משרד התחבורה
והרשות הארצית לתחבורה ציבורית
גאים להציג:

התחבורה הציבורית
בשומרון מתחדשת

החל מתאריך 1.3.22

(כ"ח באדר א' ,תשפ"ב)

תושבות ותושבי השומרון,
יישובי השומרון מצטרפים לרשימת הערים בישראל בה התחבורה הציבורית עולה מדרגה
ומתבססת כאלטרנטיבה לשימוש ברכב הפרטי .משרד התחבורה ,באמצעות הרשות הארצית
לתחבורה ציבורית ובשיתוף הרשויות המקומיות ,פעל רבות בכדי להביא לאזור בשורה של
ממש בקווי השירות .התוכנית המוצגת בעלון זה פורסת בפניכם שיפורים משמעותיים בתשתית
התחבורה הציבורית ובקווי השירות ,זאת במטרה לגרום לכן ולכם לבחור להשאיר את הרכב
הפרטי בבית ולהעדיף את שירות התחבורה הציבורית.
בתוכנית שביצענו בשומרון תגברנו את השירות העירוני באריאל ,הגברנו את תדירות הקווים
מיישובים בשומרון לאזור השרון והוספנו קווים חדשים.
משרד התחבורה מוביל בימים אלה את שינוי התפיסה התחבורתית בישראל .אנחנו פועלות בכל
האמצעים על מנת לאפשר לכלל תושבי ישראל ,תחבורה ציבורית איכותית ,יעילה ומתקדמת,
שתאפשר לכן להשאיר את הרכב הפרטי בבית ,לחסוך זמן ,כסף וכאבי ראש.
אנחנו קשובות לכם ,ציבור הנוסעים והנוסעות ,ונשמח לקבל מכן משוב והצעות לשיפורים
נוספים באמצעות מוקדי השירות.
בברכת נסיעה יעילה,
מרב מיכאלי
שרת התחבורה

נוסעים ונוסעות יקרים ויקרות,
בהובלת שרת התחבורה מרב מיכאלי ,ומנכ"לית המשרד ,מיכל פרנק ,אנו ממשיכים בעשייה
ופועלים כל העת על מנת לספק שירות תחבורה ציבורית יעיל ואיכותי לתושבי השומרון.
על רקע צמיחת האזור בשנים האחרונות והצפי לגידול נוסף בשנים הקרובות ,גיבשנו במשרד התחבורה
והרשות הארצית לתחבורה ציבורית ,בשיתוף עיריית אריאל ,מועצה אזורית שומרון והרשויות המקומיות
בשומרון ,תכנית לשיפור השירות בין-עירוני בשומרון והשירות העירוני באריאל.
במסגרת התכנית ,שיפרנו את מערך התחבורה באריאל והוספנו קווים חדשים ,תגברנו קווים
המשרתים את יישובי קרני שומרון וקדומים בשעות העומס והוספנו קו חדש שמחבר את
היישובים ריחן וחריש.
אנו מזמינים אתכם להתנסות בתחבורה הציבורית וליהנות מנסיעה בטוחה ויעילה .וכמובן תמיד
שמחים לקבל הצעות לשיפור.
בברכת נסיעה טובה,
רן שדמי
ראש הרשות הארצית לתחבורה ציבורית
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עיקרי השינויים
מקרא

1
תיגבור

תחנת
מוצא/יעד

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

רחוב/יישוב
בו עוצר הקו

54
חדש!

שילוש מספר הנסיעות בקו ,כמענה
למגבלת איסוף והורדה בקווים
 586בעיר אריאל
 288 ,,286ו-ו586-
286
עמ׳ 6

אריאל  -א.ת .ברקן ,ברקן ,קריית
נטפים ,רבבה ,יקיר ,נופים -
קרני שומרון
עמ׳ 7

80

81

תיגבור

כפר סבא  -קדומים

93 83
תיגבור

כפר סבא  -אלפי מנשה

70
מבוטל

אריאל  -א.ת .ברקן ,ברקן,
רבבה ,יקיר ,נופים ,עמנואל,
קרני שומרון  -קדומים

שינוי

ביטול חלופת
מעבר אליהו  -כפר סבא
והפעלת קו  130במסלול זהה

55
חדש!

