
שינויים במסלולי הקווים באריאל  
המעבר בין  סגירת בשל 

הקמפוסים
2020פברואר 



עקרונות תכנון

הכביש ( 28.02.2020)צ "החל מיום שישי אחה•
אריאל מכיכר  ' המפריד בין שני הקמפוסים של אונ

ועד הפניה לקמפוס העליון ייסגר לתנועת ' האונ
.  אוטובוסים

הסגירה הינה סגירה קבועה לטובת הקמת מדרחוב  •
בקטע דרך זה 

של כמעט כל הקווים באריאל הסטה בשל כך נדרשת •
,מסלולם במקטע זהושינוי 

מתכנון זה מקודם קו חדש מהיר משכונת מוריה כחלק •
לתל אביב



מידע לציבור הנוסעים

*8787מוקד כל קו •

אתר האינטרנט של חברות אפיקים ואגד תעבורה•

או " בוס-איפה", "Moovit", "גוגל מפות", bus govאפליקציות  ואתרים מומלצים אתר •
.  כל אתר אחר המציג מידע מסלולים עדכני

כך , במהלך השבוע הקרוב השינויים יוטמעו במערכות משרד התחבורה–
המידע יעודכן , שמומלץ לתכנן את מסלול הנסיעה מספר ימים מראש

.  במערכות משרד התחבורה ובאתרי האינטרנט מאמצע שבוע זה

בשל  ' מומלץ כי הסטודנטים יקדימו את שעת הגעתם המתוכננת לאונ•
השינויים בהרגלי הנסיעה



