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 מנהלים תקציר

 

 אזוריים-על מוסדות שלושה שוכנים, "השומר תל" לכינוי שזכה, אונו בקעת של המערבי בחלק

 ש"ע הרפואי המרכז, אילן בר באוניברסיטת מדובר. אנשים אלפי עשרות של אוכלוסייה המשרתים

, הנוסעים בכמות המואצת ההתפתחות למרות(. השומר תל מחנה) דורי ומחנה, שיבא חיים

 לא לאזור הציבורית התחבורה, אילן בר באוניברסיטת הלומדים הסטודנטים בכמות ובעיקר

 התחבורה של האטרקטיביות חוסר עקב. הביקושים על עונה ולא, מידה באותה התפתחה

 סטודנטים, חיילים: רכב לקנות משגת לא שידם האוכלוסיות את בעיקר משרתת היא הציבורית

 שאר. ומתגייסים החולים בבית לבדיקות המגיעים קשישים, ראשון לתואר הלומדים מבוססים לא

 להגיע נאלצים( הבסיס ונגדי וקציני והאוניברסיטה החולים בית סגל אנשי ובעיקר) האוכלוסייה

, השיא בשעות מאוד כבדים תנועה עומסי יוצר הדבר. כורחם בעל רבים במקרים, הפרטי ברכבם

 למשל) הביניים מעמד עבור, בנוסף. האזור של הסביבה ובאיכות העבודה בפריון פוגע ובכך

 השימוש( צעירים ונגדים וקצינים החולים בית של זוטרים עובדים, מתקדמים לתארים סטודנטים

 ניכר שיפור. המחייה יוקר את המעלה נוסף נטל ומהווה הכלכלית באיתנות פוגע הפרטי ברכב

 .החברתי הצדק עקרונות של יישוםמ חלק ומהווה הכרחי הינו לאזור הציבורית בתחבורה

 של מקצועי וסיוע בשיתוף בישראל הציבורית התחבורה נוסעי ארגון ידי על הנכתב, זה עמדה נייר

 הציבורית התחבורה של הקיים המצב את מנתח ירוקה מגמה של אילן בר אוניברסיטת תא פעילי

 לשיפור( ותדירות זמנים לוחות מסגרת לרבות) אופרטיביות הצעות ומציע השומר תל באזור

 לאזור הציבורית התחבורה בין שוני שקיים שלמרות לציין חשוב. באזור הציבורית התחבורה

 המערכת מאפייני, (הצבאי והמחנה החולים בית) גופא השומר תל ולאזור אילן בר אוניברסיטת

 .המוצע הפיתרון גם וכך ,דומים ובעיותיה

 פרבריים ליעדים לקויה מתחבורה נובעת העיקרית שהבעיה מראה, הקיים המצב ניתוח

 והאוכלוסייה המואצת התפתחותם שלמרות, לציון ראשון מערב כגון, יעדים ישנם. ובינעירוניים

 השרון ערי כגון, אחרות ערים. למעשה הלכה ישיר לקישור זוכים אינם, בהם שגרה הצעירה

. בלבד השיא ובשעות, נמוכה בתדירות שנוסעים קווים באמצעות מוגבל לקישור זוכים ומודיעין

 סטודנטים למשל) אלה ליעדים הנסיעה דפוסי של ייחודיים במאפיינים התחשבות ללא זאת

 הצהריים בשעות לחזור שצריכים החולים בבית מבקרים או הצהריים בשעות ללמוד שמתחילים

, (01 -ו 86 כגון) מזינים עירוניים קווים על לחץ יוצר הישירה הנגישות חוסר(. הביתה המוקדמות

 לבצע מנת על קצרים קטעים הנוסעים אנשים של" בקבוק צווארי" נוצרים מסוימים כשבקטעים

 תדירות בעלי אך, אטרקטיבי מסלול בעלי עירוניים קווים ישנם, בנוסף. בינעירוניים לקווים מעבר

 .אותם לתגבר הראוי שמן( 086 -ו 86, 68 קווים למשל) נמוכה

 רשימת גיבשנו, אלה במוסדות המבקרים של היוממות בדפוסי ובהתחשב, קיים מצב ניתוח לאחר

 ובינעירוניים עירוניים קווים של דוגמאות על ברובן מתבססות ההמלצות. אופרטיביות המלצות

, לציין יש. דומים מאפיינים בעל אזור בכל אחיד לשירות חתירה תוך באזור הפועלים מצליחים

 ושינוי תכנון של בשאלה בעיקר ומדובר, משמעותי בסכום מדובר לא תשומות הוספת שמבחינת

 .ההחלטות מקבלי בקרב טיפוסיים חשיבה מהלכי
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 .חשיבות סדר פי על, דרגות לשלוש קובצו השינויים

 בקישור מדובר – השומר תל לאזור ישיר קיום אין להם ליעדים חדשים קווים הפעלת 

 גם שיעבור, העין לראש ובקו( תושבים אלף 011 בו גרים אזור) לציון ראשון למערב ישיר

 ראויה ובתדירות סדיר באופן יפעלו אלה קווים. תקווה פתח של המזרחיים בחלקים

 (.היום שעות ובכל גבוהה בתדירות להפעילו חשוב מערב לציון לראשון קו של במקרה)

 סדיר לא באופן הפועלים בינעירוניים קווים של תדירות ותגבור הפעילות שעות הרחבת 

 לנתניה 851 -ו למודיעין 211, סבא וכפר השרון להוד 685, לרעננה 616 בקווים מדובר –

 בשינוי גם צורך לתגבור בנוסף יש, (ונתניה הרצליה, השרון לרמת) 806 בקו. סבא כפר דרך

 יוממים קווי לתגבר יש, לכך מעבר. יותר ואטרקטיבי קצר יהיה שמסלולו כך הקו מסלול

 .לשוהם 66 -ו ציונה ונס צ"ראשל, לרחובות 088, (והרצלייה השרון לרמת ישיר) 821 כגון

 מסלול 086 -ו, 60, 86, 68 לקווים – עירוניים קווים של פעילות ושעות תדירות הגברת 

 קו. הללו הקווים תדירות את לתגבר צורך ויש, נמוכה עד בינונית תדירות אך אטרקטיבי

 כיום) שלו הפעילות שעות את להאריך וגם לתגבר אותו ויש קיצונית מצפיפות סובל 01

 015 קו תדירות את גם לתגבר יש. האסטרטגית חשיבותו עקב( 20:11 לפני מסיים הקו

 אטרקטיבית אינה בשעה פעם של שתדירות מכיוון, הערב בשעות אביב לתל שיבא ח"מבי

ולתגבר תדירות בשעות הללו  8:11לפני  השעה כן יש להוסיף נסיעות נוספות .לנוסע

לעובדי בית החולים המתחילים  הולם על מנת שיתנו שירות 015 -ו 86, 66 ,56 בקווים

 .0:11לעבוד בשעה 
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 מבוא

 

 אנשים אלפי עשרות המשרתים, יוממות מוקדי שלושה בתוכה כוללת אונו בקעת של המערבי חלקה

 ונכון, בישראל ביותר הגדולה לאוניברסיטה נחשבת אילן בר אוניברסיטת היא הראשונה. היום במהלך

 הרפואי המרכז נמצא לאוניברסיטה מדרום. סגל אנשי כולל לא, 1תלמידים 28,611 בה לומדים 2100 לשנת

, 2010 לשנת נכון, יש החולים בבית. התיכון במזרח ומהגדולים, בארץ הגדול החולים לבית הנחשב, שיבא

 בית ליד. עובדים 0111-כ וכן ומכונים חוץ מרפאות באי אלפי גם יום מדי באים ובשעריו, 2מיטות 0511

 חיילים של רבים אלפים המאכלס גדול צבאי מחנה –( השומר תל מחנה" )דורי מחנה" נמצא שיבא החולים

 הביטחון לשירות מיועדים מאות יום מדי המשרתת, הגיוס לשכת המחנה ליד נמצאת כן. קבע ואנשי

 של המערבי והחלק שמואל בגבעת אילן רמת כגון מגורים שכונות באזור נמצאים כן. טריים ומתגייסים

 גן ברמת קריניצי וקריית ליטווינסקי תל, אפעל רמת ושכונות( אילן בר לאוניברסיטת סמוכה) אונו קריית

 (.שיבא החולים לבית סמוך)

 

 מבחינת בשני אחד קשורים, ביום פוטנציאליים נוסעים אלפי עשרות המשרתים, הללו המוקדים שלושת

 תל אזור את והן אילן בר אוניברסיטת את הן משרתים רבים אוטובוסים קווי כאשר, התחבורתית המערכת

 התחבורה, לשנה משנה עולה שאף, הציבורית בתחבורה המשתמשים של הגבוהה הכמות למרות. השומר

 לא בתדירויות מתבטא הדבר. המשתמשים של הצרכים על רבים במקרים עונה אינה באזור הציבורית

 שונות ערים בין ישיר בקישור מחסור ידי על אחרים ובמקרים, מהמקרים בחלק אוטובוסים של מספיקות

 השימוש להעדפת גורם זה לקוי ששירות לציין יש(. מסוימות בשעות חוסר או בקישור מוחלט חוסר) לאזור

 החולים בית ועובדי אילן בר אוניברסיטת סגל ובפרט, זה רכב לרכוש שיכולים אלה עבור הפרטי ברכב

 .חריפות חניה בעיות ואף, אלה למקומות בכניסה תנועה עומסי נוצרים מכך כתוצאה. שיבא

 

 תא של וסיוע פעולה ובשיתוף, בישראל הציבורית התחבורה נוסעי ארגון שנכתב, זה עמדה נייר

 לאוניברסיטת המגיעים את המשמשת התחבורה מערכת את ינתח, ירוקה מגמה של אילן בר אוניברסיטת

 את בחשבון ייקח הניתוח. באזור הציבורית התחבורה לשיפור הצעות ויציע השומר תל ואזור אילן בר

 בעיקר רלוונטיותה) עונתיות בתנודות התחשבות תוך, הללו מהמקומות דאח לכל התנועה מאפייני

 המלצות יובאו זה ניתוח מתוך. האנשים מגיעים מהם המקומות של ומאפיינים( אילן בר לאוניברסיטת

. השומר ותל אילן בר אוניברסיטת לאזור הציבורית התחבורה של מהותי לשיפור מפורטות אופרטיביות

 ח"בי, אילן בר באוניברסיטת הנוסעים מאפייני את מנתח הראשון הפרק: פרקים שלושה בנייר העמדה

 התייחסות תוך באזור הציבורית התחבורה של הקיים המצב את מנתח השני הפרק, דורי ומחנה שיבא

יפור מפורטות הצעות אופרטיביות לש השלישי פרקבו, זו תחבורה של והשליליים החיוביים למאפיינים

                                                           
1

 
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%

D7%AA_%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F 
2

 http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/578/331.html 
http://www.sheba.co.il/About_Us/Facts_and_Figures/1077.htm 

http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/578/331.html
http://www.sheba.co.il/About_Us/Facts_and_Figures/1077.htm
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שעשויות לשמש כדוגמאות חיוביות לאזורים , קיים שירות הולם תוך התייחסות לקווים בהם, מצב קיים

 .מקבילים בהם התחבורה הציבורית לוקה בחסר

 

 השומר תל באזור היוממות מוקדי של ומאפיינים רקע – ראשון פרק

  

 באזור העיקריים היוממות מוקדי אודות אופרטיבי רקע להביא חשוב התחבורתיים בהיבטים שנתמקד לפני

 השירות את ולהתאים מהאזורים אחד כל של התחבורתיים הצרכים את להגדיר מסייע זה רקע. השומר תל

 .אלה לצרכים בהתאם התחבורתי

 

 אילן בר אוניברסיטת

 

 מבחינת והן, שטח מבחינת הן במהירות מתרחבת ומאז 0666 בשנת הוקמה אילן בר אוניברסיטת: רקע

 הגדולה לאוניברסיטה אילן בר הפכה בעיקרה דתית סיהאוכלו בעלת קטנה מאוניברסיטה. התלמידים כמות

 עיקר והם, ראשון לתואר לומדים האוניברסיטה מתלמידי כמחצית. הטרוגנית אוכלוסיה ובעלת בישראל

 עבודה לשלב לרוב נוהגים ושלישי שני לתואר סטודנטים. סדיר באופן לאוניברסיטה שמגיעים הסטודנטים

: לשניים מתחלק האוניברסיטה סגל. שישי בימי או הערב בשעות בעיקר לאוניברסיטה ומגיעים, ולימודים

 בשעות לאוניברסיטה המגיעים( וכדומה אקדמית מזכירות, ספריות, משק עובדי למשל) המנהלי הסגל

 השימוש מבחינת. סמסטר בכל המוסד צרכי לפי המשתנות בשעות המגיע, האקדמי והסגל, קבועות עבודה

 מהסטודנטים חלק, הראשון לתואר בסטודנטים מתרכז הפוטנציאלי הפלח עיקר הציבורית בתחבורה

 (.הזוטרות בדרגות בעיקר) והאקדמי המנהלי מהסגל וחלקים המתקדמים לתארים

 גבול שאין למרות) קמפוסים לשני למעשה ומחולקת גדר ידי על מתוחמת האוניברסיטה: גיאוגרפי מבנה

. השמונים שנות עד החמישים משנות בהדרגה שהתפתח הישן הקמפוס הוא הדרומי הקמפוס(. ביניהם פיסי

 למדעי מקסיקו בניין, המרכזית הספרייה בניין, המנהלה בניין ובהם העיקריים הבניינים נמצאים בקמפוס

 מרבית, שנראה כפי. ועוד לתורה הגבוה והמכון המדרשה, הסגל בניין, הסטודנטים אגודת בניין, החברה

 של זה בחלק מתקיימת התנועה מרבית ואכן. בלבד הקמפוס של הזה החלק את משרתים האוטובוס קווי

 להולכי ומשמש 5' מס כביש על הנמצא גהה שער: הם הסטודנטים נכנסים בהם השערים שלושת. הקמפוס

 מול הנמצא, הרכב ושער בלבד רגל להולכי משמש הוא וגם 500 כביש על הנמצא אונו שער; בלבד רגל

 היא 0 מפה. הרגל להולכי גם אך, לרכב עיקרי כניסה כשער משמש וכשמו שמואל בגבעת אילן רמת שכונת

 קווי רשימת האוטובוס: לב שימו. לקמפוס המגיעים הקווים את גם שכוללת הקמפוס של סכימטית מפה

 .כן לפני אחרים ושינויים מחדש הארגון בעקבות שחלו לשינויים מעודכנת אינה במפה האוטובוס

 

 אילן בר באוניברסיטת התמצאות מפת – 0 מפה
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 ומפוארים חדשניים בניינים הוקמו זה בקמפוס. הצפוני הקמפוס להתפתח החל התשעים שנות מסוף החל

 הגובל ובחלק, זה לאזור רבות ומחלקות פקולטות עברו בהדרגה. מהשני אחד יחסית גדול במרווח הבנויים

 היסוד לימודי בניין כגון סטודנטים הרבה הכי לומדים שבהם הבניינים נמצאים אף הדרומי הקמפוס עם

 בוטינסקי'ז' ברח) מוסיקה שער הם זה בקמפוס העיקריים השערים. שלידו" התאומים בנייני"ו ביהדות

 דלילה אלה בשערים המכוניות, הנוסעים תנועת אך( אילן רמת שכונת בצפון) ספורט ושער( שמואל בגבעת

שעשוי )לאור מרחק ההליכה הרב בין קצוות הקמפוס  .הציבורית התחבורה תנועת גם וכך, יותר הרבה

שירות הסעות בחינם עבור המבקרים באוניברסיטה  2100הופעל החל באוקטובר ( קילומטר 2 -להגיע ל