אריאל  -א.ת .ברקן ,רבבה ,יקיר
(כניסה) ,עמנואל  -קדומים
עמ׳ 8

82
תיגבור

כפר סבא  -קרני שומרון

586 288 286
הקווים לא יבצעו שירות פנים עירוני באריאל ,כך שרק נוסעים המבקשים להיכנס
או לצאת מהעיר יוכלו להשתמש בקווים .המהלך יקטין את זמן הנסיעה של הקווים
בתוך העיר וישפר את השירות הבין-עירוני .לרשות הנוסעים בשירות העירוני
קו  1המתוגבר ,המספק מענה מהיר ,נוח ותדיר.

•הנוסעים מאריאל לברקן ,קריית נטפים ,רבבה ,יקיר ,נופים
וקרני שומרון לרשותכם קו  54החדש
•הנוסעים מאריאל לא.ת .ברקן ,רבבה ,יקיר (כניסה),
עמנואל וקדומים לרשותכם קו  55החדש
•הנוסעים מעמנואל לקרני שומרון לרשותכם קו 189
•הנוסעים מעמנואל לנופים לרשותכם קו 388
3

מפת אזור

מקרא

תחנת
מוצא/יעד

רחוב/יישוב
בו עוצר הקו

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

60

קדומים

צ

70 |81|80|55

70 |189|81|80|54

55

60

*81
55

5066

70 |388|189|55

קרני שומרון

עמנואל

70 |55|54

קמפוס
אוניברסיטת
אריאל

אריאל

70 |55|54
5

נופים
יקיר

מעבר
אלפי מנשה אליהו

קלקיליה

130|93|83|82|81|80

70 |54
רבבה

כפר סבא

6

שערי תקוה

קריית נטפים

כפר קאסם

בדיא

ברקן

5

5

ברוכין

6

מפ״י | IkanMaas

ראש העין

70 |55|54
466

4

130

93|83

70 |388|54

א.ת .ברקן

70 |586|288|286|55|54|1

מעלה שומרון

צופים

6

5

מסלולי קווים

11

1

•

אוניברסיטת אריאל
מעונות סטודנטים/רמת הגולן

•

אוניברסיטת אריאל
מעונות סטודנטים/רמת הגולן

מוריה • • נווה שאנן
מוריה • •
נווה שאנן •
נווה שאנן •
הגלבוע • • מוריה
הגלבוע • • מוריה
התבור •
התבור •
שער הגיא • • רמת הגולן
שער הגיא • • רמת הגולן
אוניברסיטת אריאל -
• דרך הציונות
קניון אריאל
• דרך הציונות
• ששת הימים
• ששת הימים
שילוש מספר הנסיעות בקו
• הנגב
ללא שינוי במסלול
• הנגב
• בקעת הירדן
• בקעת הירדן
• צה"ל
הקו השתנה? יש תחליף!
• צה"ל
• דרך הציונות
מעתה קווים  288 ,286ו586-
• דרך הציונות
• דרך תא"ל אורי בראון
באריאל,
לא יבצעו שירות פנים עירוני
• דרך תא"ל אורי בראון
כך שרק נוסעים המבקשים להיכנס אוהעצמאות •
העצמאות •
דרך אלו.
לצאת מהעיר יוכלו להשתמש בקווים
הנחשונים •
דרך הנחשונים •
המהלך יקטין את זמן הנסיעה של
• דרך עפרון
• דרך עפרון
הקווים בתוך העיר וישפר את השירות
• גנים
הבין-עירוני.
• גנים
• העצמאות
1
קו
העירוני
בשירות
הנוסעים
לרשות
• העצמאות
• דרך רון נחמן
המתוגבר המספק מענה מהיר ונוח יותר.
• דרך רון נחמן
קניון אריאל

