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משרד התחבורה 
והרשות הארצית לתחבורה ציבורית

גאים להציג:
 שיפורים ושינויים

 בקווי האוטובוס
במועצה אזורית שומרון
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תושבי ותושבות שומרון היקרים/ות,תושבי ותושבות שומרון היקרים/ות,

אנו ממשיכים בעשייה ופועלים כל העת על מנת לספק שירות תחבורה ציבורית יעיל ואיכותי אנו ממשיכים בעשייה ופועלים כל העת על מנת לספק שירות תחבורה ציבורית יעיל ואיכותי 
לתושבי ותושבות השומרון.  לתושבי ותושבות השומרון.  

בהמשך לשיפורים המשמעותיים בתחבורה בציבורית בשומרון, שכבר בוצעו בחודשים האחרונים, בהמשך לשיפורים המשמעותיים בתחבורה בציבורית בשומרון, שכבר בוצעו בחודשים האחרונים, 
אנו יוצאים כעת בתכנית נוספת במסגרתה יתוגברו קווים, יופעלו קווים חדשים וישופרו מסלולי אנו יוצאים כעת בתכנית נוספת במסגרתה יתוגברו קווים, יופעלו קווים חדשים וישופרו מסלולי 

נסיעה על מנת להעניק לכם שירות תחבורה ציבורית יעיל ומהיר יותר.נסיעה על מנת להעניק לכם שירות תחבורה ציבורית יעיל ומהיר יותר.
בית אריה- לישובים קרני שומרון, קדומים, עמנואל,  בית אריה-הוספנו שירות משמעותי לעיר אריאל,  לישובים קרני שומרון, קדומים, עמנואל,  הוספנו שירות משמעותי לעיר אריאל, 
עופרים,  וליישובי מועצה אזורית שומרון. הפעלנו קווי שירות חדשים מהעיר אריאל ומיישובי עופרים,  וליישובי מועצה אזורית שומרון. הפעלנו קווי שירות חדשים מהעיר אריאל ומיישובי 
יישובי השומרון  בין  יצרנו קישורים חדשים  כן,  דן. כמו  גוש  ביקוש במרחב  יישובי השומרון השומרון למוקדי  בין  יצרנו קישורים חדשים  כן,  דן. כמו  גוש  ביקוש במרחב  השומרון למוקדי 

והעלינו את מספר הנסיעות היומיות במרחב. והעלינו את מספר הנסיעות היומיות במרחב. 

אנו מזמינים אתכם להתנסות בתחבורה הציבורית וליהנות מנסיעה בטוחה ויעילה. אנו מזמינים אתכם להתנסות בתחבורה הציבורית וליהנות מנסיעה בטוחה ויעילה. 
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והרשות הארצית לתחבורה ציבורית.משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והרשות הארצית לתחבורה ציבורית.
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למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקווים, ניתן לפנות למוקד מידע ארצי 8787* ולמוקד של חברת תנופה 8797*

מה חדש?מה חדש?

תל אביב - אלקנה תל אביב - אלקנה תוספת נסיעותתוספת נסיעות 285  תגבורתגבור

נופים - פתח תקווהנופים - פתח תקווה 65  חדשחדש
עמ׳ 4

פדואל-עלי זהב-ברוכין- ראש העיןפדואל-עלי זהב-ברוכין- ראש העין 78  חדשחדש
עמ׳ 5

צופים - כוכב יאיר - צור יגאל - כפר סבאצופים - כוכב יאיר - צור יגאל - כפר סבא
עמ׳ 6

151  חדש, מהירחדש, מהיר

עמנואל/קרני שומרון - נתניהעמנואל/קרני שומרון - נתניה
קו מהיר דרך כביש קו מהיר דרך כביש 66 לנתניה לנתניה 150  חדש, מהירחדש, מהיר

נופים - תל אביבנופים - תל אביב 437  חדשחדש
עמ׳ 7

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

7373 מאריאל מאריאל 440440 מחליף את החלופה של קו  מחליף את החלופה של קו  קו קו 
 חלופת הבסיס של קו  חלופת הבסיס של קו 7373 מקדומים לנתניה תפעל כסדרה מקדומים לנתניה תפעל כסדרה

440  חדשחדש
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מסלולי קווים

65

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

נופים

יקיר •

צומת יקיר •

רבבה •

צומת רבבה •

צומת גיתי •

מסוף אורנית  •

מחלף ירקון •

תחנת רכבת סגולה •

יוסף ספיר •

אורלוב •

 תחנה מרכזית פתח תקווה

חדש
נופים - פתח תקווה

פתח תקווה

ימים א׳-ה׳כיוון

06:30, 08:00, 09:30, 12:30לכיוון פתח תקווה
14:45, 16:35, 18:35לכיוון נופים
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 רחוב/יישובמקרא
בו עוצר הקו