שירות זה תרם לרווחת הסטודנטים בקמפוס והקל על הסטודנטים הרוצים לקחת (. ראה פירוט בהמשך)

 .ם המרוחקים ממקום לימודיהםאוטובוס מהשערי

 בתנועת משמעותיים הבדלים ישנם, אחרים למקומות בניגוד, אילן בר באוניברסיטת: התנועה דפוסי

 המגיעים כמות לפי עיקריות תקופות שלוש בין להבחין ניתן. השנה של שונות בתקופות האנשים

 .לאוניברסיטה

 בסוף מתחיל' ב סמסטר בעוד ינואר לסוף אוקטובר סוף בין לרוב נערך' א סמסטר – הסמסטרים .1

 לתחבורה והביקוש מלאה היא באוניברסיטה התפוסה זו בתקופה. יוני בסוף מסתיים פברואר

 בר לכיוון העומסים ומרבית 01:11 היא הלימודים לתחילת הנפוצה השעה. בשיאו נמצא הציבורית

 וגם, הלימודים התחלת כשעות שכיחות 6:11 -ו 6:11 השעות גם. זו שעה לקראת מתרכזים אילן

 גמישות ישנה באוניברסיטה זאת עם. סטודנטים של ערה תנועה מתקיימת הללו השעות לקראת

 סטודנטים של ערה תנועה ישנה 05:11 -ו 02:11 לקראת גם ולכן, הלימודים תחילת בשעות גדולה

 הדבר את תלקח יש ולכן, (יותר מוקדמות לשעות ביחס פחותה כי אם) האוניברסיטה לתוך

 .תחבורתי בתכנון בחשבון
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 06:11 הסיום שעות. מסוימות שעות לפי בשיאים מאופיינת האוניברסיטה מתוך חזרה התנועה גם

 המחכים רבים סטודנטים לראות ניתן 06:11 בשעה גם אך, ביותר הפופולאריות הן 00:11 -ו

 מחלקות שישנן שמכיוון לציין חשוב עדיין. יורדת התדירות כאשר דווקא, בתחנות לאוטובוס

 לתחבורה גבוה ביקוש למצוא ניתן, אחר לימודים פורמט בעלות( ומשפטים כלכלה ובמיוחד)

 סטודנטים לראות ניתן כן כמו. (21:11ואף אחרי ) "הסטנדרטיות" הסיום לשעות מחוץ גם ציבורית

 את התאיםכן יש לול 01:11 כגון יחסית מוקדמות בשעות לימודיהם את שמסיימים מעטים לא

 .בהתאם הציבורית התחבורה

 פברואר חודש בסביבות: קיימות שתי תקופות הנמשכות כחמישה שבועות – הבחינות תקופת .2

 בכמות מדובר עדיין אך, בסמסטרים מאשר יותר קטנה הסטודנטים כמות זו בתקופה. יולי חודשבו

 -ו 02:11, 6:11: הבחינות תחילת של העיקריים המועדים שלושת לקראת מתרכזת התנועה. ניכרת

 האינדיווידואלי והקצב הבחינות של השונה אורכן עקב מטבעה מפוזרת היא חזרה התנועה. 06:11

 לתארים התלמידים רוב עבור כי, לציין חשוב. מהתלמידים אחד כל בקרב הבחינה ביצוע של

 בין לאוניברסיטה הגעה דפוסי מבחינת משמעותי הבדל אין, והאקדמי המנהלי הסגל, המתקדמים

 .לסמסטרים הבחינות תקופת

 בלוח אחרות וחופשות לאוקטובר אוגוסט בין המתקיימת הקיץ בחופשת בעיקר מדובר – חופשות .3

 המגיעה הסטודנטים כמות. 'ב ממועדי חלק מתקיימים גם זו בתקופה. האקדמי הזמנים

 ותלמידי האוניברסיטה סגל הם לאוניברסיטה המגיעים ועיקר, יחסית קטנה היא לאוניברסיטה

 תל שמחנה העובדה עקב, זאת למרות. הציבורית בתחבורה להשתמש פחות שנוטים המחקר

 התחבורה את משמעותי באופן לצמצם ניתן לא, רגילה במתכונת עובדים שיבא ח"ובי השומר

 .לאוניברסיטה

 באב' ט, פורים, ופסח סוכות המועד חול כגון, ימים של מצומצמת שקיימת כמות גם לציין חשוב

 הואמתוך האוניברסיטה ואליה  הציבורית לתחבורה והביקוש סגורה האוניברסיטה בהם, וכדומה

 .אפסי

 

 שיבא חיים ש"ע הרפואי המרכז

 

 ברבות. החמישים בשנות" אוזרח"ו הארבעים בשנות צבאי חולים כבית נוסד שיבא החולים בית: רקע

 חולים בתי ארבעה הרפואי למרכז. התיכון במזרח הגדולים ואחד בישראל הגדול החולים לבית הפך, הימים

 ובית לנשים החולים בית, ספרא ש"ע לילדים החולים בית, הכללי החולים בית: משותפת הנהלה תחת

 כגון) ומכונים רבות חוץ מרפאות, א"מד של הארצי הדם בנק גם נמצא החולים בבית. השיקומי החולים

 שלושה, קניות מרכזי שני, סגל שיכוני מספר אף בו ויש עובדים 0111 מעל החולים בבית. ועוד( הלב מכון

 ומעדיף, הציבורית בתחבורה משתמש אינו החולים בית סגל שמרבית לציין יש. בנקים ושלושה מלון בתי

 ומחר היום תחבורה ארגוןו של בית החולים בשיתוף שנערך בסקר. פרטי רכב עם החולים לבית להגיע

 המוגבלת הציבורית התחבורה עקב זאת. 3יחידני פרטי ברכב לעבודה מגיעים העובדים מקרב 05%-ש נמצא

 המצב. חינם וחניה אטרקטיביות לא עובדים הסעות, העובדים של הצרכים על עונה שלא החולים לבית

                                                           
3

 .ממצאים ראשוניים מסקר תחבורה לעובדי בית החולים שיבא(. 2101מאי )תחבורה היום ומחר  
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 וכן, 06:11 -ו 10:11: העומס בשעות בעיקר, הקריה ובתוך החולים לבית בכניסות כבדים תנועה עומסי יוצר

 ובניינים, הפתוחים השטחים חשבון על וגדלים הולכים חניה שטחי להקצאת שמובילות חניה לבעיות

, להתווסף שעתידים 011 ועוד חניה מקומות 6111 מעל יש כיום. החולים בית עבור עתידיים פוטנציאליים

 אינה העומס לשעות בהתאם ויציאה כניסה נתיבי' מס לשינוי מערכת גם. הביקוש על עונים אינם אשר

 .הולם מענה מספקת

, הראשית הכניסה. כניסות שתי רק בו יש, החולים בית של גודלו למרות: השימוש ודפוסי גיאוגרפי מבנה

 ברוב עמוסה והיא, הרכבים מרבית נכנסים זו בכניסה. ביממה שעות 25 פועלת, האלה עמק' ברח הנמצאת

(. קציר מסוף) הסמוך האוטובוסים ומסוף השומר תל למחנה סמוך נמצאת המזרחית הכניסה. היום שעות

 בעיקר עמוס זה שער. הציבורית התחבורה מרבית נכנסת ודרכו 20:11 – 8:11 השעות בין פועל השער

 מסוגלים ואינם נתיביים-חד, צרים רובם אך, כבישים של מסועפת מערכת יש הקריה בתוך. השיא בשעות

 .הכרח לפיכך הוא החולים לבית הציבורית התחבורה פיתוח. השיא בשעות בעיקר, התנועה את להכיל

 

 החולים בבית העיקריות האוטובוס ותחנות שיבא ח"בבי הכבישים מערכת של סכמטית מפה – 2 מפה

 

 
 

 בין והמנהלי הרפואי הסגל מרבית של העבודה תחילת לקראת הם החולים לבית לכניסה השיא שעות

 גם קיימים בכניסה עומסים. בכניסה הגדולים התנועה עומסי מרבית נוצרים גם אז. 01:11 -ל 10:11 השעות

 מאשר יותר קטן מידה בקנה מדובר כי אם, במחלקות המשמרות תחלופת שעת שהיא 06:11 השעה לקראת

 המשמרות תחלופת שעת) 06:11 השעה בסביבות הם העיקריים העומסים היציאה בכיוון. הבוקר בשעות

 16:11 בשעה בכניסה מסוים עומס גם קיים(. ובמכונים במרפאות הפעילות סיום ושעת הסיעוד צוות של



 

 ~ www.tachbura.org  ~8: אתר
 tachbura.now@gmail.com: ל"דוא

 מתקיימת החולים לבית שהתנועה לציין יש. יחסית קטן הוא אבל המנהלי הצוות של 08:11 בשעה וביציאה

 מדובר שרכא, בחינה מכל" השיא שעות"ל נחשבות שאינן המאוחרות הערב שעות לרבות, היום שעות בכל

 בית את שעוזבים המאושפזים מבקרי אף אלא( בתשלום בהסעות כך לשם שנעזר) הרפואי בסגל רק לא

 הביקוש, אילן בר ואוניברסיטת השומר תל למחנה בניגוד(. 20:11 -ל 06:11 בין כ"בד) הערב בשעות החולים

 מובהק פחות יוממות במוקד שמדובר כך, שבת מוצאיב ואף, שישי בימי גם מתקיים החולים לבית להגעה

 אינו, אילן בר באוניברסיטת הקיים העונתיות מרכיב, בנוסף. תחבורתי תכנון בעת בכך להתחשב ויש

 תואם בשעריו הבאים והעובדים החולים בית בשירותי המשתמשים וכמות שיבא החולים בבית מתקיים

 אך, מהרגיל לתחבורה ביקוש פחות מעט יש הספר בית ובחופשות שבקיץ כך) המשק בשאר שקורה מה את

 (.קריטית במאסה מדובר לא

 

 (השומר תל מחנה) דורי מחנה 

 

 לאחד, הקריה מחנה עם יחד, הפך הימים וברבות הבריטי המנדט מימי עוד קיים השומר תל מחנה: רקע

 כאשר, בסיסים 11 מעל במחנה. בישראל החשובות מהמפקדות ואחד, המרכז באזור המרכזיים המחנות

 א"אכ של והפרישה התשלומים מחלקת ,שלוחה של משרד הביטחון ,(ם"בקו לשעבר) מיטב הם העיקריים

, החימוש חיל מפקדות, (א"מש) ואחזקה שיקום מרכז, (ל"חט) ליבשה הטכנולוגית החטיבה, (ש"מת לשעבר)

 רבים ובסיסים ציוד בסיס, וחינוך צבאית משטרה, (רפואיות ויחידות מרפאות כולל) הרפואה, הלוגיסטיקה

 חוזרים( התורנים למעט) המוחלט רובם כאשר, חיילים של רבים אלפים משרתים אלה בבסיסים. נוספים

 הבסיס בשולי הנמצאת האזורית הגיוס לשכת הוא בנפרד לציון שראוי נוסף חשוב בסיס. יום מדי הביתה

 בצו המתייצבים) הביתה חוזרים שחלקם מתגייסים מאות גם, בה ומשרתים לעובדים מעבר וקולטת

 לשים יש זו לאוכלוסיה גם(. הציבורית בתחבורה הביתה חוזרים שגם) ומלוויהם מתגייסים ואחרים( ראשון

 .תחבורה מערכות מתכננים כאשר דגש

 ארבע כולל והוא הגיאוגרפית בפריסה מאוד גדול הוא השומר תל מחנה: שימוש ודפוסי גיאוגרפי מבנה

 המשרתים לחיילים העיקרי הכניסה שער הוא, קציר התחבורה מסוף ליד הנמצא, צפון שער. כניסות

 הגיוס לשכת ליד נמצא קיראון שער(. ה"וממד ראשי רפואה קצין מפקדת, מיטב כגון) קרובים בבסיסים

 של קווים מספר המשרת קטן אוטובוסים מסוף נמצא המסוף ליד. רכב לכלי הראשי הכניסה שער והוא

, שלכת שער נמצא זה לשער סמוך(. אונו בקרית רימון בשכונת הללו הקווים סיימו 2118 עד" )קווים" חברת

 הגיוס ללשכת קציר מסוף בין. השער ליד הנמצאת גדולה בסיסים קבוצת בתוך המשרתים חיילים המשמש

 אור עם בגבול נמצא הדרום שער. הבסיס לפנים נכנס גם היום משעות שבחלק, 2 קו נוסע שלכת ושער

 ויהוד יהודה אור אזור את לרוב משרתת זה לשער התחבורה מערכת. האחרים מהשערים ומרוחק יהודה

 נתייחס לא זו בסקירה לכן. שיבא ח"ובי אילן בר אוניברסיטת את המשרתת למערכת קשורה ואינה

 .דרום שער בסביבות העוברת לתחבורה

 תחילת שעות. מובהקים יוממות דפוסי מתקיימים המחנה תוך אל בתחבורה, השימוש דפוסי מבחינת

 חיילים ישנם זאת עם. הזו השעה סביב מתקיימת התנועה ועיקר 6:11 היא המחנה בבסיסי הפעילות

 חיילים של ערה תנועה מתקיימת עדיין 6:11 סביבות עד ולכן יותר מאוחרות בשעות לבסיס שמגיעים

 06:11 -ו 00:11 השעות בין לשיאה ומגיעה 08:11 בסביבות מתחילה הערה התנועה ההפוך בכיוון. לאזור

 מסוים ביקוש יש עדיין אך, בחדות התנועה יורדת 06:11 השעה אחרי(. 00:11 היא הרשמית הסיום שעת)
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, וממנה הגיוס לשכת לכיוון תנועה מתקיימת היום שעות בשאר. 21:11 סביבות עד חיילים מקרב לתחבורה

 ולא כמעט החיילים תנועת מבחינת. לאזור התנועה מאוד גברתמת הגדולים הגיוסים בתקופת כאשר

 .למתגייסים הקשור בכל כאמור למעט, עונתיות מתקיימת

  

 ותל אילן בר אוניברסיטת אזור אל הציבורית התחבורה מאפייני – שני פרק

 עיקריות ובעיות קיים מצב תיאור: השומר

 

 אילן בר אוניברסיטת

 

 כביש הוא הראשון. ראשיים צירים שני בין חיבור על נמצאת אילן בר אוניברסיטת: תחבורתיים מאפיינים

 חלק. בינעירוניים אוטובוסים מספר וכן רבים בינעירוניים אוטובוסים עוברים ובו( גהה כביש) 5

 ממשיכים ואחרים השומר תל ומחנה שיבא החולים לבית בדרך 500 לכביש מזרחה פונים מהאוטובוסים

 ברק בני קווי כגון באוניברסיטה כלל עוצרים לא או) אילן בר באוניברסיטת רק ועוצרים הכביש בהמשך

 רגל הולכי לגשר צמוד, "גהה שער" ליד נמצאת העיקרית התחנה(. החרדית האוכלוסייה את המשרתים

 בעוד, לגשר הצמודה התחנה באותה מתנקזים האוטובוסים כל דרום בכיוון. לאוניברסיטה לנכנסים המיועד

, רגל הולכי לגשר מתחת עוצרים מזרח מכיוון הפונים אוטובוסים: לשניים מפוצלת התחנה צפון שבכיוון

 למחלף מתחת שהוקם מיוחד במפרץ עוצרים( 511 -ו 085 כגון) מדרום המגיעים שהאוטובוסים בעוד

 מהסטודנטים לחלק הרלוונטית 5 כביש על נוספת תחנה. למחלף צמוד העובר רגל להולכי בגשר ומחובר

 מאות כמה ללכת שיכולים הצפוני מהקמפוס הבאים את משמשת זו תחנה. שמואל גבעת במחלף נמצאת