מתוגבר

נווה שאנן

קניון אריאל

כיוון

שעות פעילות

לכיוון הקניון

06:00-23:30

לכיוון האוניברסיטה

ימים א׳-ה׳
10:00-20:00
06:00-10:00
שעות פעילות
כיוון
 15-20דק׳06:00-10:00
 12-15דק׳

לכיוון הקניון
 30דק׳  15-20דק׳
 12-15דק׳  15-20 06:00-23:30דק׳  12-15דק׳
06:00-23:30
האוניברסיטה
• לכיוון
דק׳כניסת ויציאת שבת 15-20 .דק׳
12-15לזמני
06:00-23:30פעילות במוצ"ש בהתאם
פעילות ביום שישי ותחילת
לתשומת לבכם :סיום

•

6

20:00-23:30ימים א׳-ה׳
 30דק׳ 10:00-20:00

•

המופיעים בגב
המידע
למידע אודות לוחות הזמנים יש להתעדכן באמצעי
החוברת.שישי ותחילת פעילות במוצ"ש בהתאם לזמני כ
פעילות ביום
לבכם :סיום
לתשומת
למידע אודות לוחות הזמנים יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב

•

מקרא

תחנת
מוצא/יעד

רחוב/יישוב
בו עוצר הקו

54 5454
אריאל

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

אוניברסיטת אריאל

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

קו חדש

אריאל
הגולן
מעונות סטודנטים/רמת

העצמאות •
קרני שומרון  -דרך רון נחמן • • דרך עפרון
אריאל
• צומת אריאל
• צומת גיתי
הקו השתנה? יש תחליף!
נטפים
קריית
• • השהם
הקו מחליף את קו  70המתבטל
ברקן
• • דרך ברקן
במסלולו לאריאל
דרך ברקן
•
• ברקן
השהם •
צומת גיתי • • קריית נטפים
• רבבה
רבבה
• יקיר
יקיר
• נופים
נופים
קרני שומרון • צומת נווה מנחם
• שדרות רחבעם

כיוון
לכיוון קרני שומרון
לכיוון אריאל

•

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

מעונות סטודנטים/רמת הגולן

העצמאות •
דרך רון נחמן • •
• צומת אריאל
• צומת גיתי
קריית נטפים • • השהם
ברקן
• • דרך ברקן
דרך ברקן •
• ברקן
השהם •
צומת גיתי • • קריית נטפים
• רבבה
רבבה
• יקיר
יקיר
• נופים
נופים
קרני שומרון • צומת נווה מנחם
• שדרות רחבעם
דרך עפרון

מרכז מסחרי קרני שומרון

כיוון

אוניברסיטת אריאל

ימים א׳-ה׳

מרכז מסחרי קרני שומרון

ימים א׳-ה׳

22:00 ,18:30 ,15:30 ,13:00 ,12:00 ,10:30 ,8:30 ,7:30 ,6:30
שומרון
לכיוון
2:00 ,18:30 ,15:30 ,13:00 ,12:00 ,10:30
,8:30
,7:30,17:00
,6:30,15:30 ,13:30 ,11:30 ,10:00 ,8:45
21:30
,18:00
קרני,7:45
,6:45
אריאל
לכיוון
שבת0 ,18:00 ,17:00 ,15:30 ,13:30.
,11:30
,10:00
,7:45 ,6:45
ויציאת
,8:45כניסת
בהתאם לזמני
סיום פעילות ביום שישי ותחילת פעילות במוצ"ש
לבכם:
לתשומת

•

•

המופיעים בגב
המידע
למידע אודות לוחות הזמנים יש להתעדכן באמצעי
החוברת.שישי ותחילת פעילות במוצ"ש בהתאם לזמני כ
פעילות ביום
לבכם :סיום
לתשומת
המופיעים בגב
המידע
באמצעי
להתעדכן
יש
הזמנים
לוחות
אודות
למידע
7

