
אנו יוצאים כעת בתכנית נוספת במסגרתה יתוגברו קווים ,יופעלו קווים חדשים וישופרו מסלולי
נסיעה על מנת להעניק לכם שירות תחבורה ציבורית יעיל ומהיר יותר.
הוספנו שירות משמעותי לעיר אריאל ,לישובים קרני שומרון ,קדומים ,עמנואל ,בית אריה-
עופרים ,וליישובי מועצה אזורית שומרון .הפעלנו קווי שירות חדשים מהעיר אריאל ומיישובי
השומרון למוקדי ביקוש במרחב גוש דן .כמו כן ,יצרנו קישורים חדשים בין יישובי השומרון
והעלינו את מספר הנסיעות היומיות במרחב.
אנו מזמינים אתכם להתנסות בתחבורה הציבורית וליהנות מנסיעה בטוחה ויעילה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והרשות הארצית לתחבורה ציבורית.
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נוסעים ונוסעות יקרים/ות,
נמצאים אנו בפתחה של פעימה נוספת בהפעלת מערך התחבורה הציבורית באזור השומרון.
בשונה מתחילת הפעילות של 'תנופה' כחברה המפעילה את התח"צ בשומרון ,הפעם יהיו
תוספות קווים ,תגבורים ,ושינויים שנועדו לשפר את חווית הנסיעה ,להתאים את לוחות הזמנים,
ולהעניק לכם התושבים שירות יעיל ומדויק יותר.
אנחנו מאמינים ביכולת של תנופה לחזק את דיוק לוחות הזמנים בקווי השירות ואיכות הנסיעה
הכוללת ,תוך דגש על איכות צי האוטובוסים ושירותיות כח האדם שמפעילה החברה ,לצד
בטיחות מירבית של הנוסעים.
אנו מתגברים כל העת את מוקדי השירות שלנו ,בכדי לספק לכם מענה מהיר ,מקצועי ואיכותי,
תוך פיתוח אמצעים טכנולוגיים המאפשרים לנו עמידה בלוחות הזמנים ,וצליחת אתגרים בשעות
העומס ובאירועים בלתי צפויים.
אנו מאחלים לכם נסיעה טובה ובטוחה .נמשיך לעשות הכל על מנת להביא אתכם אל היעד
בבטיחות ובנוחות מירבית.
שלכם,
מיכה קופילובסקי
מנכ"ל תנופה

3

לפניכם עיקרי השינויים
האוטובוס:
בקווי
מסלולי קווים

4

50

חדש

אריאל  -פארק אפק (ראש העין)

65

חדש

נופים  -פתח תקווה

78

חדש

פדואל  -עלי זהב  -ברוכין -
תחנת רכבת ראש העין

150

חדש

עמנואל  -קרני שומרון  -צופים  -נתניה
קו מהיר דרך כביש  6לנתניה

151

חדש

צופים  -כוכב יאיר  -צור יגאל  -כפר סבא

152
257

חדש

קדומים  -קרני שומרון (כניסה)  -פתח תקווה

חדש

בית אריה  -עופרים  -פתח תקווה

267

חדש

אריאל  -כביש  - 5כפר סבא הקו יעבור במרכז העיר
כפר סבא ובסמוך למרכז רפואי מאיר

390

חדש

עמנואל -אלעד -מודיעין עילית
פעיל באמצע שבוע ובימי שישי ומוצ"ש

440

חדש

אריאל  -דרך עמנואל ,צומת גיתי ,קדומים,
שבי שומרון ,כרמל ,עינב ,אבני חפץ  -נתניה

קו  440מחליף את החלופה של קו  73מאריאל.
חלופת הבסיס של קו  73מקדומים לנתניה תפעל כסדרה

437

חדש

100

ישיר לרכבת
ראש העין

נופים  -יקיר  -רבבה  -ברקן  -תל אביב

186 95 86
586 286

שינוי
לו״ז

אריאל  -תחנת רכבת ראש העין

הקו יעבור במסלול מהיר דרך רחוב הציונות וכביש  ,,55ישירות
לתחנת רכבת ראש העין
* לפארק אפק יופעל קו  50חדש

אריאל  -תל אביב  -פתח תקווה

189

תגבור

עמנואל  -קרני שומרון  -פתח תקווה -
בני ברק  -רמת גן

285

תגבור

תל אביב  -אלקנה תוספת נסיעות

289 288

במסלול מקוצר דרך ציר ז'בוטינסקי ובתדירות משופרת לאורך
כל שעות היום

קווים מהירים לאריאל מפתח תקווה
תגבור ומתל אביב ,יתוגברו בשעות הצהריים
וייכנסו לשכונת מוריה
קדומים  -קרני שומרון  -פתח תקווה

181

מבוטל

לרשות תושבי קדומים קו  152החדש לפתח תקווה.
לרשות תושבי קרני שומרון קו  189לפתח תקווה ורמת גן
במסלול משופר ומתוגבר
5

מסלולי קווים

50

חדש

אריאל  -פארק אפק
תיגבור השירות
לפארק אפק

הקו מחליף את מסלול
הנסיעה של קו 100
לפארק תעשייה אפק.
מעתה קו  100יעשה
מסלול ישיר לתחנת רכבת
ראש העין ,ללא כניסה
לפארק אפק.