 תחנת
מוצא/יעד

78
הר המור

תמר •

שקמה •

עלי זהב •

הצבי •

ברוכין •

מסוף ארונית •

 תחנת רכבת ראש העין

חדש
פדואל - תחנת רכבת 

ראש העין

עלי זהב

ברוכין

ראש העין

פדואל

ימים א׳-ה׳כיוון

05:00, 05:50, 06:50, 07:50, 09:50, 11:50, 12:50, 14:50, 15:50, 17:50לכיוון ראש העין
06:15, 07:45, 08:45, 09:45, 11:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 19:30לכיוון פדואל

למידע אודות שעות פעילות מדויקות של הקו, ניתן לפנות למוקדי 8787* | 8797*
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מסלולי קווים

151
צופים 

מוצב צופים •

צומת אייל •

שדרות הארץ   •

צומת ניר אליהו •

• G וייצמן - קניון

התע"ש •

דרך הפועל (אזור תעשייה)

חדש
צופים - כפר סבא

כפר סבא

צופים

כוכב יאיר -
צור יגאל

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

ימים א׳-ה׳כיוון

07:30, 11:00, 14:00, 17:00לכיוון כפר סבא
09:00, 12:30, 15:30, 18:30לכיוון צופים
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 רחוב/יישובמקרא
בו עוצר הקו

 תחנת
מוצא/יעד

 מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

437

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

 נופים •

יקיר

צומת 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 •

 תחנה מרכזית תל אביב

בני ברק

ברקן

רבבה

יקיר

נופים

רמת גן

תל אביב

חדש
נופים - תל אביב

ימים א׳-ה׳כיוון

6:30, 7:30לכיוון תל אביב
12:50, 15:05, 16:45, 19:10לכיוון נופים



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

8 7 8 7
מרכז מידע ארצי

8 7 9 7
מוקד תנופה

, יקרים/ות נוסעות  ו ,נוסעים  יקרים/ות נוסעות  ו נוסעים 
 נמצאים אנו בפתחה של פעימה נוספת בהפעלת מערך נמצאים אנו בפתחה של פעימה נוספת בהפעלת מערך

התחבורה הציבורית באזור השומרון.התחבורה הציבורית באזור השומרון.
בשונה מתחילת הפעילות של 'תנופה' כחברה המפעילה את התח"צ בשומרון, בשונה מתחילת הפעילות של 'תנופה' כחברה המפעילה את התח"צ בשומרון, 

הפעם יהיו תוספות קווים, תגבורים, ושינויים שנועדו לשפר את חווית הנסיעה, הפעם יהיו תוספות קווים, תגבורים, ושינויים שנועדו לשפר את חווית הנסיעה, 
להתאים את לוחות הזמנים, ולהעניק לכם התושבים שירות יעיל ומדויק יותר.להתאים את לוחות הזמנים, ולהעניק לכם התושבים שירות יעיל ומדויק יותר.

אנחנו מאמינים ביכולת של תנופה לחזק את דיוק לוחות הזמנים בקווי השירות אנחנו מאמינים ביכולת של תנופה לחזק את דיוק לוחות הזמנים בקווי השירות 
ואיכות הנסיעה הכוללת, תוך דגש על איכות צי האוטובוסים ושירותיות כח ואיכות הנסיעה הכוללת, תוך דגש על איכות צי האוטובוסים ושירותיות כח 

האדם שמפעילה החברה, לצד בטיחות מירבית של הנוסעים.האדם שמפעילה החברה, לצד בטיחות מירבית של הנוסעים.
אנו מתגברים כל העת את מוקדי השירות שלנו, בכדי לספק לכם מענה מהיר, אנו מתגברים כל העת את מוקדי השירות שלנו, בכדי לספק לכם מענה מהיר, 

 מקצועי ואיכותי, תוך פיתוח אמצעים טכנולוגיים המאפשרים לנו עמידה מקצועי ואיכותי, תוך פיתוח אמצעים טכנולוגיים המאפשרים לנו עמידה
בלוחות הזמנים, וצליחת אתגרים בשעות העומס ובאירועים בלתי צפויים.בלוחות הזמנים, וצליחת אתגרים בשעות העומס ובאירועים בלתי צפויים.

 אנו מאחלים לכם נסיעה טובה ובטוחה. נמשיך לעשות הכל על מנת  אנו מאחלים לכם נסיעה טובה ובטוחה. נמשיך לעשות הכל על מנת 
להביא אתכם אל היעד בבטיחות ובנוחות מירבית.להביא אתכם אל היעד בבטיחות ובנוחות מירבית.

שלכם,שלכם,
מיכה קופילובסקימיכה קופילובסקי

מנכ"ל תנופהמנכ"ל תנופה