•

מסלולי קווים

מקרא

55 5555
•
•
•
•

אריאל

אוניברסיטת אריאל

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

תחנת
מוצא/יעד

•
•
•
•

רחוב/יישוב
בו עוצר הקו

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

אוניברסיטת אריאל

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

העצמאות • • דרך עפרון
העצמאות •• •
דרך רון נחמן •
דרך רון נחמן
• צומת אריאל
• צומת אריאל
• צומת גיתי
• צומת גיתי
קדומים  -אריאל
• דרך ברקן
ברקן
• דרך ברקן
ברקן
• השהם
• השהם
• דרך ברקן
צומת גיתי •
• דרך ברקן
צומת גיתי •
• רבבה
• רבבה
• יקיר )כניסה(
הקו השתנה? יש תחליף!
• יקיר )כניסה(
עמנואל
עמנואל
תעשיה
פארק
•
עמנואל
הקו יחליף את קו  70במסלולו לאריאל
• פארק תעשיה עמנואל
• הבעש"ט
• הבעש"ט
• הרב פנחס לוין
• הרב פנחס לוין
• חת"ם סופר
• חת"ם סופר
• הגאון מוילנה
• הגאון מוילנה
• כיכר רמב"ם
• כיכר רמב"ם
• רבי מאיר מפרומישלן
• רבי מאיר מפרומישלן
• הרב פנחס לוין
• הרב פנחס לוין
• הבעש"ט
• הבעש"ט
• פארק תעשיה עמנואל
קדומים
• פארק תעשיה עמנואל
• צומת קדומים
קדומים
• צומת קדומים
• מעלה שניאור
• מעלה שניאור
• דרך הציונות
• דרך הציונות
• יפה נוף
• יפה נוף
• מבוא צפנת
• מבוא צפנת
היובל

קו חדש

דרך עפרון

היובל

כיוון

כיוון

לכיוון קדומים
לכיוון אריאל

8

•

ימים א׳-ה׳

ימים א׳-ה׳

22:30 ,18:40 ,17:00 ,14:30 12:30 ,11:15 ,10:15 ,8:30 ,7:30 ,6:45
לכיוון
0 ,18:40 ,17:00 ,14:30 12:30 ,11:15 ,10:15
,7:30
קדומים,6:45,13:50 ,12:30 ,11:30 ,9:30 ,8:30
20:00,8:30
,17:00
,15:30
,7:30 ,6:30
אריאל
לכיוון
שבת0 ,17:00 ,15:30 ,13:50 ,12:30.
,11:30
,7:30 ,6:30
,9:30ויציאת
,8:30כניסת
בהתאם לזמני
סיום פעילות ביום שישי ותחילת פעילות במוצ"ש
לבכם:
לתשומת

•

•

המופיעים בגב
המידע
למידע אודות לוחות הזמנים יש להתעדכן באמצעי
החוברת.שישי ותחילת פעילות במוצ"ש בהתאם לזמני כ
פעילות ביום
לבכם :סיום
לתשומת
למידע אודות לוחות הזמנים יש להתעדכן באמצעי המידע המופיעים בגב

•

מקרא

תחנת

רחוב/יישוב

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

בו עוצר הקו
מוצא/יעד
הזמנים של
בלוחות
שיפורים ושינויים
קווי שומרון  -כפר סבא

80
81

כיוון

ימים א׳-ה׳

לכיוון כפר סבא

19:45 ,17:00 ,15:15 ,14:15 ,12:15 ,11:45 ,10:15 ,9:00 ,8:40 ,7:40 ,7:00 ,6:15

לכיוון קדומים

22:00 ,19:30 ,17:10 ,16:20 ,15:20 ,14:20 ,12:30 ,11:30 ,9:30 ,8:30 ,7:30

כיוון

ימים א׳-ה׳

לכיוון כפר סבא

,15:00 ,14:00 ,*13:15 ,12:30 ,*11:15 ,*10:30 ,10:00 ,8:30 ,7:30 ,6:45
21:45 ,*20:15 ,18:00 ,16:00