אריאל

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אוניברסיטת אריאל
מעונות סטודנטים
רמת הגולן
הגלבוע
התבור
דרך אפרתה
מצדה
דרך הציונות
ששת הימים
הנגב
בקעת הירדן
צה"ל
דרך הציונות

•

•
הנחשונים • •
דרך
עפרון •• •
העצמאות
• דרך רון נחמן
• קניון אריאל
• צומת אריאל
• צומת גיתי
• מסוף אורנית
• מחלף ראש העין מזרח
• אזור תעשייה לב הארץ
א.ת .פארק אפק • עמל
דרך תא""ל אורי בראון
דרך עפרון
גנים

המלאכה

כיוון

ימים א׳-ה׳

לכיוון פארק אפק
14:00 ,12:00 ,10:00 ,08:00 ,07:00 ,06:15
לכיוון אריאל
17:45 ,16:20 ,15:30 ,13:30 ,11:30 ,09:30 ,08:30
למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו ,ניתן לפנות למוקדי *8797 | *8787
6

מקרא

תחנת
מוצא/יעד

רחוב/יישוב
בו עוצר הקו

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

נופים

65

חדש

נופים  -פתח תקווה

פתח תקווה

•

יקיר

•

צומת יקיר

•

רבבה

•

צומת רבבה

•

צומת גיתי

•

מסוף אורנית

•

מחלף ירקון

•

תחנת רכבת סגולה

•

יוסף ספיר

•

אורלוב

תחנה מרכזית פתח תקווה
כיוון

ימים א׳-ה׳

לכיוון פתח תקווה
12:30 ,09:30 ,08:00 ,06:30
לכיוון נופים
18:35 ,16:35 ,14:45
|
למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו ,ניתן לפנות למוקדי *8797 *8787
7

מפת אזור

78

חדש

פדואל  -תחנת רכבת
ראש העין

הר המור
פדואל

•
עלי זהב

ברוכין

ראש העין

כיוון

תמר

•

שקמה

•

עלי זהב

•

הצבי

•

ברוכין

•

מסוף ארונית

תחנת רכבת ראש העין

ימים א׳-ה׳

לכיוון ראש העין
17:50 ,15:50 ,14:50 ,12:50 ,11:50 ,09:50 ,07:50 ,06:50 ,05:50 ,05:00
לכיוון פדואל
19:30 ,17:30 ,16:30 ,14:30 ,13:30 ,11:30 ,09:45 ,08:45 ,07:45 ,06:15
למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו ,ניתן לפנות למוקדי *8797 | *8787
8

מקרא

150

תחנת
מוצא/יעד

רחוב/יישוב
בו עוצר הקו

חת"ם סופר

עמנואל

חדש

עמנואל -
קרני שומרון  -נתניה

קרני שומרון

צופים

נתניה

כיוון

•
• הרב פנחס לוין
• הבעש""ט
• א.ת .עמנואל
• כלי שיר
• מועדון פיס לנוער
• שדרות רחבעם
• קניון קרני שומרון
• אלון
• הברוש
• הגפן
• ירדן
• צומת צופים
• צופים
• צומת בארותיים
• כביש  / 57כפר יונה
• צומת השרון )מסוף בית ליד(
• צומת שער חפר
הגאון מווילנה

תחנת רכבת נתניה

ימים א׳-ה׳

לכיוון נתניה
19:30 ,15:00 ,11:00 ,06:00
לכיוון עמנואל
21:30 ,17:30 ,13:00 ,08:30
|
למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו ,ניתן לפנות למוקדי *8797 *8787
9

מפת אזור

151

צופים
צופים

חדש

צופים  -כפר סבא

כוכב יאיר -
צור יגאל

כפר סבא

•

מוצב צופים

•

צומת אייל

•

שדרות הארץ

•

צומת ניר אליהו

•

וייצמן  -קניון G

•

התע"ש

דרך הפועל )אזור תעשייה(
כיוון

ימים א׳-ה׳

לכיוון כפר סבא
17:00 ,14:00 ,11:00 ,07:30
לכיוון צופים
18:30 ,15:30 ,12:30 ,09:00
למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו ,ניתן לפנות למוקדי *8797 | *8787
10