 שער ליד התחנה מאשר הסטודנטים בקרב פופולארית פחות התחנה, זאת עם. התחנה אל ברגל מטרים

מהמשתמשים בה הם תושבי וחלק ניכר , (אם כי בזמן האחרון יש יותר מודעות של סטודנטים אליה) גהה

כגון )זוהי גם התחנה היחידה בה עוצרים קווי בני ברק שתכליתם לשרת את האוכלוסייה החרדית . בני ברק

 (.וכדומה 262, 560, 512

 זה בשער העוצרים מהקווים חלק. הקמפוס בדרום" אונו" לשער סמוך 500 כביש על נמצא השני המוקד

 בכיוון. האוניברסיטה באזור שלהם היחידה התחנה וזו דרום לכיוון פונים ואחרים גהה בשער גם עוצרים

 לקווים המיועד( למדרכה הצמוד) האחד: חניה מפרצי לשני ומחולקות אונו לשער צמודות התחנות מערב

המפרצים יכולים להכיל עד שלושה . דרומה לפונים מיועד( המקביל בנתיב) והשני, צפונה הפונים

וזאת לאחר בקשות של גורמים , אוטובוסים בבת אחת והם נבנו במסגרת העבודות להרחבת המחלף

באזור המפרץ קיימת גם אפשרות לאוטובוסים להיכנס מכביש גהה ולביצוע . באוניברסיטת בר אילן

 קיימים מזרח בכיוון. נענו בשלילה לשער אונו 5אך הצעות האוניברסיטה להכנסת הקווים מכביש , הפרסה

 ח"ולבי קציר למסוף הממשיכים הקווים עבור המיועד קציר אהרון' ברח האחד: תחנות של מוקדים שני

 מהקווים חלק. מזרחה הממשיכים לקווים ומיועד קציר אהרון' רח פינת אילן בר בדרך נמצא השני. שיבא

( 60 קו כגון) יוצאים אחרים בעוד, (הגיוס ללשכת מגיעים חלקם אך) קציר למסוף ממשיכים לא( 86 קו כגון)

 .במזרח היעדים לכיוון ופונים החולים בית מאזור יוצאים
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 המרכזים משנה מוקדי מספר ישנם, לאוניברסיטה הקווים מרבית את המרכזים, הללו המוקדים לשני מעבר

. הקמפוס של המזרחי לצד הנושק שמואל בגבעת אילן רמת אזור הוא האחד. קווים של מצומצמת כמות

 זאת לעומת. הקמפוס של המזרחיים השערים בכל עוצרים האוניברסיטה של זה לצד שמגיעים הקווים

 כדי שמואל גבעת למחלף ללכת צריכים והסטודנטים, ביותר דליל השירות הקמפוס של הצפוני בשער

 .תחבורה משירותי ליהנות

 ולא 5 כביש מאחורי הנמצא גן ברמת עמידר רמת מסוף הוא מהסטודנטים לחלק הרלוונטי נוסף מסוף

 .אביב ותל גבעתיים, גן רמת אזור את המשרתים קווים מספר משרת המסוף. גהה משער רחוק

 11 -ששילש את שטחו ב, עקב ההתרחבות המהירה של הקמפוס: התחבורה הפנימית בתוך האוניברסיטה

 21כך סטודנט עלול ללכת . ארוכים בין קצוות הקמפוסהשנים האחרונות נוצרה בעיה של מרחקי הליכה 

כאמצעי יעיל לפיתרון . דקות 11דקות רק כדי להגיע משיעור אחד למשנהו כאשר זמן ההפסקה הוא 

השירות הושק . שירות הסעות סדיר לסטודנטים ועובדי הקמפוס 2100הופעל החל מאוקטובר , הבעיה

". ק יולוזרי'ז"השירות מבוצע על ידי הזכיין . שמואל גן אל, הל הבינוי של האוניברסיט"ביוזמתו של סמנכ

לאורך . 21:11 – 6:11דקות בין השעות  1-6נשכרו חמישה רכבים חשמליים היוצאים בתדירות של , לשם כך

לכל שערי  תחנות המקיפות את כל המקומות האסטרטגיים בקמפוס ומאפשרים גישה נוחה 08המסלול יש 

הרכבים בהם מתבצעות ההסעות הם רכבים חשמליים הידידותיים לסביבה (. ורטלמעט שער ספ)הקמפוס 

 1מפה . בכל אחת מהתחנות ישנה מפה עם פירוט מסלול ותחנות .4נוסעים בכל אחד מהם 26ומכילים עד 

 .מציגה את השילוט עם מפת קו השאטל

 

 בר אילןאוניברסיטת מפת קו השאטל של  – 1מפה 

 

 

                                                           
4

 http://www.barilan-magazine.co.il/148422/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%97%D7%93%D7%A9-
%D7%91%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A1-%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F-

%D7%94%D7%97%D7%9C-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8-
%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%90%D7%98%D7%9C-

%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99-
%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94 
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מדובר בשירות חיוני שנהנה מביקוש יציב גם בשעות שאינן נחשבות לשעות תחילה , מהתרשמות בשטח

תרומתו העיקרית של השאטל ברמת המאקרו הוא בשיפור הנגישות לכל תחנות . וסיום השיעורים

כך שכל , ובאמצעות כך הגדלת הרלוונטיות של התחבורה הציבורית, התחבורה העוצרות בשערים השונים

 .קווים נגישים לכל תלמידי האוניברסיטהה

 

 מדובר ברובם. רבים קווים עוברים אילן בר לאוניברסיטת בסמוך: לאוניברסיטה סמוך העוברים הקווים

 הארגון במסגרת" דן"מ שעבר" אגד" קו, ובנוסף" )קווים"ו" דן" חברות ידי על המופעלים, עירוניים בקווים

 עוצרים מהם חלק כאשר, אונו שער באזור עוצרים הקווים עיקר(. דן בגוש הציבורית התחבורה של מחדש

. ובינעירוניים פרבריים קווים של מוגבל מספר גם עוצרים, העירוניים לקווים בנוסף. גהה שער ליד גם

 בפרק בפירוט כך ועל) מוגבלות פעילות ושעות בעייתית מתדירות שסובלים עיקרייםה הם אלה קווים

 עם טבלה) הסטודנטים אוכלוסיית את המשרתים העיקריים העירוניים הקווים של סקירה להלן(. הבא

 (.0 נספח ראה, הקווים כל ותדירויות מסלולים פירוט

 את המחברים כקווים המשמשים העיקריים הקווים שני –"( דן)" 01 -ו"( קווים)" 86 קווים 

 היהלומים בורסת זורוא, גן ורמת ברק בבני בוטינסקי'ז בציר מפתח למקומות האוניברסיטה

' לשד ממשיך 01 שקו בעוד, מעריב ובית עזריאלי מרכז לאזור גם מגיע 86 קו. מרכז רכבת ותחנת

 גבוהה מפופולאריות ונהנים גבוהה בתדירות פועלים הקווים שני. רוטשילד' ושד המלך שאול

 לנקודות שירות נותני הללו הקווים של מהיותם רק לא נובעת זו פופולאריות. הסטודנטים בקרב

חשובות  המעבר לקראת המקשרים קווים מהיותם גם אלא המסלול לאורך אסטרטגיות מפתח

וקווי  הרכבת על עולים רבים סטודנטים משם, מרכז רכבת תחנתעיקר ב מדובר. לקווים אחרים

 הקווים עבור מעבר כתחנת המשמש, גהה במחלף וכן, בארץ רבים ליעדים אוטובוס בינעירוניים

 ולמרות, השיא בשעות מאוד עמוסים הקווים הזו מהסיבה(. 680) סבא ולכפר( 88, 60) תקווה לפתח

 בעיקר מתבטא והדבר, רבה מצפיפות שסובלים בקווים מדובר, שלהם לכאורה הגבוהה התדירות

 תדירות הגברת רק לא הוא זו לצפיפות הפיתרון. רבים חיילים ומשרת קציר ממסוף היוצא, 01 בקו

( והשרון תקווה לפתח ובפרט) אחרים קווים של תדירות הגברת ידי על נוסעים ויסות גם אלא

 גם לציין חשוב. גהה למחלף אילן בר שבין ביותר העמוס בקטע הללו מהקווים העומס את שיורידו

 תל ללב והמשיך מרכז רכבת עד 01 קו במסלול שפעל, 85 קו, נוסף קו זה בציר פעל 2100 יוני שעד

 את העלה, אחרים בקווים תדירות תוספת ללא ביטולו, נמוכה בתדירות היה שהקו למרות. אביב

 .01 -ו 86 בקווים הצפיפות

 ככזה) שדה אלוף לציר האוניברסיטה את ומחבר קציר ממסוף היוצא בקו מדובר –"( דן)" 51 קו 

 ציר דרך עובר) אביב תל דרום שכונות, (וגבעתיים גן רמת באזור רבים לקווים מעבר כקו משמש

 אופטימלית בצורה תוכנן המסלול. ים ובת בחולון מפתח למקומות וממשיך( לב בר ודרך דיין משה

 על עונה ולא גבוהה מספיק לא שלו התדירות, זאת עם. לאורכו רבים נוסעים משרת ולכן

( ארוכים) מפרקיים מהאוטובוסים חלק השנים במהלך הוחלפו, המצב את להחמיר כדי. הביקושים

הפעלתו של קו מהיר לחולון ובת ים , עם זאת .בקו הצפיפות הוחמרה ובכך, רגילים באוטובוסים

שמוכיח שלעיתים מה , תרמה להקלת מה בעומסים בקו זה 2100החל מיולי ( 051קו )באופן סדיר 

 .לא חייבים לתגבר תדירות בשביל לשפר את איכות הנסיעה בקו אלא להוסיף קווים משלימים
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 דרך-שדה אלוף ציר דרך אביב תל מרכז לכיוון הנוסע ומהיר ישר מסלול בעל קו –"( קווים") 68 קו 

 נוסע ההפוך בכיוון. רדינג למסוף עד גבירול אבן כל ולאורך קפלן רחוב לכיוון ממשיך, השלום

 אבל הסטודנטים אצל גדולה מפופולאריות נהנה הקו. ויהוד יהודה גני, אונו לקריית ישיר במסלול

, אביב לתל לחזור הסטודנטים נוטים שבהן בשעות דווקא( 'דק 11) נמוכה בתדירות נוסע הוא

 .ההפוך לכיוון( 'דק 06-21) יותר גבוהה ובתדירות

 קו הופעל 2100 יוני עד. ים ובת לחולון( 55 וכביש מסובים מחלף דרך) מהיר קו –"( אגד)" 051 קו 

 בין רק) 51 קו של לזה חפף ים ובת חולון בתוך מסלולו". דן" חברת ידי על שילוט אותו עם

 עד בינונית בתדירות נסע והוא( ואזור מסובים דרך מהיר במסלול נסע הוא לחולון האוניברסיטה

 בקו השתמשו ים ובת חולון תושבי שיא שעות שאינן בשעות לכן. מוגבלות פעילות בשעות נמוכה

 ושונה יותר יעיל שיהיה כך המסלול שונה" אגד"ל המעבר עם. יותר הרבה מפותל מסלול בעל 51

 בתדירות שפועל לסדיר הקו הפיכת הוא המשמעותי השינוי אך. ים ובבת בחולון 51 של מזה

 וכן השיא בשעות( 'דק 01-02) גבוהה בתדירות, שיא ביקוש שעות שאינן בשעות( 'דק 06-21) סבירה

 בשני 21:11 -ב יוצאת האחרונה הנסיעה) המאוחרות הערב שעות עד הכיוונים בשני פעיל הוא

 בעלי ליעדים עירונית תחבורה לפעול צריכה בה לדרך חיובית דוגמה מהווה הקוכאמור (. הכיוונים

 .בינוני ביקוש

 מחלף עד 01 קו של לזה חופף במסלול נסע 2100 עד. תקווה לפתח נוסע הקו –"( קווים)" 60 קו 

 שונה 2100 בשנת. המרכזית לתחנה עד 60 של לזה דומה במסלול בוטינסקי'ז בציר והמשיך גהה

 01-06 -ב התקצר תקווה לפתח ההגעה זמן בכך. רבין ודרך 500 כביש דרך עובר שכיום כך, מסלולו

 הבוקר בשעות למעט ,(דקות 11-56) נמוכה נשארת והיא עלתה לא הקו תדירות, זאת למרות. דקות

 באותה 60 לקו חליפיים מסלולים אין, לעבר שבניגוד מכיוון. תקווה פתח מכיוון המוקדמות

 סטודנט, (תקווה פתח לקווי גהה במחלף ולהחליף 85/01/60 -ל לעלות היה ניתן 2100 עד) התחנה

 את מפספס הוא ואם, מרוחקת לתחנה (או לנסוע בשאטל) ללכת צריך, זה בקו להשתמש שרוצה

 חשוב. הקו של באטרקטיביות פוגע והדבר, אחרת לתחנה לצעוד או רב זמן לחכות ייאלץ הוא, הקו

 בכל ביום פעמיים פועל הוא אך, 060 קו גם פועל תקווה בפתח רבות שכונות תושבי שעבור לציין

 (.בהמשך פירוט ראה) הלימודים סיום לשעות מתואמות לא ובשעות, כיוון

 בית אל אליהו ויד שדה אלוף דרך עובר הוא כאשר, 86 לקו מהירה חלופה במעין מדובר – 086 קו 

 נמוכה שלו התדירות, 68 -ל ובדומה, האטרקטיבי מסלולו למרות. כרמלית למסוף וממשיך מעריב

 .אביב תל לכיוון חוזרים שהסטודנטים בשעות דווקא( 'דק 56-81)

 של והצפוניים המזרחיים השערים באזור עוצר זה קו, כאן שצוינו לקווים בניגוד – 56 קו 

 להיות אמור היה זה קו(. מוסיקה ושער ספורט שער, אילן מתר שער, רכב שער) האוניברסיטה

. בוטל לא רבות מחאות לאחר אך, דן בגוש החדש הארגון של השנייה הפעימה במסגרת מבוטל

 קצר הליכה במרחק נמצא) לאוניברסיטה ביותר הטובה הנגישות את שנותן הקו היותו למרות

 אינו הוא, (ולא מצריך נסיעה בשאטל ביותר המרוחקים לרבות, האוניברסיטה מקומות מרוב

 ומספר המפותל מסלולו, ('דק 21) הבינונית תדירותו עקב הסטודנטיםמ רבים עבור אטרקטיבי

 .שלאורכו המוגבל היעדים

 רמת בשער עוצרים שהם מכיוון הסטודנטים למרבית הנגישים בקווים מדובר כאן גם – 86/086 קו 

, זאת למרות(. 86/01 לקווים בדומה) בוטינסקי'ז ציר דרך מרכז לרכבת נוסעים הקווים. אילן
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 ומלכתחילה) שמואל בגבעת סיבוב שעושים בקווים שמדובר מכיוון אטרקטיביים אינם הקווים

 (.'דק 11 לרוב) נמוכה עד בינונית היא שלהם והתדירות( שמואל גבעת תושבי לשירות נועדו

 הפופולארי הקו הללו הקווים מבין. 080 -ו 80, 81, 16 בקווים מדובר – עמידר רמת מסוף קווי 

 אביב תל לב לאזור וכן גן רמת בעיר רחבים לחלקים חיוני קישור הנותן 80 קו הוא במיוחד

 גם פופולארי לקו אותו הופכת הגבוהה תדירותו(. ואלנבי' ורג'ג המלך, דיזנגוף, ארלוזורוב רחובות)

 הם, יותר ויעיל למהיר והפך שונה שמסלולו 81 וקו 2100 ביולי שהושק, 16 קו. הסטודנטים בקרב

