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והרשות הארצית לתחבורה ציבורית
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מה חדש?מה חדש?

58  חדשחדש
עמ׳ 3

60  חדשחדש
עמ׳ 5

עמ׳ 6
62  חדשחדש

59  חדשחדש
עמ׳ 3

 אלון מורה - אריאל אלון מורה - אריאל
 הקו יחליף את החלופה הראשית של קו  הקו יחליף את החלופה הראשית של קו 101101 המתבטל וייספק שירות גם לאיתמר,  המתבטל וייספק שירות גם לאיתמר, 

מחנה חורון וכפר תפוחמחנה חורון וכפר תפוח

 אלון מורה - אריאל אלון מורה - אריאל
הקו יחליף את חלופת קו הקו יחליף את חלופת קו 101101 הנכנסת לישובים ברכה ויצהר, עם תדירות משופרת הנכנסת לישובים ברכה ויצהר, עם תדירות משופרת

 אלון מורה - עמנואל אלון מורה - עמנואל
הקו יחליף את חלופת קו הקו יחליף את חלופת קו 101101 המתבטלת המתבטלת

לרשות הנוסעים קווים חדשים לישובי גב ההר – לרשות הנוסעים קווים חדשים לישובי גב ההר – 5858, , 6060 ו- ו-1016262  מבוטלמבוטל

לרשות הנוסעים לברכה, ומחנה חורון קו לרשות הנוסעים לברכה, ומחנה חורון קו 5959 החדש דרך רחלים ונופי נחמיה החדש דרך רחלים ונופי נחמיה101  מבוטלמבוטל

 ברכה - אריאל ברכה - אריאל
הקו יחליף את קו הקו יחליף את קו 102102 המתבטל עם מסלול משופר בתוך אריאל ויספק שירות גם  המתבטל עם מסלול משופר בתוך אריאל ויספק שירות גם 

לישובים נופי נחמיה ורחליםלישובים נופי נחמיה ורחלים

תושבי ותושבות שומרון היקרים/ות,תושבי ותושבות שומרון היקרים/ות,

ואיכותי לתושבי לתושבי  יעיל  ציבורית  כל העת על מנת לספק שירות תחבורה  ופועלים  ואיכותי אנו ממשיכים בעשייה  יעיל  ציבורית  כל העת על מנת לספק שירות תחבורה  ופועלים  אנו ממשיכים בעשייה 
ותושבות השומרון. בהמשך לשיפורים המשמעותיים בתחבורה הציבורית בשומרון, שכבר בוצעו בחודשים ותושבות השומרון. בהמשך לשיפורים המשמעותיים בתחבורה הציבורית בשומרון, שכבר בוצעו בחודשים 
האחרונים, אנו יוצאים כעת בתכנית נוספת במסגרתה נפעיל קווים חדשים אשר צפויים לשפר את איכות האחרונים, אנו יוצאים כעת בתכנית נוספת במסגרתה נפעיל קווים חדשים אשר צפויים לשפר את איכות 

השירות ולקשר בין יישובי גב ההר לאריאל ועמנואל.השירות ולקשר בין יישובי גב ההר לאריאל ועמנואל.

אנו מזמינים אתכם להתנסות בתחבורה הציבורית וליהנות מנסיעה בטוחה ויעילה. אנו מזמינים אתכם להתנסות בתחבורה הציבורית וליהנות מנסיעה בטוחה ויעילה. 

למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקווים, ניתן לפנות למוקד מידע ארצי 8787* ולמוקד של חברת תנופה 8797*
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מסלולי 
 רחוב/יישובמקראקווים

בו עוצר הקו
 תחנת

מוצא/יעד
 מסלול שונה

בכיוון הלוך/חזור

58

מוצ״ששישיימים א׳-ה׳כיוון

09:3020:30, 10:45, 7:2012:35, 09:15, 10:45, 12:35, 14:20, 16:15, 18:15לכיוון אלון מורה
23:00, 07:4524:00, 08:45, 08:0010:45, 08:45, 11:00, 12:30, 14:00, 16:00, 18:00לכיוון אריאל

שעות פעילות הקו עשויות להשתנות, למידע אודות שעות פעילות מדויקות ניתן לפנות למוקדי 8787* | 8797*

נווה עפרה

דרך שמונה עליות •

גלעד •

דרך שמונה עליות •

אזור תעשיה אלון מורה •

מוצב אלון מורה  •

איתמר •

מחנה חורון •

צומת תפוח •

כפר תפוח •

צומת אריאל •

דרך תא"ל אורי בראון •

דרך הציונות •

רמת הגולן •

מעונות הסטודנטים •

 אוניברסיטת אריאל

אלון מורה

שומרון

אריאל

חדש
אלון מורה - אריאל

שימו לב!
קו 101 מתבטל,  לרשותכם 
קו 58 החדש במסלול זהה 

לחלופה הראשית
 של קו 101

 • דרך עפרון

 • דרך הנחשונים
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מסלולי קווים

59

שישיימים א׳-ה׳כיוון

06:25, 07:30, 08:25, 09:50, 11:00, 06:0012:25, 08:20, 11:15, 14:00, 15:00, 15:20לכיוון ברכה
06:00, 08:40, 10:00, 11:15, 06:2512:00, 07:30, 08:45, 11:00, 15:45, 16:25, 19:30לכיוון אריאל