מקרא

152

תחנת
מוצא/יעד

רחוב/יישוב
בו עוצר הקו

היובל
קדומים

חדש

קדומים  -פתח תקווה
קרני שומרון

פתח תקווה

•

מבוא צפנת

•

מעלה שניאור

•

צומת קדומים

•

קרני שומרון

•

קניון קרני שומרון

•

תחנת רכבת ראש העין צפון

•

מחלף ירקון

•

צומת כפר הבפטיסטים

•

צומת סגולה

•

יוסף ספיר

•

אורלוב

•

ז'בוטינסקי  -בי"ח בלינסון

קריית אריה
כיוון

ימים א׳-ה׳

לכיוון פתח תקווה
15:00 ,13:45 ,12:30 ,11:00 ,08:20 ,07:00 ,06:30 ,05:45
לכיוון קדומים
17:30 ,16:00 ,14:30 ,13:00 ,10:30 ,09:30 ,08:30 ,07:30
|
למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו ,ניתן לפנות למוקדי *8797 *8787
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מפת אזור

189

קדומים

שינוי מסלול
עמנואל  -רמת גן

קרני שומרון

שימו לב!

הקו לא יעבור יותר
ברחובות פנימיים של בני
ברק .הקו יספק שירות
לתחנת רכבת ראש העין
ושירות מהיר לאורך ציר
ז'בוטינסקי מפתח תקווה
לרמת גן.
הקו יתוגבר משמעותית
קו  181יבוטל.
לתושבי קדומים קו 151
החדש לפתח תקווה.
לתושבי קרני שומרון
קו  189במסלול
משופר ומתוגבר.

פתח תקווה
בני ברק
רמת גן

כיוון
לכיוון רמת גן

12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

חת"ם סופר

הגאון מווילנה
כיכר רמב"ם
הרב פנחס לוין
הבעש""ט
פארק תעשיה
נווה מנחם
שד' רחבעם
קרניון קרנ"ש
האלון
הברוש
הגפן
מעלה שומרון
צומת אלפי מנשה
צומת חורשים
צומת חגור
צומת רכבת ראש העין צפון
תחנת רכבת ראש העין
מחלף קסם
מחלף ירקון
מרכז מסחרי ירקונים40/
ת .רכבת סגולה
צומת סגולה
יוסף ספיר
זאב אורלוב
דרך זאב ז'בוטינסקי
בלינסון
מחלף גהה
ז'בוטינסקי  -מכון מור
דרך בן גוריון
דרך ששת הימים

קניון איילון

ימים א׳-ה׳

,12:00 ,11:00 ,10:00 ,9:00 ,8:00 ,7:00 ,6:30 ,6:00 ,5:30 ,5:00
22:00 ,20:00 ,18:30 ,16:30 ,15:30 ,14:00 ,13:00

לכיוון עמנאול ,15:00 ,13:30 ,12:00 ,11:00 ,10:00 ,9:00 ,8:30 ,8:00 ,7:30 ,7:00
22:30 ,20:30 ,19:30 ,18:45 ,17:45 ,16:30
למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו ,ניתן לפנות למוקדי *8797 | *8787

מקרא

תחנת
מוצא/יעד

רחוב/יישוב
בו עוצר הקו

האשל

257

בית אריה -
עופרים

חדש

בית אריה  -פתח תקווה

אלעד

פתח תקווה

•
• מעלה הזית
• לבונה
• הזית
• שקד
• הזית
• לבונה
• מחסום רנטיס
• רבי יהודה הנשיא )כניסה לישוב בלבד(
• כביש  444צומת אלעד
• דרך יצחק רבין
• ז'בוטינסקי
• עמל )א.ת .קריית אריה(
הברוש

החרש
כיוון

ימים א׳-ה׳

לכיוון פתח תקווה
15:00 ,13:00 ,11:00 ,9:00 ,7:30 ,6:45
לכיוון בית אריה
17:00 ,14:30 ,12:30 ,11:00 ,10:00 ,8:00
|
למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו ,ניתן לפנות למוקדי *8797 *8787
13