 ברק בני העיר דרך העובר 080 קו. הסטודנטים בקרב בינוני מביקוש שנהנים פוטנציאל בעלי קווים

 .הסטודנטים בקרב פופולארי אינו

 טווח ומכסה מוגבלת היא והבינעירוניים הפרבריים הקווים כמות, העירוניים לקווים בניגוד, כאמור

 זוכות( סבא וכפר שוהם כגון) ואחרות לשירות כלל זוכות אינן( העין ראש כגון) רבות ערים. מוגבל

 .הבולטים והבינעירוניים הפרבריים מהקווים כמה סקירת להלן. ביותר מוגבל לשירות

 ת"פ מרכזית מתחנה יוצא הקו. ביותר והתדיר העיקרי הפרברי בקו מדובר –"( אגד)" 085 קו 

 במסלול ממשיך. בוטינסקי'ז וציר בילינסון ח"לבי( העיר במרכז נוסע לא) הישר במסלול ממשיך

 502 כביש ולאורך דגן בית צומת אל ממשיך הוא. גהה שער מול עצירה תוך, גהה כביש על ישר

 החלק ואת( ויצמן' רח) ציונה נס, (העיר של הוותיק החלק) צ"ראשל מרכז את עובר הוא כאשר

 מסיים הוא כאשר( המדע וקרית ויצמן מכון, הרכבת תחנת אזור) רחובות של והמרכזי הצפוני

 ציונה נס, צ"לראשל אילן בר בין בו משתמשים בקו הנוסעים עיקר. העיר של מרכזית בתחנה

 הישנה המרכזית לתחנה אילן בר אוניברסיטת בין הוא בקו ביותר העמוס הקטע כאשר, ורחובות

 אנשים אליו שמנקז בקו מדובר, לעיל שפורטו 01 -ו 86 לקווים בדומה(. הרצל' רח) צ"ראשל של

 ממערב יוצא שהקו מכיוון. לציון ראשון מערב בתושבי מדובר בפרט. אחרים ממקומות המגיעים

 אל פנימיים באוטובוסים לנסוע נאלצים הסטודנטים, הבוקר בשעות ביום שלוש פעמים רק העיר

 על מווסת לא עומס של רבים ומצבים, לצורך שלא עומסים יוצר ברהד. 085 לקו ולעבור הרצל ציר

 בקו צורך יש(. תפוסה-בתת נוסע הקו בהם מקטעים מול קיצונית צפיפות יש שבהם מקטעים) הקו

 נמוכה תדירות עקב פיתרון מהווה לא" קווים" של 016 קו) לציון ראשון למערב שנוסע נפרד

 (.אונו בקעת ערי תושבי את בעיקר לשרת שנועד מפותל ומסלול

 מסלול ומבצע רמלה מרכזית מתחנה יוצא הקו. 2102 באפריל שהושק חדש קו –"( אגד)" 255 קו 

 על מכן ולאחר הטייסים צומת עד 51 בכביש ונוסע, על אל בצומת עוצר הוא. ולוד ברמלה איסוף

 הקו. לכביש סמוך שגרים יהודה ואור יהוד  לתושבי מעשית אפשרות מהווה שהוא תוך 580 כביש

 בקו מדובר. איילון לקניון המושבות אם כביש על עולה ומשם תקווה פתח עד 5 בכביש ממשיך

 בתדירות הושק הקו. אילן בר של לסטודנטים רק רלוונטיים שאינם, חיבורים שלל המציע מאסף

 לקוות ויש, תפוסה לצבור מתחיל הקו ראשוניים מנתונים. היום שעות ברוב ופועל סבירה

 .תגדל תדירותו שבהמשך

 מהווה 106 הרי, יעילים מאספים לקווים דוגמאות הם 255 -ו 085 קווי אם –"( ואוליה)" 106 קו 

 שיבא החולים מבית שיוצא אקספרס בקו מדובר. לפעול צריך בינעירוני קו בה לדרך דוגמה

 לכיוון רק אפשרית העצירה רווה גן במחלף תנועה הסדרי עקב) צ"ראשל מרכזית לתחנה וממשיך

 הישיר המסלול את מבצע בה, באשדוד ומסיים( יבנה למחלף סמוך) יבנה למסוף נכנס, (דרום

 מתל דקות 11 -ו הבוקר בשעות מאשדוד דקות 06-11) הביקוש בשעות גבוהה הקו תדירות. ביותר
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 עם(. בשעה פעם) למדי נמוכה היא התדירות לשיא שמחוץ בשעות(. הצהריים אחר בשעות השומר

 עקב הקו יציאת זמן את לתזמן והאפשרות העיקריות היום שעות בכל הקו של קיומו עצם, זאת

 הנוסעים כמות היא לכך הראייה. ומבוקש לרלוונטי הקו את הופכת, "לנקודה מנקודה" קו היותו

. הביקוש לאור השיא בשעות הקו את תגברה" ואוליה"ש והעובדה, היום שעות בכל בקו הגבוהה

 פעולה מודל יאמצו לא( סבא לכפר 685 -ו לנתניה 851 -ו 806 כגון) דומים ליעדים שקווים סיבה אין

 .בהמשך כך ועל, דומה

 לאוכלוסיה כקו שמוגדר 512 לקו בניגוד. לירושלים ברק מבני שיוצא הקו – 5"(דן)" 511 קו 

 511 קו, (זו אוכלוסיה עבור המוגדרים הקווים לשאר בדומה) באוניברסיטה עוצר ואינו, החדרית

 ומחלף שדה אלוף מחלף גם) 5 כביש על המפתח הנקודות בכל ועוצר מעורבת אוכלוסיה משרת

 מגוון שמשרת קו היותו. לירושלים 0 כביש דרך ישיר במסלול ממשיך הוא כאשר, (מסובים

 כאשר, היום שעות ברוב( דקות 06-21) יחסית גבוהה בתדירות אותו להפעיל מאפשר, אוכלוסיות

 מאפשרת בקו הנסיעה נוחות(. חצות סביבות עד) המאוחרות הערב שעות עד פועל הקו

 חופש את ומרחיבה לאוניברסיטה הגדולה מהעיר בקלות להתנייד רבים למרצים ואף לסטודנטים

 .ללמוד היכן שלהם הבחירה

 ובשעות נמוכה בתדירות נוסעים והבינעירוניים הפרבריים הקווים שאר, הללו הקווים למעט 

 .הבא בפרק ידונו והם הבעיה לב את מהווים אלה קווים. מוגבלות פעילות

 

 דורי ומחנה שיבא החולים בית

 

 משמש השומר תל אזור, מעבר כתחנת שמשמשת, אילן בר לאוניברסיטת בניגוד: תחבורתיים מאפיינים

 יותר קטנה באזור העוברים הקווים שכמות הסיבה זו. הקווים של קצה כתחנת המקרים של המכריע ברוב

 את משרתים גם, השומר תל מאזור שיוצאים מהקווים ניכר חלק. אילן בר באוניברסיטת מאשר

 תל מחנה את משרתים אינם אילן בר אוניברסיטת את המשרתים רבים קווים אך, אילן בר אוניברסיטת

 שעובר 088 קו למעט) השומר תל את המשרתים והבינעירוניים הפרבריים הקווים כל, כן כמו. השומר

 באוניברסיטת שעוצרים רבים בינעירוניים קווים ישנם בעוד, אילן בר באוניברסיטת עוברים( ביום פעמיים

 לקווים גישה ישנה השומר תל ממחנה(. 511 -ו 085 למשל) השומר תל באזור עוצרים לא אך אילן בר

 שמדובר מכיוון אך( 506 -ו 66, 10, 18 למשל) דרום משער נוספים בינעירוניים ואף פרבריים, עירוניים

 מאשר טובה פחות השומר תל לאזור הגישה, מהסקירה יוצא כפועל. הללו בקווים נדון לא, נפרדת במערכת

 תחנת ישנה( 511 -ו 085 כמו) הבינעירוניים מהקווים חלק שעבור לציין חשוב עדיין. אילן בר לאוניברסיטת

 שיבא החולים לבית או/ו קציר למסוף קצרה בנסיעה להגיע ניתן משם כאשר, שדה אלוף במסוף מעבר

 ובפרט, אילן בר באוניברסיטת העוברים בקווים הקיימות הבעיות עיקר, עדיין(. ועוד 015, 86, 66 בקווים)

 . מידה באותה המוקדים לשני רלוונטיות בינעירוניים קווים

 המסוף. מרכזית אחת מעבר ובתחנת מסופים בשלושה זה באזור להבחין ניתן תחנות מיקום מבחינת

 ולבית( צפון שער מכיוון) השומר תל למחנה בכניסה נמצא זה מסוף. קציר מסוף הוא באזור העיקרי

, (ועוד 01, 56, 51 כגון" )דן" חברת קווי מרבית של קצה תחנת הינו המסוף(. המזרחי השער) שיבא החולים
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 .כרגע מתעכב אך, הקו של ההפעלה במכרז שזכתה" ואוליה" לחברת לעבור אמור 
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 החולים בית לתוך שממשיכים הקווים מרבית(. 060" )קווים" חברת של יוממים וקו( 051" )אגד" של סדיר קו

 אוטובוס להחליף יכול, ישיר אוטובוס לו ואין החולים בית לפנים להגיע שצריך ומי, במסוף עוברים שיבא

 .רבים חיילים משרת אשר, השומר תל למחנה( 2 קו) שאטל גם יוצא מהמסוף. זה במקום

 לחדר סמוך) הלב מכון ליד קטן במסוף מסלולם את מסיימים החולים בית לתוככי שנכנסים האוטובוסים

 משני באחד זאת עושים קציר מסוף מתוך החולים בית לתוך שנכנסים הקווים(. החולים בית של מיון

 ממשיכים הם מכן לאחר. השיקומי החולים בית דרך או, והמינהלה הרופאים שיכון דרך: הבאים המסלולים

 שאינם הקווים. הלב מסוף עד הכללי החולים לבית וכניסה לילדים החולים בית, ומעבדות הדם בנק לאזור

 .הראשי השער דרך ויוצאים החולים בבית סיבוב עושים( 86 כגון) קציר במסוף עוברים

 של בסופו החולים לבית נכנסים מאלה כמה. החולים בית של הראשי לשער סמוך שעוברים קווים ישנם

 מרכזיים ממוקדים הליכה במרחק נמצא הראשי השער, מקרה בכל(. 66 כגון) לא ואחרים( 015 כגון) דבר

 .החולים לבית היחידה הכניסה מהווה ושבת הלילה ובשעות, החולים בבית

 משרת המסוף. 086 -ו 86, 66 הקווים עוצרים שבו הגיוס לשכת ליד קטן מסוף ישנו, החולים לבית קשר בלי

 של הראשי השער ליד עובר 66 קו כי אם) החולים בית למבקרי רלוונטי אינו אך, השומר תל מחיילי חלק

 (.החולים בית

 באוניברסיטת גם עוברים, החולים בבית שעוברים מהקווים שחלק מכיוון: לאזור סמוך העוברים הקווים

 את רק בהרחבה ונסקור המוקדים שני בין התחבורתיות במערכות להבדלים רק כאן נתייחס, אילן בר

 (.2 נספח ראה, הקווים כל ותדירויות מסלולים פירוט עם טבלה) לאזור הייחודיים הקווים

 

 גבעת 6 – עירוניים קווים. השומר תל באזור עוברים ואינם אילן בר באוניברסיטת שעוברים קווים 

 לבאים רק רלוונטיים 086 -ו 86 קווים(. 80/080, 81, 16) עמידר רמת קווי, 68, ברק בני 06, שמואל

 ניתן מכולם) 511, 211/212, 085: בינעירוניים קווים(. הגיוס ללשכת מגיעים) השומר תל למחנה

 אך רלוונטי 255 קו. שמואל גבעת במסוף העוצרים חרדים קווי, (שדה אלוף במסוף מעבר לעשות

 (.דרום שער ליד עוצר) השומר תל במחנה למשרתים ורק

 01, 86/086, 56, 51 – עירוניים: אילן בר באוניברסיטת וגם שיבא ח"בבי גם עוברים הבאים הקווים ,

 אודות סקירה. 851, 821, 806, 685, 616, 106, 66: ובינעירוניים פרבריים. 251, 051, 016, 60/060

 .אילן בר באוניברסיטת המצב אודות בסקירה לעיל ראה( והסדירים) העיקריים הקווים

 .אותם לסקור וחשוב באוניברסיטה עוברים ינםשא ייחודיים קווים מספר ישנם עדיין

 בכניסה עוצר תקווה וגני אונו בקרית מסלול אחרי. הגיוס מלשכת יוצא הקו –"( קווים)" 66 קו 

 משם(. מנדס/וגילדסגיים קציר רחובות בפינת 2 לקו מעבר לבצע גם ניתן) שיבא ח"בי של הראשית

 לצפון איכילוב ח"בי דרך וממשיך מרכז רכבת לכיוון גבעתיים את חוצה, שדה אלוף לציר ממשיך

 הערב בשעות גם שפועל ותדיר פופולארי בקו מדובר. רדינג במסוף סיום עם אביב תל של הישן

שעת היציאה , עם זאת .השפל בשעות שיבא ח"לבי העיקרי בשירות מדובר למעשה. שבת ובמוצאי

מאוחרת מעט ונסיעה זו מגיעה לבית החולים סמוך לתחילת ( 6:56) הראשונה של הקו לכיוון שיבא

 .לכן יש צורך להקדים את שעת יציאת הקו(. 0:11)המשמרת של צוות הסיעוד 

 קו הופעל 2100 ביולי. אביב תל של המרכזית לתחנה 16 קו פעל 2100 יוני עד –"( דן)" 015 קו 

, 015 קו הוארך ובמקומו, 2102 במרץ זה קו בוטל, נוסעים מיעוט עקב. 016 שמספרו חדש במסלול

 יותר נרחבים חלקים) יותר נרחבים לאזורים שירות מספק הוא אך, שבוטל 16 לקו דומה שמסלולו
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 הערב בשעות פועל הזה הקו גם. יותר גבוהה בתדירות ופועל( אלנבי' רח, אביב תל מזרח מדרום

 לא הערב בשעות תדירותו אך ש"ובמוצ( קציר מסוף דרך ולא הראשי השער דרך יוצא אך)

מאוחרת מדי ( 8:11)בנוסף שעת הנסיעה של הנסיעה הראשונה של הקו  (.בשעה פעם) אטרקטיבית

ויש להקדים את שעת תחילת  0:11עבור העובדים שצריכים להתחיל להגיע לעבודה בשעה 

 .הפעילות

 הקו מסלול שונה 2100 ביולי. שונה במסלול אך מספר באותו קו פעל 2100 יוני עד –"( דן)" 86 קו 

 למסוף נכנס לא הקו 86 לקו בניגוד. גן ברמת אחרים אזורים מכסה הוא ועתה, משמעותי באופן

 בקו מאשר משמעותית גבוהה החדש הקו תדירות. הראשי השער דרך החולים מבית ויוצא, קציר

 20:11 עד) יותר ארוכות הפעילות ושעות( דקות 11-56 לעומת היום בשעות דקות 21) הישן בפורמט

 (.06:11 עד במקום

 במסלול נוסע אך, 0 קו של מסלולו קיצור על ברק בני תושבי את לפצות בא הקו –"( דן)" 015 קו 

 עקב בשעה לפעם ירדה 2102 במרץ אך, דקות 11 -ב פעם הייתה ההתחלתית תדירותו. לגמרי אחר

 .ביקוש חוסר

 אילן בר באוניברסיטת עובר ולא שיבא ח"בבי שעובר היחיד הפרברי בקו מדובר –"( אגד)" 088 קו .