ברכה

גבעת רונן •

מחנה חורון •

צומת תפוח •

רחלים •

נופי נחמיה •

מוריה •

שד' ירושלים •

העצמאות •

קניון אריאל •

דרך תא"ל אורי בראון •

דרך הציונות •

רמת הגולן •

מעונות הסטודנטים •

 אוניברסיטת אריאל

אריאל

חדש
ברכה - אריאל

שימו לב!
קו 102 מתבטל, לרשותכם 
קו 59 החדש עם מסלול 

משופר בתוך אריאל. 
הקו נותן שירות גם לישובים 

נופי נחמיה ורחלים.

 • דרך עפרון

 • דרך הנחשונים

שעות פעילות הקו עשויות להשתנות, למידע אודות שעות פעילות מדויקות ניתן לפנות למוקדי 8787* | 8797*
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 רחוב/יישובמקרא
בו עוצר הקו

 תחנת
מוצא/יעד

60

מוצ״ששישיימים א׳-ה׳כיוון

23:00, 06:1524:00, 07:00, 07:20, 13:45 06:15, 07:00, 10:25, 18:15, 19:45, 21:45, 22:45לכיוון אלון מורה
05:4020:30, 12:00, 13:15, 05:4013:45, 13:20, 16:30, 20:45, 22:00, 23:30לכיוון אריאל

נווה עפרה
דרך שמונה עליות •

גלעד •

דרך שמונה עליות •

אזור תעשיה אלון מורה •

מוצב אלון מורה  •

איתמר •

מחנה חורון •

ברכה  •

גבעת רונן •

יצהר •

צומת תפוח  •

כפר תפוח •

צומת אריאל •

קניון אריאל •

העצמאות •

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

 אוניברסיטת אריאל

אלון מורה

אריאל

חדש
אלון מורה - אריאל

שימו לב!
קו 101 מתבטל, לרשותכם 
קו 60 החדש במסלול זהה 
לחלופת קו 101 הנכנסת 
לישובים ברכה ויצהר, 
עם תדירות משופרת

 • גנים

 • דרך עפרה

 • גבעת רונן

 • ברכה

שעות פעילות הקו עשויות להשתנות, למידע אודות שעות פעילות מדויקות ניתן לפנות למוקדי 8787* | 8797*
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 רחוב/יישובמקרא
בו עוצר הקו

 תחנת
מוצא/יעד

 מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור מסלולי קווים

62
נווה עפרה 

דרך שמונה עליות •

גלעד •

דרך שמונה עליות •

אזור תעשיה אלון מורה •

מוצב אלון מורה  •

איתמר •

מחנה חורון •

יצהר •

הרב פנחס לוין •

רבי מאיר מפרימישלן •

 הגאון מוילנה

חדש
אלון מורה - עמנואל

עמנואל

אלון מורה

שישיימים א׳-ה׳כיוון

6:406:40לכיוון עמנואל
14:1012:10לכיוון אלון מורה

שימו לב!
קו 101 מתבטל,

לרשות הנוסעים לעמנואל 
קו 62 החדש 

שעות פעילות הקו עשויות להשתנות, למידע אודות שעות פעילות מדויקות ניתן לפנות למוקדי 8787* | 8797*
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 אלון  אלון רחליםרחליםברכהברכהיצהריצהר
מורהמורה

 כפר  כפר 
תפוחתפוח

אריאלאריאלאיתמראיתמר

60-606260606260יצהריצהר

605960606060ברכהברכה

6059**59-רחליםרחלים

אלון אלון 
מורהמורה

606260*58606062
585860

כפר כפר 
תפוחתפוח

6060*586058605860

6062*606260איתמראיתמר
5858605860

60596059586058605860אריאלאריאל

אפשרויות נסיעה בין יישובים עם קווים חדשיםאפשרויות נסיעה בין יישובים עם קווים חדשים

467 ירושלים – אלון מורה )אגד תעבורה( יוצר קשרים נוספים בין אלון מורה – איתמר – רחלים – כפר תפוחירושלים – אלון מורה )אגד תעבורה( יוצר קשרים נוספים בין אלון מורה – איתמר – רחלים – כפר תפוח * קו * קו 



לשירותכם, למידע ופרטים נוספים:לשירותכם, למידע ופרטים נוספים:

8 7 8 7
מרכז מידע ארצי

8 7 9 7
מוקד תנופה