מסלולי קווים

267

אריאל

חדש ,מהיר
אריאל  -כפר סבא

אוניברסיטת אריאל

•
• רמת הגולן
• דרך הציונות
• דרך תא"ל אורי בראון

מעונות סטודנטים/רמת הגולן

העצמאות •
• דרך עפרון
דרך רון נחמן •
• מסוף אורנית

כפר סבא

•

מחלף אבן העזר

•

מחלף ירקון

•

רחוב וייצמן

•

טשרניחובסקי )בית חולים מאיר(

•

שד' מנחם בגין

ספיר )מסוף השכונה הירוקה(
כיוון

ימים א׳-ה׳

לכיוון כפר סבא
20:15 ,19:00 ,17:30 ,16:30 ,15:00 ,14:00 ,13:00 ,11:00 ,10:00 ,09:00 ,08:00 ,07:00 ,06:00
לכיוון אריאל
21:45 ,20:30 ,19:00 ,18:00 ,16:45 ,15:45 ,14:30 ,13:00 ,11:30 ,10:30 ,09:15 ,08:00
למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו ,ניתן לפנות למוקדי *8797 | *8787
14

מקרא

390

תחנת
מוצא/יעד

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

רחוב/יישוב
בו עוצר הקו

חת״ם סופר
עמנואל

חדש

עמנואל  -אלעד -
מודיעין עילית

אלעד

מודיעין עילית

כיוון

•
• כיכר רמב"ם
• רבי מאיר מפרימישלן
• הרב פנחס לוין
• הבעש"ט
• צומת יקיר
• צומת רבבה
• צומת גיתי
• מחלף קסם
• אלעד )כניסה לישוב בלבד(
• צומת שהם
• צומת מצפה מודיעין
• צומת שילת
• צומת כפר רות
• צומת לפיד
• צומת חשמונאים
הגאון מווילנה

מסוף עירוני מודיעין עילית

ימים א׳-ה׳

לכיוון מודיעין עילית
18:00 ,12:30 ,09:30 ,06:30
לכיוון עמנואל
21:00 ,15:00 ,12:00 ,09:00
שעות פעילות הקו בימי שישי ומוצ"ש משתנות בהתאם לזמני כניסת ויציאת שבת.
למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו ,ניתן לפנות למוקדי *8797 | *8787
15

מסלולי קווים

437
חדש

נופים
יקיר

•

נופים
יקיר

•
• רבבה
• צומת רבבה
• דרך ברקן
• ברקן
• דרך ברק
• השהם
• מחלף ירקון
• מחלף מורשה
• מחלף גהה
• דרך ז'בוטינסקי
• דרך ז'בוטינסקי
• רכבת מרכז
• דרך בגין
• המסגר
צומת יקיר

רבבה

נופים  -תל אביב
ברקן

בני ברק
רמת גן

תל אביב

תחנה מרכזית תל אביב
כיוון

ימים א׳-ה׳

לכיוון תל אביב
7:30 ,6:30
לכיוון נופים
19:10 ,16:45 ,15:05 ,12:50
למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו ,ניתן לפנות למוקדי *8797 | *8787
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מקרא

440
חדש

אריאל  -נתניה
שימו לב!

קו  440מחליף את
החלופה של קו 73
מאריאל לנתניה ,דרך
עמנואל ,צומת גיתי,
קדומים ,שבי שומרון,
כרמל ,עינב ,ואבני חפץ.
החלופה הראשית של קו
 73תמשיך לפעול מקדומים
לנתניה ללא שינוי

תחנת
מוצא/יעד

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

רחוב/יישוב
בו עוצר הקו

אריאל

•
•
•
•

אוניברסיטת אריאל

מעונות סטודנטים/רמת הגולן
רמת הגולן
דרך הציונות
דרך תא"ל אורי בראון

העצמאות •• •
דרך רון נחמן
• צומת אריאל
• צומת גיתי
• רבבה
• יקיר )כניסה(
עמנואל
• הרב פנחס לוין
• רבי מאיר מפרימישלן
• כיכר רמב"מ
• צומת קדומים
קדומים
• מעלה שניאור
• דרך הציונות
• מבוא צפנת
• היובל
• שבי שומרון
• עינב
• גלעד
אבני חפץ
• כרמל
• אבני חפץ
• מחסום תאנים
• שער אפריים
• צומת בארותיים
• כביש  / 57כפר יונה
• צומת השרון )מסוף בית ליד(
• צומת שער חפר
• הרצל
נתניה
דרך עפרון

תחנה מרכזית נתניה/הורדה

לוח הזמנים של הקו דומה לזה של חלופת קו  73היוצאת מאריאל
למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו ,ניתן לפנות למוקדי *8797 | *8787
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לשירותכם ,למידע ופרטים נוספים:
מוקד תנופה
8 7 9 7

מרכז מידע ארצי
8 7 8 7