 שלה הנסיעות כמות אך צ"וראשל ציונה נס דרך, רחובות עד 085 לקו יוממים בחלופת מדובר

  .אותו ויש לתגבר (כיוון לכל ביום פעמים 0-2) מדי נמוכה

 

 לאוניברסיטת השירות, אביב תל לאוניברסיטת בהשוואה. חשובה הערה לציין חשוב זה פרק לסיכום

 את משווים אם יותר אף למשמעותיים להיות הופכים הפערים. ואפקטיבי מגוון פחות הרבה אילן בר

 שיפור טעון לשירות שזוכה השומר תל ומחנה, גבוהה ברמה תחבורתי לשירות שזוכה הקריה מחנה

 ומחנה גלילות מחנה כגון, המרכז באזור אחרים גדולים שמחנות לציין חשוב הצדק למען כי אם)

 התל המקומות של הגדולה קרבתם היא לכך העיקרית הסיבה(. יותר אף לקוי לשירות זוכים צריפין

 הירידים ומרכז אביב תל אוניברסיטת עבור כאשר) הרכבת לתחנות ואף מרכזיים תנועה לצירי אביביים

 בדומה. מסודר תכנון רבחוס טמונים אלה להבדלים העיקרית הסיבה אך(. במיוחד רכבת תחנת נבנה

" טלאי על טלאי" התפתחה השומר תל לאזור התחבורה מערכת גם, בישראל התחבורה מערכות לרוב

 ברמה בשירות לזכות עשויים הדמוגרפיים המאפיינים מבחינת ודומים סמוכים שאזורים נראה ולכן

 והשיפורים, רפורמות ואף מסודר תכנון במסגרת מבורכים שינויים נעשים האחרונות בשנים. שונה

 -ו 051 בקווים מורגש הדבר בעיקר) הציבורית התחבורה של השנייה מהפעימה כתוצאה באזור שחלו

ומשאבים  תכנוןב םמאמצי השקעת באמצעות יחסית בקלות שינויים לעשות שניתן הוכיחה( 86

 .הבא בפרק כך ועל, רבים שינויים דרושים עדיין. מינימליים בהוספת תשומות

 

 השומר תל לאזור התחבורה במערכת ושיפורים לשינויים הצעה – שלישי פרק

 

 התחבורתיות הבעיות לפתרון מעשיים פתרונות יציע זה פרק, באזור התחבורה מערכת סקירת לאחר

 למקומות תחבורתי קישור הוא הראשון. עיקריים רבדים בשלושה מתמקד הפיתרון. באזור העיקריות

 ותגבור פעילות שעות הרחבת הוא השני הרובד. ישיר תחבורתי קישור להיום נכון אין להם מתפתחים
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 קווים של תדירות העלאת הוא השלישי הרובד. מצומצמת במתכונת כיום שפועלים בינעירוניים קווים

 אך) נמוכה מתדירות כתוצאה אטרקטיביות מחוסר לחלופין או גדולה מצפיפות שסובלים סדירים עירוניים

 השני הרובד מכן ולאחר, הראשון לרובד קדימות לתת יש עדיפויות סדר מבחינת(. פרספקטיבה להם יש

 מתדירות חמורה יותר לקויה ונגישות לקויה מנגישות חמור יותר נגישות שחוסר מכיוון השלישי והרובד

 ברובד מהפיתרונות וחלק) והשני הראשון ברובד הפיתרונות כל כי לציין חשוב. סדיר קו של נמוכה

 שכל לציין נקודה חשובה נוספת היא. אילן בר לאוניברסיטת וגם השומר תל לאזור גם מתייחסים( השלישי

 תדירות ואפילו, חדש קו שהטמעת מכיוון, מספיק רוח ובאורך הולמת בהסברה מלווה להיות חייב שינוי

 .זמן שלוקח הדרגתי תהליך הינו חדשה

 

 השומר לתל ישיר קישור כיום אין בהם ליעדים חדשים קווים

 

 העין לראש השומר תל אזור בין קישור

 

 האוכלוסייה עשורים שני תוך. המרכז באזור ביותר המתפתחות הערים אחת היא העין ראש העיר: הבעיה

 לעיר להוסיף עשויות העתידיות הבנייה תוכניות. תושבים אלף 51 -כ בה מתגוררים וכיום 5 פי גדלה בה

 לפתח מדרום שנסלל 500 כביש. מעשור פחות בתוך שוב האוכלוסייה את ולהכפיל תושבים אלפי עשרות

 לא היום עד, זאת למרות. הפרטי ברכב דקות 21 -ל השומר תל לאזור העין מראש הדרך את קיצר תקווה

 לאזור העין מראש להגיע שצריך חייל או סטודנט. הנקודות שתי בין ישיר ציבורית תחבורה שירות כל ניתן

 כך. השומר תל או/ו לאוניברסיטה 085 או 60 קו לקחת ומשם תקווה פתח עד פנימי אוטובוס לקחת צריך

 לציין יש. הציבורית בתחבורה וחצי לשעה להתארך עלולה, ברכב שעה חצי היותר לכל שאורכה נסיעה

. בעיר הציבורית התחבורה שירות של כללית מבעיה חלק היא העין מראש לאוניברסיטה ההגעה שבעיית

 היא( החדשות שכונותיה ובמיוחד) והעיר, רכבים לקנות התושבים נאלצים, לקויה ציבורית תחבורה עקב

 ואף הכרח הוא השומר תל ולאזור לאוניברסיטה סדיר קו הפעלת. בארץ מהגבוהות מינוע רמת בעלת

 .חברתי מהטיפול ביוקר המחייה חלק מהווה

 ישרת שהקו מוצע, תקווה פתח מהעיר חלקים עבור גם קיימת מהירה נגישות שבעיית מכיוון: מוצע מסלול

 יהיה באוטובוס הנסיעה שזמן מנת על, מפותל ולא ישיר יהיה עדיין המסלול, זה עם יחד. אלה אזורים גם

 .העין ראש לשכונות האפשר ככל מקסימלי כיסוי ייתן גם המסלול. הפרטי הרכב של לזה האפשר ככל קרוב

' שד, קציר מסוף, 60 קו למסלול בדומה החולים בית בתוך איסוף, הלב ממסוף יציאה: המוצע המסלול להלן

 התחנות כל עם 51 כביש, שעריה צומת, 500 כביש, (אונו בשער תחנה) אילן בר אוניברסיטת, קציר אהרן

 :אפשרויות משתי אחת מכן לאחר. הכביש לאורך האפשריות

, אפק תעשייה לפארק כניסה, קסם לרכבת כניסה, 6 כביש, ירקון צומת, סגולה לצומת המשך: 0 אפשרות 

 הזו החלופה יתרון. והחדשות הישנות השכונות דרך" דן" של 261 קו של ותחנות מסלולב ימשיך העין בראש

 וערי מאריאל להגיע שרוצה למי הולם קישור לתת קסם לרכבת הכניסה בעצם שניתנת באפשרות היא

 .יותר והפקוק הארוך המסלול היא חסרונה. האחרות השומרון

 ומשם( המלך שלמה' רח) העין לראש הדרומית לכניסה השלושה גבעת דרך גנים מצומת המשך: 2 אפשרות

 20 קו בעיבוי וכן פחות ועמוס הקצר במסלול הוא הזו האפשרות של יתרונה". קווים" של 20 קו במסלול
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 לאזור שמגיעה נוספת פוטנציאלית אוכלוסיהמ שירות במניעת הוא חסרונה. מספקת לא מתדירות שסובל

 .קסם רכבת

 באחת הקו את ולהפעיל תפעולית ומבחינה ביקוש מבחינת יותר יעילה תהיה אפשרות איזו לבחון מומלץ

 .הללו החלופות משתי

 בתדירות סדיר כקו להפעילו מומלץ ולכן טוב ביקוש פוטנציאל יש זה לקו: מוצע זמנים ולוח תדירות

 .(שהושק לאחרונה 255בדומה לתדירות קו ) היום שעות ברוב בינונית

: העין מראש: שישי יום. 21:11 – 0:11: השומר מתל, 06:11 – 8:11: העין מראש - מוצעות פעילות שעות

 .06:11 – 0:11: השומר מתל, 05:11 – 8:11

 שאר. דקות 21 כל –( השומר מתל 06:11-06:11, העין מראש 8:11-6:11) השיא בשעות: מוצעת תדירות

 .דקות 11 – היום כל לאורך שישי ויום, היום שעות

 ".קווים" חברת: המפעיל

  

 לציון ראשון למערב השומר תל אזור בין קישור

 

 בגודלה הרביעית לעיר והפכה, אוכלוסייתה את לציון ראשון הכפילה האחרונים העשורים בשני: הבעיה

 לחוף 5 כביש בין שנבנו החדשות לשכונות התושבים מהגירת נובע הגידול עיקר(. תושבים אלף 211) בארץ

 סובלת והיא, הגידול את הדביקה לא הציבורית התחבורה תשתית". לציון ראשון מערב" לכינוי וזכו, הים

 סביב) העיר ומזרח במרכז הציבורית התחבורה מכך כתוצאה". טלאי על טלאי" של ומתכנון רבים מליקויים

 מעין מהווה אילן בר אוניברסיטת אל הנגישות מצב. העיר במערב מאשר יותר הרבה טובה( הרצל ציר

. ישיר קו אין העיר למערב אך הטובה התדירות בעל 085 קו נוסע העיר מרכז אל. הבעייתי המצב של מראה

 לשרת שמיועד( וחצי בשעה פעם) נמוכה תדירות בעל בקו מדובר אך, 016 קו הופעל השנים במהלך אמנם

 העיר מרכז דרך עובר שהקו העובדה כן כמו. בעיר למינהל למכללה להגיע שרוצים אונו בקעת תושבי את

 מבצע החדשה המרכזית בתחנה שעובר 106 קו, כן כמו. 085 מקו למעבר ביחס לאטרקטיבי אותו הופכת לא

 יבנה לתושבי שירות לתת מיועד הוא מקרה ובכל( רווה גן במחלף תנועה הסדרי עקב) דרום בכיוון רק זאת

 אך לציון ראשון של מרכזית מתחנה 085 קו של חלופה קיימת. לציון ראשון מערב לתושבי ולא ואשדוד

 העומדת העיקרית המעשית האפשרות(. 0:11 -ו 8:51 ,8:21ות בשע) בלבד ביום שלוש פעמים פועלת היא

 מהקווים לאחד ולהחליף, הישנה מרכזית תחנה עד 085 בקו לנסוע היא המערבית לציון ראשון תושבי בפני

, ראשית. סיבות משתי בעייתי הוא הזה הפיתרון. העיר מערב אל בוטינסקי'ז או רוטשילד ציר דרך הנוסעים

 באזור עומסים) לעיר הכניסה ידי על הכרחית לא מסלול הארכת עקב הנסיעה זמן את מאוד מאריך הוא

 כך(. רוטשילד' שד באזור עומסים) למערבה העיר ממרכז ביציאה מכן ולאחר( יהודה ונחלת דגן בית צומת

, שנית. הפרטי לרכב ביחס יותר אף או שניים פי איטי להיות עלול ציבורית בתחבורה עלול הנסיעה זמן

, הישנה מרכזית לתחנה אילן בר אוניברסיטת בין 085 קו של המסלול בקטע בקבוק צוואר יוצר הוא

 קווים על לצורך שלא מעמיס הוא, כן כמו. נמוכה בתפוסה נוסעים והקווים מאוד יורד העומס כשלאחריה

 .וסדיר חדש בקו צורך יש כאן גם. לציון ראשון בתוך עירוניים

 גם אלא השיא בשעות וחיילים סטודנטים רק לא ישרת שהקו הוא המסלול בהצעת ההנחה: מוצע מסלול

 פנימי לשירות תגבור לשמש וכן, אביב תל דרום וכן גן רמת ומזרח דרום כגון סמוכים אזורים של תושבים

 .שכונות בתוך מתפתל לא, זאת ועם מרכזיים במקומות העובר אטרקטיבי במסלול העיר בתוך
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, קציר אהרן, קציר מסוף, (קציר ממסוף הקו את להוציא אפשר, מקום באין) הלב ממסוף יציאה: המסלול

, (מסובים במחלף עצירה, שדה אלוף למסוף כניסה ללא) 5 כביש, (אונו בשער תחנה) אילן בר אוניברסיטת

 סינמה) דיין משה, (למינהל המכללה) אשכול לוי, (החדשה המרכזית התחנה) ההסתדרות – לציון ראשון

 .הזהב בקניון סיום, סחרוב, לישנסקי, (סיטי

 ועשוי, העין לראש לקו מאשר יותר גבוה זה לקו הפוטנציאלי שהביקוש מכיוון: מוצע זמנים ולוח תדירות

 בדומה, מאוחרות שעות ועד גבוהה בתדירות יפעל לא שהקו סיבה אין, וחולון ים לבת לביקוש דומה להיות

 .המחודש 051 קו לתדירות

 השבת צאת: ש"מוצ. 08:11 – 8:11: שישי ימי. 21:11 – 6:11 – חול ימי: לציון ראשון מכיוון פעילות שעות

הגרים במעונות  לסטודנטים לאפשר מנת על נועדה ש"במוצ ופעילות המאוחרות הפעילות שעות) 1:11 עד

 (.זאת לעשות סיטי בסינמה לבלות שרוצים ותושבים

 11 כל: 06:11-21:11, דקות 21: 06:11 – 01:11, דקות 01-06: 01:11 – 8:11: לציון מראשון מוצעת תדירות

 .דקות 11-56: ש"מוצ. דקות 21: שישי. שעה כל מכן לאחר. דקות

 עד השבת צאת: ש"מוצ, 8:11-08:11: שישי ימי, 21:11 – 8:11: חול ימי: השומר תל מכיוון פעילות שעות

21:11. 