שירות לשכונת מוריה לאחר 

סגירת הציר



הקו ימשיך  186מסלול קו 
מוריה' לשרת את שכ

חלופהכיווןקו' מס

שם יישוב  

מוצא

שם יישוב  

יעד

נסיעות  

שבועיות

אריאל1861#

תל אביב  

64יפו

אריאל18611

תל אביב  

22יפו

אריאל18612

תל אביב  

5יפו

1862#

תל אביב  

20אריאליפו

18621

תל אביב  

14אריאליפו

18622

תל אביב  

22אריאליפו

*מסלול חלופי

קטע מבוטל

המשך המסלול ללא שינוי*



קו' מסמפעיל

186אפיקים

(  'לאונ)לכיוון מזרח 

(לעיר)לכיוון מערב 

הקווים  העתק עצירות 

186קו 



C
מוריה' לשככיסוי משלים -586חדש קו 

מוריה' בשכללא מעבר –קיים 286קו 

(  מערבלכיוון )א "מהיר לת586קו חדש  



מוריה' לשככיסוי משלים -586חדש קו 

מוריה' בשכללא מעבר –קיים 286קו 

(  מזרחלכיוון )א "מתמהיר 586קו –קווים משלמים 



מוצא ויעדכמות נסיעות שבועיותחלופהכיווןקו' מסמפעיל

אריאל-אריאל11#123אפיקים

אריאל-אריאל12#129אפיקים

שינוי 
במסלול קו 

שירות -1
עירוני 

*מסלול חלופי

קטע מבוטל

המסלול ללא שינויהמשך *



קו' מסמפעיל

1אפיקים

(  'לאונ)לכיוון מזרח 

(לעיר)לכיוון מערב 

העתק עצירות 
הקווים 

1קו 



יעד-מוצא כמות נסיעות שבועיותחלופהכיווןקו' מסמפעיל

אריאל-אריאל9612#16אפיקים

אריאל-אריאל9622#13אפיקים

אריאל-אריאל9642#6אפיקים

מסלולי קווים  
961 ,962 ,964

*מסלול חלופי

קטע מבוטל

המסלול ללא שינויהמשך *



(  'לאונ)לכיוון מזרח 

(לעיר)לכיוון מערב 

העתק עצירות 
הקווים 

,  962, 961קווים 
964



הסטת קווים באריאל  
בשל סגירת הרחוב 

המחבר בין הקמפוסים 
לתנועת אוטובוס



מסלול הקווים
,  275, 121, 101, 100, 86, 70, 3קווים 

284 ,286 ,288 ,289

חלופהכיווןקו' מסמפעיל
כמות נסיעות  

שבועיות
יעד-מוצא

אריאל-אריאל 33#6אפיקים

קדומים-אריאל 701125אפיקים

קרני שומרון-אריאל 70125אפיקים

קדומים-אריאל 701310אפיקים

קדומים-אריאל 70165אפיקים

קרני שומרון-אריאל 701#9אפיקים

אריאל-קרני שומרון 702110אפיקים

אריאל-קרני שומרון 70225אפיקים

אריאל-קדומים 702320אפיקים

אריאל-קרני שומרון 70246אפיקים

אריאל-קדומים 70266אפיקים

אריאל-קרני שומרון 702#4אפיקים

אריאל-פתח תקווה 862#222אפיקים

אריאל-פתח תקווה 862157אפיקים

אריאל-פתח תקווה 86225אפיקים

אריאל-פתח תקווה 86232אפיקים

אריאל-פתח תקווה 86241אפיקים

אריאל-פתח תקווה 86265אפיקים

ראש העין-אריאל 1001#60אפיקים

אריאל-ראש העין 1002#55אפיקים

אלון מורה-אריאל 1011112אפיקים

אריאל-תל אביב יפו 1212#11אפיקים

נתניה-אריאל 275115אפיקים

נתניה-אריאל 2751#20אפיקים

אריאל-נתניה 2752#25אפיקים

אריאל-רמת גן 2842#20אפיקים

אריאל-תל אביב יפו 2862150אפיקים

אריאל-תל אביב יפו 2862313אפיקים

אריאל-תל אביב יפו 2862#242אפיקים

אריאל-תל אביב יפו 2882#50אפיקים

אריאל-פתח תקווה 2892#40אפיקים

קווים  אלו לא יעצרו בשכונת  

מוריה המשך המסלול באריאל  

ללא שינוי

*מסלול חלופי

קטע מבוטל

המסלול ללא שינויהמשך *



(  'לאונ)לכיוון מזרח 

(לעיר)לכיוון מערב 

עצירות הקווים
,  121, 101, 100, 86, 70, 3קווים 

186 ,275 ,284 ,286 ,288 ,289



מסלולי קווים
286, 284, 186, 121, 86קווים 

חלופהכיווןקו' מסמפעיל

כמות  

נסיעות  

שבועיות

יעד-מוצא

פתח תקווה-אריאל 861145אפיקים

פתח תקווה-אריאל 861#247אפיקים

תל אביב יפו-אריאל 1211#16אפיקים

רמת גן-אריאל 2841#20אפיקים

תל אביב יפו-אריאל 2861138אפיקים

תל אביב יפו-אריאל 2861#272אפיקים

*מסלול חלופי

קטע מבוטל

המסלול ללא שינויהמשך *

קווים  אלו לא יעצרו בשכונת  