לכיוון קדומים

,*15:00 ,14:00 ,*13:00 ,12:00 ,*10:30 ,*10:00 ,9:00 ,8:00 ,7:00
*23:45 ,*21:15 ,*20:00 ,19:00 ,18:10 ,17:40 ,17:20 ,16:40 ,*16:15 ,15:30

•

82
83
93

* למסלול מדויק של הקו יש לפנות למרכזי המידע המופיעים בגב החוברת

כיוון

ימים א׳-ה׳

לכיוון כפר סבא

16:30 ,14:30 ,12:00 ,10:30 ,9:30 ,8:30 ,7:50 ,6:30 ,6:00

לכיוון קרני שומרון

22:15 ,20:30 ,19:30 ,18:30 ,17:00 16:30 ,15:40 ,14:40 ,13:30 ,11:30 ,8:45

כיוון

ימים א׳-ה׳

לכיוון כפר סבא

,18:30 ,17:30 ,16:30 ,15:30 ,14:30 ,13:30 ,12:30 ,11:30 ,10:45 ,10:15 ,9:15 ,8:30 ,6:50 ,5:30
22:30 ,21:30 ,20:30 ,19:30

לכיוון אלפי מנשה

23:30 ,22:30 ,21:30 ,20:30 ,19:30 ,18:30 ,17:30 ,16:30 ,15:30 ,14:30 ,13:30 ,11:30 ,10:30 ,9:30 ,8:30 ,7:30

כיוון

ימים א׳-ה׳

לכיוון כפר סבא

7:30

לכיוון אלפי מנשה

13:10 ,12:35 ,12:00
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הקו השתנה? יש תחליף!

70
מבוטל

אריאל  -א.ת .ברקן ,ברקן ,רבבה ,יקיר,
נופים ,עמנואל ,קרני שומרון  -קדומים
הנוסעים מאריאל לברקן ,קריית נטפים ,רבבה ,יקיר ,נופים
וקרני שומרון לרשותכם קו  54החדש
הנוסעים מאריאל לא.ת .ברקן ,רבבה ,יקיר (כניסה),
עמנואל וקדומים לרשותכם קו  55החדש

הנוסעים מעמנואל לקרני שומרון לרשותכם קו 189
הנוסעים מעמנואל לנופים לרשותכם קו 388
ביטול חלופת קו  :81כפר סבא  -מעבר אליהו
יופעל קו חדש  130במסלול זהה ותתווסף נסיעה
בחמש וחצי בבוקר ממעבר אליהו לכפר סבא.
יתר החלופות של קו  81ימשיכו לפעול ללא שינוי במסלול.
למידע אודות לוחות הזמנים המעודכנים יש לפנות למרכזי מידע:
מוקד תנופה  *8789מרכז מידע ארצי *8787
אתר www.tnufa-t.com :תנופה תחבורה ציבורית

10

מקרא

תחנת
מוצא/יעד

רחוב/יישוב
בו עוצר הקו

מסלול שונה
בכיוון הלוך/חזור

586 288 286
הקווים לא יבצעו שירות פנים עירוני באריאל ,כך שרק נוסעים
המבקשים להכנס או לצאת מהעיר יוכלו להשתמש בקווים.
המהלך יקטין את זמן הנסיעה של הקווים בתוך העיר
וישפר את השירות הבין-עירוני.
לרשות הנוסעים בשירות העירוני קו  1המתוגבר,
המספק מענה מהיר ,נוח ותדיר.

11

תושבים יקרים,
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

לשירותכם ,למידע ופרטים נוספים:
מוקד תנופה
8 7 9 7

מרכז מידע ארצי
8 7 8 7