 לאחר, דקות 11: 20:11 – 06:11, דקות 06: 01:11-06:11, דקות 21: 8:11-01:11: השומר מתל מוצעת תדירות

 .ותדק 11-56 ש"מוצ. דקות 21: שישי. שעה כל מכן

 

 סדירים לא בינעירוניים קווים של תדירות ותגבור פעילות שעות הרחבת

 

 הללו הקווים. סדירה בצורה פועלים אינם אך, כיום שפועלים הבינעירוניים הקווים את מקיפה זו קטגוריה

 ללא הללו הקווים פעילות את הופך הדבר. מוגבל נסיעות מספר ובעלי, בלבד השיא בשעות פועלים

 קווים ועל( 01 -ו 86 בעיקר) ממילא העמוסים עירוניים קווים על להעמיס לנוסעים וגורם אפקטיבית

 מאוניברסיטת הבינעירוניים הקווים של במצבם שבולט הדבר(. נתניה קווי או 680 כגון) אחרים בינעירוניים

 לאשדוד הקו כך. דומים מאפיינים בעלי ליעדים ההגעה וזמני הנסיעות כמות בין השוויון אי הוא אילן בר

 עשוי לירושלים ההגעה זמן פרדוקסלי באופן. סבא לכפר הקו מאשר יותר הרבה גבוהה בתדירות פועל

שנביא את  לפני אך. לעיר יעילה הלא הציבורית התחבורה עקב לרעננה בהגעה מאשר יותר קצר להיות

 הקווים לכלל ישים להיות שיכול הקווים באחד פועל שכבר המודל את להביא חשוב, המוצע הפיתרון

 .הבינעירוניים

 

 (106 קו) לאשדוד הקו של ההפעלה מודל

 

 עד. השומר תל ומחנה אילן בר אוניברסיטת לאזור להגיע הרוצים ויבנה אשדוד תושבי את משרת זה קו

 סבירה בתדירות הקו פעל אשדוד מכיוון. האזור את המשרתים אחרים לקווים בדומה הקו פעל 2118 שנת

 פעילותו את הקו החל השומר תל מכיוון. 05:11 השעה עד בשעתיים פעם פעל מכן ולאחר, 6:11 השעה עד

(. השיא בשעות התדירות מעט תוגברה יותר מאוחר) 06:11 עד בשעה פעם של בתדירות ופעל 01:11 -ב

 להלן. הכיוונים לשני העיקריות היום שעות בכל חול בימי פועל הקו וכעת הזמנים לוח הורחב 2118 בשנת

 .הקו של הזמנים לוח
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 חול בימי 106 קו של הזמנים לוח – 0 טבלה

 שיבא ח"מבי מאשדוד

6:61 0:11 

8:16 6:11 

8:21 6:11 

8:51 01:11 

0:11 00:11 

6:11 02:11 

6:11 01:11 

01:11 05:11 

00:11 06:11 

02:11 06:11 

01:11 08:11 

05:11 08:11 

06:11 00:06 

08:11 00:56 

00:11 06:11 

 06:11 

 21:06 

 "ויאוליה"נלקח מתוך אתר , 20.6.02 ליום תקף הזמנים לוח

 

 נחשבות שאינן בשעות גם אך השיא בשעות בינעירוני לקו יחסית גבוהה הקו תדירות, לראות שניתן כפי

 בסטודנטים התחשבות קיימת בכך. נמוכה בתדירות אם גם, סדיר באופן פועל הקו הביקוש שיא לשעות

, לצערנו. אלה לקווים סדירה אלטרנטיבה נוצרת וכך, המקובלות בשעות דווקא מגיעים שאינם וחולים

 בעלי האחרים הבינעירוניים שהקווים היא השאיפה. אחרים בקווים קיימים לא אלה מעין הסדרים

 .סדירה הפעלה למתכונת יעברו דומים מאפיינים

 

 סדירים לקווים להפוך שנדרש בינעירוניים קווים

 

 (רעננה) 616 קו

 5 פועל הוא. מצומצם נסיעות מספר לקו, זאת עם. רעננה לעיר וטוב ישיר מסלול 616 לקו: קיים מצב

 מנת על. השומר מתל הצהריים אחר בשעות ביום נסיעות ושלוש רעננה מכיוון הבוקר בשעות ביום פעמים

 וקו, רעננה לצומת 680, גהה צומת עד 86/01) אוטובוסים בשלושה לנסוע הנוסעים נאלצים לרעננה להגיע

 (.העיר בתוך פנימי

 הקו מסלול. לאשדוד 106 לקו דומות פעילות ושעות בתדירות ויופעל סדיר לקו יהפוך הקו: מוצע שיפור

 .שינוי ללא יישאר
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 (סבא כפר, השרון הוד) 685 קו

 נכנס הקו, 851 לקו בניגוד כאשר, סבא כפר את ובעיקר ל"מל כפר, השרון הוד את משרת הקו: קיים מצב

 1 -ו, סבא מכפר ביום נסיעות 6: נמוכה זה קו תדירות גם. המרכזית בתחנה ומסיים סבא כפר מרכז לתוך

 למרכז 680 בקו החלפה של יותר יעילה חלופה ישנה סבא כפר תושבי עבור. השומר מתל ביום נסיעות

 להוד הנוסעים מצב. המזינים העירוניים בקווים לעומס גורמת לעיר הרבה הנוסעים כמות עדיין. העיר

 המייגעים המאספים לקווים גהה בצומת לעלות נאלצים הם היום שעות ברוב: יותראף  בעייתי השרון

 .הנסיעה זמן את מאוד שמאריך מה( וכדומה 620, 850) תקווה פתח דרך שעוברים

 לשקול ניתן. לאשדוד 106 לקו דומות פעילות ושעות בתדירות ויופעל סדיר לקו יהפוך הקו: מוצע שיפור

 (.קפלן שיכון כגון) סבא כפר של לשכונות מהנסיעות חלק של הכנסה

 

 (לשוהם כניסהה, מודיעין) 211 קו

 הנכנסים עבור כמעבר ומשמש על אל צומת אזור את גם אלא מודיעין את רק לא משרת הקו: קיים מצב

 תדירות. אילן בר באוניברסיטת עובר רק אלא השומר לתל נוסע לא הקו, הקווים לשאר בניגוד. לשוהם

 הקו תגבור. ההפוך בכיוון נסיעות ושש מודיעין מכיוון( השיא בשעות רובן) ביום נסיעות 0: נמוכה הקו

, תקווה לפתח מהעיר להגיע הרוצים אלה גם אלא השומר תל לאזור ממודיעין הנוסעים את רק לא ישרת

 .אונו בקעת לתושבי החדש 255 קו למסלול תגבור יהווה וכן

 ולשפר הפרטי מהרכב אנשים להוריד עשויה סדיר לקו 211 קו הפיכת, כמודיעין גדולה בעיר: מוצע שיפור

 הקו את להפעיל היא ההצעה כאן גם. הכבד הלימוד שכר תחת הנאנק הסטודנט של החיים איכות את

 כניסה) השומר תל לאזור הקו את שיכניס במסלול קל שינוי לשקול ניתן. 106 קו של לזו דומה בתדירות

 (.שדה אלוף למסוף אפעל ורמת מנדס' רח דרך ויציאה קציר מסוף עד קציר אהרן' רח דרך

 

 (סבא בכפר מאיר ח"בי דרך נתניה) 851 קו

 יהודה אבן, דרור צומת אל מאיר החולים בית דרך רעננה מצומת שפעל בקו מדובר היה במקור: קיים מצב

 השיא בשעות הקו תדירות כיום. הקו תוגבר הזמן ועם, השומר לתל הקו הוארך מעטות שנים לפני. ונתניה

 הקו של הפעילות שעות, זאת עם(. השומר מתל' דק 11-81 -ו, מנתניה' דק 06-11) הרצויה לנורמה קרובה

, רבה במידה. 00:16 -ל 01:16 בין שיבא ח"ומבי 6:11 -ל 8:06 השעות בין מנתניה פועל הקו. מצומצמות

 גם מקשר שהקו לציין חשוב. בו שבוצע והתגבור" ואוליה"ל המעבר טרם 106 של לזה דומה הקו של המצב

 אפקטיבי שמסלולו וישיר סדיר לקו זקוקים התושבים ולכן, סבא בכפר" מאיר" החולים לבית נתניה את

 (.עצמו החולים לבית מגיע לא שגם) 850 של מזה יותר

 צורך אין .לאשדוד 106 לקו דומות פעילות ושעות בתדירות ויופעל סדיר לקו יהפוך הקו: מוצע שיפור

 .הקו מסלול בשינוי

 

 (הרצליה, השרון רמת, א"ת צפון דרך נתניה) 806 קו

 

 מסלולו גם, הקו של הנמוכה התדירות שמלבד בכך לעיל שנדונו האחרים מהקווים שונה זה קו: קיים מצב

 המשיך אגב בדרך ורק, ברק לבני נתניה בין המקשר בקו מדובר היה במקור. אותו שייעל מיידי שינוי דורש

 התייתר, ברק לבני נתניה בין שמקשר המהיר 801 קו פתיחת לאחר. שיבא ח"ובי אילן בר לאוניברסיטת
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 וכיום 801 קו פתיחת מאז ירדה, ממילא הנמוכה, בקו הנסיעות כמות גם. ברק בבני הקו של בכניסה הצורך

 לאוניברסיטת השרון ורמת הרצליה, נתניה בין לחיבור בנוסף כי לציין חשוב. כיוון לכל 0 על עומדת היא

 עבר התעשייה ואזור איילון קניון לאזור אלה ערים בין יעיל כחיבור משמש הקו, השומר תל ואזור אילן בר

 .ברק מבני להוציאו וגם, לתגברו ונדרש כלל אפקטיבי אינו ביום שעות 0 שפעיל קו לכן. הירקון

 ופעם שיא בשעות גבוהה תדירות) 106 קו של לזו הדומה בתדירות והפעלתו לתגבורו בנוסף: מוצע שיפור

 :הבאה בדרך מסלולו את לשנות נדרש( אחרות בשעות בשעה

 ונסיעה המושבות אם לדרך פנייה. שינוי ללא –( איילון קניון מול) ברק בבני קדש מבצע' רח ועד מנתניה

 והמשך 5 בכביש נסיעה, גהה מחלף עד בוטינסקי'לז פנייה, היצירה' ברח המשך. תקווה לפתח הכניסה עד

 .שיבא החולים בית עד הקיים במסלול

 

 שיא בשעות אותם לתגבר שיש בינעירוניים קווים

 

 לפעול יכול עדיין הקו, מעטים במקרים. סדירה בצורה להפעיל צורך יש הבינעירוניים הקווים כל לא

 .שבו הנסיעות את לתגבר יש אך, שיא בשעות

 

 (יהוד דרך שוהם) 66 קו

 זוהי. שוהם לכיוון ביום פעמים ושלוש השומר תל לכיוון בלבד ביום פעמיים פועל לשוהם הקו: הבעיה

 .והצבא הלימודים סיום שעות על מדי יותר שנסמכת מספקת לא תדירות

 211 וקו במידה, זאת עם. סדיר לקו מספיק ביקוש צרויו לא, קטן יישוב הוא ששוהם מכיוון: מוצע שיפור

 בשעות 66 קו בתגבור להסתפק ניתן, השומר תל לאזור וייכנס סדירה בצורה יפעל( על אל בצומת העוצר)

 01:56 -מ שעה כל – השומר מתל. 6:11 -ל 8:11 בין, דקות 11 כל – משוהם: לקו המוצעת התדירות. השיא

 .06:11 -ב ונסיעה 00:56 עד

 

 (והרצליה השרון לרמת ישיר) 821 קו

 נוסעת אלא ברק ובני אביב תל לצפון נכנסת שאינה מהרצלייה 806 קו של מהירה בחלופה מדובר: הבעיה

 ביום פעמיים רק פועל הקו, לצערנו. השומר ותל אילן בר לאזור( 5 וכביש 6 כביש דרך) ביותר הישירה בדרך

 .מספקת לא בתדירות מדובר. השומר מתל( 00:11 בשעה) ביום ופעם( המוקדמות הבוקר בשעות) מהרצלייה

 הצדקה תהיה לא, ברק בני דרך יעבור שלא כך ישתנה ומסלולו, יתוגבר 806 וקו במידה: המוצע הפיתרון

 לשקול ואף, הזו המהירה החלופה את לחזק רצוי שיא בשעות, זאת עם. שיא לשעות מחוץ יפעל זה שקו

 .נוספת אוכלוסיה למשוך מנת על, ברעננה הפארק לב משכונת להפעילה

 01:16 בין בשעה פעם – השומר מתל. 6:11 -ל 8:11 בין דקות 21-11 -ב פעם – מהרצליה: המוצעת התדירות

 .00:16 -ל

 

 (נס ציונה ורחובות, ח שיבא לראשון לציון"מבי) 088קו 

 

נס ציונה ומרכז ראשון לציון שמיועדת למבקרים בבית , מכיוון רחובות 085מדובר בחלופה של קו : הבעיה

. לא נכנס לאזור תל השומר 085החלופה נוצרה מכיוון שקו . החולים שיבא וחיילים המשרתים במחנה דורי
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. ולים שיבאמבית הח( 08:11בשעה )הקו פועל פעמיים ביום בלבד מכיוון רחובות ופעם ביום , עם זאת

כמות היוממים הגדולה לבית החולים , למרות שקיימת אפשרות מעבר יעילה יחסית במסוף אלוף שדה

 .מצדיקה תגבור הקו הישיר בשעות השיא

בדגש על שעות הסיום האופייניות במחנה תל השומר , תגבור התדירות בשעות השיא: הפיתרון המוצע

 11 -פעם ב –מתל השומר . 6:11 -ל 6:11דקות בין  21 -עם בפ –מרחובות : התדירות המוצעת. ומחנה דורי

 .(הקו יצא חמש דקות לאחר שעות סיום העבודה האופייניות בבית החולים) 06:16 -ל 06:16דקות בין 

 

 עירוניים קווים של הפעילות שעות והארכת התדירות הגברת

 

 בקווים הקשור בכל גם, לאזור מוגבלת נגישות או נגישות מחוסר נובעת באזור הבעיה שעיקר למרות

 שעות מהמקרים ובחלק, נמוכה תדירות היא העיקרית הבעיה. מהקווים בחלק בעיה קיימת עירוניים

 או( 01 -ו 68 כמו בקווים במיוחד בולט) מדי גבוהה לצפיפות מביאה הנמוכה התדירות. מדי קצרות פעילות

 קו למשל) יותר תדירים, אחרים קווים על יתר לעומס שמביא מה, הקו של האטרקטיביות לירידת לחלופין

 מציאות יוצרת( ש"ומוצ הערב שעות בעיקר) מסוימות בשעות הקו הפעלת אי, יותר החמורים במקרים(. 60

 הצעות יפורטו להלן. הביתה בשלום להגיע כדי מונית או פרטי רכב על לסמוך והצורך, מעשי ניתוק של

 .לפיתרון עיקריות

  

 הערב בשעות והפעלתו, (רוטשילד' שד, בוטינסקי'ז ציר) 01 קו תדירות הגברת

 

 בין מחבר בהיותו, אילן בר ואוניברסיטת השומר תל אזור כל של השדרה קו מהווה 01 קו: הבעיה

 כמזין הקו מהווה, בנוסף. אביב תל בלב ומקומות בוטינסקי'ז ציר כגון מרכזיים למקומות הללו המקומות

 מאוד עמוס הקו ככזה. גהה במחלף היא העיקרית המעבר תחנת כאשר, אחרים לקווים המחליפים לאנשים

 מתמלא שהקו קורה רבות ופעמים( אביב תל לכיוון הצהריים ואחר השומר תל לכיוון בבוקר) השיא בשעות

. הקו של המוקדמת הסיום בשעת היא נוספת בעיה. הבאות בתחנות נוסעים אוסף ולא מרכז ברכבת

 המשמעות. 21:11 בשעה – אביב תל ומכיוון, 21:56 -ב יוצאת השומר תל מכיוון הקו של האחרונה הנסיעה

 ציר כגון מפתח למקומות הללו השעות לאחר להגיע יכולים אינם החולים בבית והעובדים שהמבקרים היא

 .והשרון תקווה פתח לכיוון לקווים משם ולהחליף בוטינסקי'ז

 הנוסעות הנסיעות כמות את להגדיל מוצע, השיא בשעות הצפיפות בעיית את לפתור מנת על: מוצע שיפור

 שעות את להאריך יש, כן כמו. השיא בשעות בשעה נוספות נסיעות 2 -ב מרכז רכבת עד המקוצר במסלול

 11 -ב פעם תהיה אלה בשעות הקו תדירות כאשר, הכיוונים לשני לפחות 21:11 השעה עד הקו פעילות

 תתרום( 851 -ו 685, 616, 60 ובמיוחד) צפון לכיוון הבינעירוניים הקווים התדירות תגבור. הפחות לכל דקות

 למחלף אילן בר אוניברסיטת בין) עמוס הקו שבו" בקבוק צוואר" ולפתיחת בקו העומסים לצמצום היא גם

 (.גהה

 

 (רדינג ומסוף גבירול אבן, לעזריאלי אילן בר דרך מיהוד) 68 קו תדירות הגברת
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 את עושה בהיותו, אביב לתל מהאוניברסיטה להגיע שרוצים האנשים עבור אטרקטיבי מסלול לקו: בעיהה

 הסטודנטים שבהם השיא בשעות דווקא, זאת עם. אביב תל ועיריית עזריאלי לאזור ביותר הישיר המסלול