מוריה המשך המסלול באריאל  

ללא שינוי



–' תנועה ה
286, 284, 186, 121, 86קווים 

(  'לאונ)לכיוון מזרח 

(לעיר)לכיוון מערב 

שינוי בעצירות הקווים
286, 284, 186, 121, 86קווים 



,  103, 102, 101, 77, 73מסלולי קווים 
161 ,276 ,290 ,291 ,295

חלופהכיווןקו' מסמפעיל
כמות נסיעות  

שבועיות
יעד-מוצא

נתניה-אריאל 73167אפיקים

אריאל-נתניה 73267אפיקים

פדואל-אריאל 771#27אפיקים

אריאל-פדואל 772110אפיקים

אריאל-פדואל 772#17אפיקים

שומרון-אריאל 101141אפיקים

אלון מורה-אריאל 101156אפיקים

אלון מורה-אריאל 1011#38אפיקים

אריאל-אלון מורה 1012118אפיקים

אריאל-אלון מורה 101236אפיקים

אריאל-אלון מורה 1012#43אפיקים

ברכה-אריאל 1021124אפיקים

ברכה-אריאל 1021210אפיקים

ברכה-אריאל 1021#21אפיקים

אריאל-ברכה 1022111אפיקים

אריאל-יצהר 102246אפיקים

אריאל-ברכה 1022#22אפיקים

נופים-אריאל 1031#5אפיקים

אריאל-נופים 103235אפיקים

אריאל-קרית נטפים 1032#5אפיקים

מעלה אפרים-אריאל 161115אפיקים

מעלה אפרים-אריאל 1611215אפיקים

ערבות הירדן-אריאל 161144אפיקים

מעלה אפרים-אריאל 161165אפיקים

ערבות הירדן-אריאל 1611#15אפיקים

אריאל-מעלה אפרים 1612125אפיקים

אריאל-ערבות הירדן 161224אפיקים

אריאל-ערבות הירדן 1612#10אפיקים

חדרה-אריאל 2761#6אפיקים

ירושלים-אריאל 2901#12אפיקים

אריאל-ירושלים 290215אפיקים

אריאל-ירושלים 2902#12אפיקים

2911#5אפיקים
מודיעין מכבים  -אריאל 

רעות

2912#5אפיקים
-מודיעין מכבים רעות 

אריאל

ירושלים-אריאל 2951#5אפיקים

המשך המסלול באריאל ללא  

שינוי

*מסלול חלופי

קטע מבוטל

המסלול ללא שינויהמשך *



(  'לאונ)לכיוון מזרח 

(לעיר)לכיוון מערב 

שינוי בעצירות הקווים
,  161, 103, 102, 101, 77, 73קווים 

276 ,290 ,291 ,295



מסלולי קווים
,  294, 293, 292, 286, 100, 75קווים 

296 ,386 ,486

חלופהכיווןקו' מסמפעיל

כמות  

נסיעות  

שבועיות

יעד-מוצא

נתניה-אריאל 751#5אפיקים

ראש העין-אריאל 1001110אפיקים

אריאל-ראש העין 100215אפיקים

286221אפיקים
-תל אביב יפו 

אריאל

אשדוד-אריאל 2921#5אפיקים

רמלה-אריאל 2931#5אפיקים

רחובות-אריאל 2941#5אפיקים

הרצליה-אריאל 2961#5אפיקים

3861#60אפיקים
תל אביב -אריאל 

יפו

פתח תקווה-אריאל 4861150אפיקים

פתח תקווה-אריאל 4861210אפיקים

*מסלול חלופי

קטע מבוטל

המסלול ללא שינויהמשך *



(  'לאונ)לכיוון מזרח 

(לעיר)לכיוון מערב 

שינוי בעצירות הקווים
,  293, 292, 286, 100, 7575קווים 

294 ,296 ,386 ,486



מסלול קו
251קו 

חלופהכיווןקו' מסמפעיל

כמות  

נסיעות  

שבועיות

יעד-מוצא

מעלה אדומים-אריאל 2511#5אפיקים

אריאל-מעלה אדומים 2512#5אפיקים

*מסלול חלופי

קטע מבוטל

המסלול ללא שינויהמשך *



(  'לאונ)לכיוון מזרח 

(לעיר)לכיוון מערב 

שינוי בעצירות  
הקווים

251קו 

הוספת  

עצירה



יעד-מוצאכמות נסיעות שבועיותחלופהכיווןקו' מסמפעיל

101127אפיקים
אלון מורה-אריאל 

,  101מסלול קו 
חלופה 1כיוון 

2

ללא שינוי  

בעצירות הקו
*מסלול חלופי

קטע מבוטל

המסלול ללא שינויהמשך *



מסלולי קווים   
462 ,463 ,464  ,

478

אגד תעבורה

חלופהכיווןקו' מסמפעיל
כמות נסיעות  

שבועיות

4621150אגד תעבורה

4622138אגד תעבורה

4631136אגד תעבורה

4632154אגד תעבורה

4641139אגד תעבורה

4642137אגד תעבורה

478115אגד תעבורה

478215אגד תעבורה

*מסלול חלופי

קטע מבוטל

המסלול ללא שינויהמשך *



(  'ירושלים)לכיוון מזרח 

(לעיר)לכיוון מערב 

שינוי בעצירות  
הקווים

462 ,463 ,464  ,
478



תודה