 סיום לשעת סמוך לאוניברסיטה מגיע הקו. דקות 11 -ב לפעם יורדת הקו תדירות, אביב תל לכיוון יוצאים

 בקו להשתמש או דקות 11 לחכות נאלצים, לנסיעה שמאחרים וסטודנטים( 06:11, 00:11, 06:11) הלימודים

 מהתוכנית כחלק שהוגדר במסלול עובר שהקו מכיוון. קו להחליף ולעיתים( 86 כגון) יותר ארוך מסלול עם

 יתוגבר לא שהקו סיבה אין לכן. מדובר באזור עם ביקוש גבוה "(הסגול הקו)" המונים להסעת המערכת של

 במסלול הרבים ביתרונות להשתמש שיכולים אחרים נוסעים וכן הסטודנטים כל לרווחת היום שעות ברוב

 .בשעה פעם על ועומדת מאוד נמוכה הקו תדירות הלילה בשעות. זה קו

 היום בשעות הפחות לכל דקות 06 של בתדירות להפעילו יש אטרקטיבי יהיה שהקו מנת על: מוצע שיפור

 11 -ב פעם על התדירות תעמוד( ש"ומוצ ערב) השפל בשעות. הכיוונים ובשני( 06:11 – 0:11) העיקריות

 .הפחות לכל דקות

 

 (שלום מגדל ואזור מעריב בית, אביב תל לדרום אילן בר דרך אונו מקרית) 086 קו תדירות הגברת

 

 של מהירה כחלופה נחשב בהיותו. נמוכה תדירות אך, אטרקטיבי מסלול זה לקו גם, 68 לקו בדומה: הבעיה

 בכל פועל הקו כיום. העומס בשעות ורק אך שפעל שנים והיו יוממים כקו הקו הוגדר, (בצדק ושלא) 86 קו

 כאן שגם בעובדה הוא 68 לקו נוסף דמיון. בשעה פעם היא אלה בשעות תדירותו אך העיקריות היום שעות

 בתדירות פועל הקו, אביב תל לכיוון נוסעים( חיילים גם זה קו של ובמקרה) סטודנטים בהם בשעות דווקא

 כי לציין חשוב הצדק למען כי אם) בשעה פעם של בתדירות פועל הקו 06:11 -ל 06:11 השעות בין. נמוכה

 הסטודנטים עבור) לפעול מפסיק מכן ולאחר( הלימודים סיום שעות עם טובה בצורה מתואם הקו

 קווים על להעמיס היא הנוסעים בפני העומדות האפשרויות(. מהיר פיתרון אין 06:11 -ב ללמוד שמסיימים

 שדה אלוף לציר להגיע לרוצים) 51 או( מעריב בית לאזור להגיע לרוצים) 86 כגון כך גם ועמוסים מאספים

 .בהם תדירות העלאת ללא אלה בקווים עומס בהורדת תסייע הקו תדירות הגברת(. אביב תל דרום או

, רוטשילד ציר סביב העסקים למרכז בגין ציר בין חיבור גם שמציע, הקו של הייחודי מסלולו: מוצע שיפור

 דקות 21-11 -ו השיא בשעות דקות 06 של בתדירות יפעל שהקו מומלץ לכן. רבים נוסעים לו להביא יכול

 .העיקריות היום שעות בשאר

 

 (תקווה לפתח) 060 -ו 60 הקווים תדירות הגברת

 

 והיחיד, השומר תל לאזור להגיע כדי תקווה פתח תושבי את המשמש העיקרי הקו הוא 60 קו: הבעיה

 מעט מסלול שעושה 085 בקו גם להשתמש יכולים סטודנטים) החולים בית ומבקרי החיילים את שמשרת

 תל לכיוון הבוקר בשעות ולמעט, נמוכה הייתה שנקבעה הקו תדירות השנים לאורך, זאת למרות(. שונה

 סטודנטים 2100 עד(. דקות 56 או 51 לרוב) דקות 11-56 על עומדת התדירות היום שעות בשאר, השומר

 לקווי והחליפו גהה מחלף עד 01 או 86, 85 הקווים על עלו 60 לקו הספיקו שלא אילן בר באוניברסיטת

 כך, המסלול שונה 2100 -ב(. ממילא העמוסות החוליות שתי על שהעמיס מה) העירוניים תקווה פתח

 לתחנה עבר 60 קו, אילן בר של הסטודנטים עבור. גהה כביש דרך במקום רבין ודרך 500 כביש דרך שעובר

, קווים שני בין מעבר לעשות או הנמוכה תדירותו על 60 לקו לחכות האם לבחור צריכים הם ולכן, אחרת
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 ירידת היא התוצאה. ובצדק, השנייה באפשרות בוחרים רובם. לצורך שלא שלהם העמסה תוך

 ישיר לקו גבוה ביקוש בה שיהיה כדי גדולה מספיק עיר היא תקווה פתח. 60 קו של האטרקטיביות

 תקווה פתח של החדשות לשכונות ייחודי קישור מספק 60 קו של החדש שהמסלול גם מה. גבוהה בתדירות

 מקו יותר ומהיר, (התדיר 61תוך מתן אפשרות מעבר נוחה לקו ) החדשה עוז ונווה החדשה גנים כפר כגון

 .הסטודנטים עבור 085

 העיר במרכז שאינן תקווה פתח של רבות שכונות שמכסה הקו. יותר אף חמורות מבעיות סובל 060 קו

, פשע על חטא להוסיף כדי. הכיוונים לשני ביום פעמיים פועל( החדשה גנים כפר פנים את ובכללם)

 שיקולים עקב 06:11 -ל 00:51 -מ שנים מספר לפני הוזזה השומר תל מכיוון 060 קו של השנייה הנסיעה

 מפרקי באוטובוס" דן" של ההפעלה בתקופת שפעל הקו, מכך כתוצאה". קווים" חברת של תפעוליים

 תגבור לו דרושה אך טיפוסי יוממים קו הוא 060 קו. ריק כמעט כיום נוסע, זה אוטובוס הפעלת והצדיק

 .תדירות

 דקות 06 היא זה לקו המוצעת התדירות. מהיום בהרבה גבוהה בתדירות לפעול צריך 60 קו: מוצע שיפור

 עד שיבא ח"מבי הקו פעילות שעות את להאריך מומלץ כן. היום שעות בשאר דקות 21 -ו, השיא בשעות

 (.קציר ממסוף ייצא הקו 20:11 אחרי) 22:11 השעה

 בין דקות 21-11 -ב פעם: תקווה פתח מכיוון – המוצע ז"הלו. תגדל תדירותו אך יוממים קו יישאר 060 קו

 .06:51 -ל 01:51 בין דקות 81 כל: השומר תל מכיוון. 6:11 -ל 8:11

 

 (בוטינסקי'ז וציר שמואל לגבעת) 86 לקו מהירה חלופה

 

 בין שמחבר נוסף בקו מדובר החדש במסלולו". מנוצלת לא פנינה" היא 86 לקו ממצה הכי ההגדרה: הבעיה

, כן על יתר. מרכז רכבת תוך אל בוטינסקי'ז של העמוס לציר השומר תל ומחנה אילן בר אוניברסיטת

 של השערים מרבית ליד עוצר שהוא מכיוון אילן בר אוניברסיטת של לסטודנטים נגיש הכי בקו מדובר

 בקרב מביקוש נהנה לא הקו, זאת עם. ולכן לא מצריך שאטל, הצפוני הקמפוס שערי לרבות, האוניברסיטה

 יותר נמוכה 086 -ו 68 לקווים שבדומה( דקות 11) נמוכה תדירות היא ראשונה: סיבות משתי הסטודנטים

 בגבעת הקו שעושה הגדול הסיבוב היא השנייההסיבה . אביב לתל נוסעים הסטודנטים בהם בשעות דווקא

 קוב אלא סטודנטים בקו מלכתחילה מדובר שלא לציין הראוי מן. הנסיעה זמן את שמאריך מה, שמואל

 וכן 01 -ו 86 כגון דומים מקווים עומס להוריד גדול פוטנציאל לקו, זאת עם. שמואל גבעת תושבי עבור

 .הסטודנטים עבור הנגישות את לשפר

 ,מבית החולים תצא החלופה(. 286 למשל) מובחן שילוט בעלת מהירה חלופה להפעיל מומלץ: מוצע שיפור

 גבעת ומחלף הצפוני השער לכיוון תמשיך משם, אילן רמת את תקיף היא כאשר הנוכחי במסלול תמשיך

 גבעת לתושבי הגישה את גם ישפר הקו. הנוכחי במסלולו וממשיך גיורא לשכונת הכניסה ללא, שמואל

 .ועבור תושבי רמת אילן יהווה חלופה מהירה יותר לתל אביב שמואל

 מכיוון 6:11 -ל 0:11 בין שעה בחצי פעם להפעילה מומלץ. יוממים כחלופת תופעל החלופה: מוצע ז"לו

 בתקופת הנסיעות במספר לקצץ ניתן. השומר תל מכיוון 06:11 -ל 01:11 בין בשעה ופעם מרכז רכבת

 .הלימודים חופשות

 

 הערב בשעות( ואלנבי אביב תל דרום, גן לרמת) 015 קו תדירות הגברת
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 תדירות מבחינת תוגבר הקו. 015 קו של מסלולו הוארך ובמקומו, 016 קו בוטל 2102 במרץ 08 -ב: הבעיה

. דקות 81 -ב פעם של במיוחד נמוכה בתדירות פועל הקו 21:56 מהשעה החל, זאת עם. היום שעות ברוב

 בנוסעים פוגעת ובנוסף, החולים בית מבקרי עבור וגרועה החולים בית עובדי עבור רלוונטית לא זו תדירות

 הערב בשעות נמוכה תדירות של הכללית מהבעיה חלק היא 015 קו תדירות בעיית. הקו מסלול לאורך

 .שבת ומוצאי

 פעם במקום דקות 11 -ב פעם תהיה שהתדירות כך, כיוון לכל בשעה נוספת נסיעה להוסיף יש: מוצע שיפור

 .בשעה

 

 הוספת נסיעות בשעות הבוקר המוקדמות לכיוון תל השומר עבור הקווים המשרתים את בתי החולים

 

ובפרט הצוות הסיעודי ועובדי מעבדות מתחילים את , חלק גדול מעובדי בית החולים שיבא: הבעיה

בחלק . ועלת בתדירות נמוכהפ 0:11התחבורה לאזור לפני השעה , למרות זאת. 0:11עבודתם בשעה 

ולכן הנסיעות , מהמקרים הנסיעות הראשונות של הקווים מתחילות לפעול בשעות מאוחרות יחסית

ובכך גורמות , או אף מאוחר מכך 0:11הראשונות של הקווים מגיעות אל בית החולים קרוב לשעה 

ועל לבית החולים בצורה הקו היחיד שפ. לאיחורים בקרב הנוסעים ולהעדפה מובהקת של הרכב הפרטי

לכן יש להוסיף נסיעות מוקדמות יותר . שאינו נכנס לתוככי בית החולים 01סדירה בשעות אלה הוא קו 

 .וכן לתגבר תדירות בשעות אלה, למספר קווים עירוניים חשובים

בית במספר קווים עירוניים לכיוון  מוצעלמצב  לוח הזמנים הקייםמשווה בין  2טבלה : הפיתרון המוצע

 .החולים שיבא

 

 מצב קיים מול פיתרון מוצע – 0:11לכיוון בית החולים שיבא לפני לוח הזמנים  – 1טבלה 

 

 שיפור מוצע ז קיים"לו קו' מס

56 8:11 ,8:21 ,8:51 ,8:66 6:11 ,6:56 ,8:11 ,8:06 ,8:16 ,8:66 

66 6:56 ,8:11 ,8:06 ,8:11 ,8:56 6:11 ,6:52 ,6:65 ,8:18 ,8:06 ,8:11 ,8:56 

86 6:56 ,8:01 ,8:16 6:11 ,6:61 ,8:01 ,8:26 ,8:51 

015 8:11 ,8:06 ,8:11 ,8:56 6:11 ,6:52 ,6:65 ,8:16 ,8:06 ,8:11 ,8:56 

 

 

 למחנה תל השומר 2תגבור שאטל קו 

 

לאחר מעבר הקו . הינו קו מזין קצר המחבר בין מסוף קציר ללשכת הגיוס ומחנה תל השומר 2קו : הבעיה

התדירות הבעייתית של הקו בולטת בשעות . צומצמה בהדרגה התדירות של הקו" קווים"ל" דן"מחברת 

א דקות ול 06 -בשעות אלה הקו פועל בתדירות של פעם ב. אחר הצהריים בהם החיילים יוצאים מהבסיס

ובשעות מסוימות לא ניתן להכניס את , כתוצאה מכך הקו עמוס עד אפס מקום. מדובר בתדירות מספקת
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כאשר ישנם עדיין חיילים , 00:56 -בנוסף הקו מסיים את פעילותו כבר ב. כל המבקשים להיכנס לאוטובוס

 .שנשארים בבסיס עד שעות מאוחרות יותר

שימוש ברזרבות לנסיעות קצרות על מנת  –( 6:11 – 0:11)בשעות הבוקר העמוסות : הפיתרון המוצע

מומלץ להשתמש באוטובוס נוסף על מנת  –בשאר שעות היום . לתגבר מספר נסיעות בשעות הלחוצות

מומלץ להפעיל מספר , בנוסף. דקות 06 -דקות במקום פעם ב 01-02 -לתגבר את התדירות של הקו לפעם ב

התדירות תרד )דקות  21-11 -בתדירות של פעם ב( פתיחת השעריםובכפוף לשעות ) 06:11נסיעות עד השעה 

 .לטובת החיילים וסגל הבסיס שנשאר לעבוד עד מאוחר( 06:11אחרי השעה 

 סיכום

 

, זאת עם. רבים במובנים שיפור טעון השומר תל באזור הציבורית התחבורה של מצבה כי הראה זה ח"דו

 הציבורית התחבורה מצב את לשפר בשביל. מסוימות נסיבות בהתקיים קצרה להיות עשויה לשינוי הדרך

 ישראל של במטרופולינים המונים הסעת מערכות לפיתוח המופנים משאבים בהשקעת צורך אין באזור

 אך. קצר זמן תוך ההשקעה את ותחזיר המדינה תקציב על נטל תהווה שלא מתונה תשומות בהשקעת אלא

 על בדגש" שבוי קהל"ל כתחבורה הציבורית התחבורה את שרואה חשיבה בדפוס שינוי דרוש, מכך יותר

, 6באזור הציבורית לתחבורה הפוטנציאלי לביקוש להתייחס יש, נוסעים סקר ויבוצע במידה לכן. יוממים

 לביקוש ולא, יעילה ציבורית תחבורה לטובת הפרטי הרכב את לעזוב מוכנים יהיו אנשים כמה כלומר

 תביא יעילה ציבורית תחבורה, הקיימת הנוסעים לאוכלוסיית שבנוסף ספק אין. הנוסעים וספירת הקיים

 כלי תהווה יעילה ציבורית תחבורה בכך. בבית רכבם את שישאירו נוספים נוסעים אלפי להצטרפות

 . החברתי הצדק והגדלת מחייה יוקר להקטנת

                                                           
6

והראה שבהינתן תחבורה ציבורית  ,בית החולים שיבאבקרב עובדי  "תחבורה היום ומחר"סקר מקדים בוצע על ידי ארגון  
 .נוסעים ברכב הפרטי ישקלו מעבר לתחבורה ציבוריתראויה כמות משמעותית של 
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 אילן בר לאוניברסיטת בסמוך העוברים הקווים רשימת – 0 נספח

 

 ומשרתים( אילן רמת, עמידר רמת) אליה בסמוך או אילן בר באוניברסיטת העוברים הקווים רשימת להלן

 לא אך שמואל גבעת במחלף שעוצרים הקווים את כוללת אינה הרשימה. הסטודנטים אוכלוסיית את

 שעוצרים קווים, (החרדית האוכלוסייה את המשרתים קווים) לאוניברסיטה שירות לתת מיועדים

 בתדירות הנוסעים וקווים( עילית מודיעין וקווי 106 כגון) החרדית לאוכלוסייה נועדו אך באוניברסיטה

 כל בתיאור. ובינעירוניים פרבריים ולקווים העירוניים לקווים מחולקת הרשימה(. 66 כגון) במיוחד נמוכה

 באזור עוצר בהם התחנות, הקו מסלול על עיקריות נקודות, היעד נקודת, המוצא נקודת רשומה קו

 . הקו ותדירות אילן בר אוניברסיטת

 

 :עירוניים קווים

 

 עיקריות נקודות יעד מוצא מפעיל קו' מס

 במסלול

 תחנות

 'באונ

 הערות תדירות

6 

 פנימי

 קניון קווים

 גבעת

 שמואל

 גבעת קניון

 שמואל

 רמת שמואל גבעת פנימי

, אילן

 אונו

 פנימי שאטל 'דק 11

 מגדלי קווים ב"ב 06

, קונקורד

 ג"ר

 גני, משה ישמח

 תקווה

 גבעת, ברק בני

, אונו קרית, שמואל

 תקווה גני

 רמת

, אילן

 אונו

 בעיקר משרת 'דק 56 – 11

 את

 האוכלוסיה

 החרדית

 רמת דן 16

 עמידר

 ג"ר

 רדינג מסוף

 א"ת

 קניון, הירדן

, אליהו יד, גבעתיים

 דיזנגוף, הסינמטק

 רמת

 עמידר

 02-21: יום

 – ערב. 'דק

 ' דק 81

 

 מסוף דן 51

 קציר

, מרינה מסוף

 ים בת

 משה, שדה אלוף

 שכונת, א"ת דיין

 צומת, התקווה

, חולון מרכז, חולון

 בת קניון, רחל נאות

, יוסף רמת, ים

 בלפור

 02 -8: שיא אונו

-02: יום. 'דק

 ערב', דק 21

 'דק 11 –

 22:11 עד פועל

 מסוף דן 56

 קציר

 א"ת רכבת

 האוניברסיטה

 בני, שמואל גבעת

, ג"ר מרכז, ברק

, גבעתיים מרכז

 רמת, מרכז רכבת

 אביב תל' אונ, אביב

, אונו

 רמת

, אילן

 שער

 מוסיקה

  'דק 21



 

 ~ www.tachbura.org  ~20: אתר
 tachbura.now@gmail.com: ל"דוא

 רדינג מסוף יהוד קווים 68

 א"ת

, יהודה גני, יהוד

' אונ, אונו. ק קניון

 אלוף, אילן בר

, השלום דרך/שדה

 גבירול אבן, עזריאלי

 01-21: שיא אונו

-21: יום', דק

 ערב', דק 11

 'דק 81 –

 21:11 עד פועל

 רמת דן 81

 עמידר

 מרכזית תחנה

 א"ת

' שד, נווה מרום

 מרכז, ג"ר ירושלים

 רכבת, גבעתיים

, עזריאלי, מרכז

 המסגר

 רמת

 עמידר

 01-06: יום

 11: ערב', דק

 'דק

 

 רמת דן 80/080

 עמידר

, כרמלית מסוף

 א"ת

, ג"ר מרכז אל

 תל ולב ארלוזורוב

 דרך – 80. אביב

. יצחק ורמת הירדן

 .ברק בני דרך – 080

 רמת

 עמידר

 אחד כל

: שיא: מהם

', דק 6-01

 01-02: יום

: ערב. 'דק

 'דק 21-11

 

 לשכת קווים 86

 הגיוס

 מרכזית תחנה

 א"ת

, אונו בקרית סיבוב

 מחלף, אילן בר' אונ

 ציר, גהה

, בוטינסקי'ז

 מעריב בית, עזריאלי

, אונו

. מ, גהה

 גבעת

 שמואל

 6-02: שיא

 02: יום. דק

 21: ערב. 'דק

 'דק

 עד פועל

21:51. 

 מכון קווים 86/086

, הלב

 שיבא

 רכבת – 86

. ת – 086, מרכז

 א"ת מרכזית

 סיבוב, אילן בר' אונ

 מחלף, שמואל. בג

 בוטינסקי'ז ציר, גהה

, אונו

 רמת

. מ, אילן

 גבעת

 שמואל

: יום – 86

. 'דק 21-11

 11-56: ערב

-6: 086. 'דק

 נסיעות 8

 יומיות

 לכיוון

 

 מסוף דן 01

 קציר

 מרכזית תחנה

 א"ת

 מחלף, אילן בר' אונ

 ציר, גהה

 שאול, בוטינסקי'ז

 רוטשילד, המלך

, אונו

. מ, גהה

 גבעת

 שמואל

 6-02: שיא

-02: יום', דק

. 'דק 06

 -ב מסיים

21:56 

 עד חלופה

 מרכז רכבת

 מספר) בלבד

 לכל נסיעות

 (כיוון

 מכון קווים 60

, הלב

 שיבא

 מרכזית תחנה

 ת"פ

 דרך, אילן בר' אונ

 גנים. כ) רבין

, בילינסון, (החדשה

 ת"פ שוק

: ת"מפ שיא אונו

. 'דק 01-06

: היום שאר

 'דק 11-56

 

 מכון קווים 016

, הלב

 שיבא

, הזהב קניון

 צ"ראשל מערב

 קריית, אילן בר' אונ

, יהודה אור, אונו

, צ"ראשל מרכז

  'דק 61 אונו
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. א, למינהל המכללה

 חדש תעשייה

 מסוף אגד 051

 קציר

, אגד חניון

 חולון

 מחלף, אילן בר' אונ

 מזרח, אזור, מסובים

 דב/סוקולוב, חולון

, מצבה – ים בת. הוז

 העלמין. ב, בלפור

 02 -01: שיא אונו

-06: יום. 'דק

: ערב. 'דק 21

 'דק 11-81

 21:11 עד פועל

 לשכת קווים 086

 הגיוס

' אונ, אונו. בק סיבוב כרמלית מסוף

, שדה אלוף, אילן בר

 בית, אליהו יד

 שלום מגדל, מעריב

 01-11: שיא אונו

-56: יום. 'דק

 'דק 81

 

 מסוף קווים 060

 קציר

 כפר, אילן בר' אונ ת"פ, גנים הדר

 החדשה גנים

, ת"פ מרכז, והישנה

, סירקין. צ, גנים עין

 גנים הדר

 נסיעות 2 אונו

 כיוון בכל

 

 מסוף קווים 251

 קציר

. מ, אילן בר' אונ ירקון העלמין. ב

 בילינסון, גהה

, אונו

. מ, גהה

 גבעת

 שמואל

 נסיעות 5

 כיוון בכל

 בעיקר משמש

 בית באי את

 העלמין

 

 (השומר תל ומחנה שיבא ח"לבי כניסה) קציר למסוף גם שמגיעים קווים – קו למספר מתחת הדגשה

 

 :ובינעירוניים פרבריים קווים

 

 עיקריות נקודות יעד מוצא מפעיל קו' מס

 במסלול

 תחנות

 'באונ

 הערות תדירות

 מסוף קווים 66

, הלב

 שיבא

. ק, אילן בר' אונ שוהם

 אל. צ, יהוד, אונו

 על

 נסיעות 2 אונו

 1, משוהם

 נסיעות

 ש"מתה

 

. ת אגד 085

 מרכזית

 ת"פ

. ת

 מרכזית

 רחובות

, גהה. מ, בילינסון

. מח, אילן בר' אונ

 מרכז, מסובים

, ציונה נס, צ"ראשל

 רחובות מרכז

. מ, גהה

 גבעת

 שמואל

 02-06: שיא

 21: יום', דק

-11: ערב', דק

 'דק 56

 זהה במסלול 086

 כניסה ללא

 אלוף למסוף

 שתי. שדה

 יוצאות נסיעות

 ממערב בבוקר

 צ"ראשל

 חלופה היא 212 נסיעות 0. מ, גהה. צ, על אל. צ בילינסון מודיעין ואוליה 211/212
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, יהוד, הטייסים ת"פ

, יהודה לאור כניסה

 בר' אונ, מסובים. צ

 גהה. מח, אילן

 גבעת

 שמואל

 יומיות

 8, ממודיעין

 ת"מפ נסיעות

 במסלול 211 של

 בתוך שונה

 מודיעין

. ת אגד 255

 מרכזית

 רמלה

 קניון

, איילון

 ג"ר

, ולוד ברמלה סיבוב

. צ, על אל. צ

, יהוד, מסובים

, יהודה לאור כניסה

 כביש, אילן בר' אונ

 המושבות אם

. מ, גהה

 גבעת

 שמואל

', דק 21: שיא

 'דק 11: יום

 באפריל הושק

2102 

 מסוף ואוליה 106

, הלב

 שיבא

. ת, אילן בר' אונ אשדוד

 צ"ראשל מרכזית

 דרום לכיוון)

, יבנה, (בלבד

 אשדוד

 06-11: שיא אונו

 81: יום. 'דק

 'דק

 

 מגדלי דן 511

, קונקורד

 ג"ר

. ת

 מרכזית

 ירושלים

 בר' אונ, ברק בני

, מסובים, אילן

 0 כביש

. מ, גהה

 גבעת

 שמואל

  'דק 06-21

 מסוף אגד 616

, הלב

 שיבא

 לב

, הפארק

 רעננה

. מח, אילן בר' אונ

 אחוזה, מורשה

 רעננה

, אונו

. מ, גהה

 גבעת

 שמואל

 נסיעות 5

, מרעננה ביום

 נסיעות 1

 השומר מתל

 

 מסוף אגד 685

, הלב

 שיבא

. ת

 מרכזית

 סבא כפר

. מח, אילן בר' אונ

 הוד, מורשה

, רעננה. צ, השרון

 ערים קניון

, אונו

. מח, גהה

 גבעת

 שמואל

 נסיעות 6

 מכפר ביום

 1, סבא

 מתל נסיעות

 השומר

 

 נתיב 806

 אקספרס

 מסוף

, הלב

 שיבא

. ת

 מרכזית

 נתניה

 בני, אילן בר' אונ

, איילון קניון, ברק

, הרצליה, השרון. ר

 נתניה, 2 כביש

, אונו

. מח, גהה

 גבעת

 שמואל

 נסיעות 0

 בכל ביום

  כיוון

 

 מסוף אגד 821

, הלב

 שיבא

. ת

 מרכזית

 הרצליה

 רמת, אילן בר' אונ

 הרצליה, השרון

, אונו

. מח, גהה

 גבעת

 שמואל

 נסיעות 2

 ביום

, מהרצליה

 אחת נסיעה

 השומר מתל

 לרמת ישיר

 והרצליה השרון

 מסוף אגד 851

, הלב

 שיבא

. ת

 מרכזית

 נתניה

. צ, אילן בר' אונ

 מאיר ח"בי, מורשה

 אבן, דרור. צ, ס"כפ

 נתניה, יהודה

, אונו

. מח, גהה

 גבעת

 שמואל

-06: מנתניה

. מת', דק 11

 11-01: השומר

 'דק

: פעילות שעות

-8:06 – מנתניה

 – משיבא. 6:11

01:16-00:16 
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 (השומר תל ומחנה שיבא ח"לבי כניסה) קציר למסוף גם שמגיעים קווים – קו למספר מתחת הדגשה
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 השומר תל מחנה או/ו שיבא ח"לבי בסמוך העוברים הקווים רשימת – 2 נספח

 

 עירוניים קווים

 

 עיקריות נקודות יעד מוצא מפעיל קו' מס

 במסלול

 תחנות

 בשיבא

 תחנות

 במחנה

 דורי

 הערות תדירות

0 

 פנימי

 מסוף קווים

, הלב

 שיבא

 אור מסוף

 יהודה

. ק, קציר מסוף

 תקווה גני, אונו

 בית פנים

, החולים

 שער

 מזרחי

  'דק 11 צפון שער

2 

 פנימי

 מסוף קווים

 קציר

 לחיילים מזין קו קציר מסוף

 למסוף המגיעים

 קציר

 שער

 מזרחי

, צפון שער

 לשכת

 שער, גיוס

, שלכת

 פנים

 המחנה

 בחלק)

 משעות

 (היום

 עד פועל 'דק 01-06

00:56 . 

 מסוף דן 51

 קציר

, מרינה מסוף

 ים בת

 משה, שדה אלוף

 שכונת, א"ת דיין

 צומת, התקווה

 מרכז, חולון

, רחל נאות, חולון

, ים בת קניון

 בלפור, יוסף רמת

 שער

 מזרחי

 02 -8: שיא צפון שער

: יום. 'דק

', דק 02-21

 11 – ערב

 'דק

 עד פועל

22:11 

 מסוף דן 56

 קציר

 א"ת רכבת

 האוניברסיטה

, שמואל גבעת

 מרכז, ברק בני

 מרכז, ג"ר

 רכבת, גבעתיים

, אביב רמת, מרכז

 אביב תל' אונ

 שער

 מזרחי

  'דק 21 צפון שער

 לשכת קווים * 66

 הגיוס

, רדינג מסוף

 א"ת

 גני, אונו קרית

 ח"בי, תקווה

 שער

 ראשי

 לשכת

 שער, גיוס

 02: יום

: ערב. 'דק
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 אלוף, שיבא

, גבעתיים, שדה

 ח"בי, מרכז רכבת

 דיזנגוף, איכילוב

 'דק 21-11 שלכת

 מסוף דן * 86

, הלב

 שיבא

, איילון קניון

 גן רמת

 נווה, אפעל רמת

, ג"ר מרכז, יהושע

, היישוב כופר

 הלל אבא

 בית פנים

, החולים

 שער

 ראשי

  'דק 21-11 עובר לא

 לשכת קווים ** 86

 הגיוס

 מרכזית תחנה

 א"ת

 בקרית סיבוב

 בר' אונ, אונו

, גהה מחלף, אילן

, בוטינסקי'ז ציר

 בית, עזריאלי

 מעריב

 לשכת עובר לא

, הגיוס

 שער

 שלכת

 6-02: שיא

: יום. דק

. 'דק 02

 21: ערב

 'דק

 

 מכון קווים 86/086

, הלב

 שיבא

 רכבת – 86

 – 086, מרכז

 מרכזית. ת

 א"ת

, אילן בר' אונ

. בג סיבוב

 מחלף, שמואל

 ציר, גהה

 בוטינסקי'ז

 בית פנים

, החולים

 שער

 מזרחי

: יום – 86 צפון שער

. 'דק 21-11

-11: ערב

. 'דק 56

086 :6-8 

 נסיעות

 יומיות

 לכיוון

 

 מסוף דן 01

 קציר

 מרכזית תחנה

 א"ת

, אילן בר' אונ

 ציר, גהה מחלף

, בוטינסקי'ז

, המלך שאול

 רוטשילד

 שער

 מזרחי

 6-02: שיא צפון שער

: יום', דק

. 'דק 02-06

 -ב מסיים

21:56 

 חלופה

 רכבת עד

 מרכז

 בלבד

 מספר)

 נסיעות

 (כיוון לכל

 מכון קווים 60

, הלב

 שיבא

 מרכזית תחנה

 ת"פ

 דרך, אילן בר' אונ

 גנים. כ) רבין

, (החדשה

 שוק, בילינסון

 ת"פ

 בית פנים

, החולים

 שער

 מזרחי

 שיא צפון שער

-01: ת"מפ

. 'דק 06

 שאר

-11: היום

 'דק 56

 

 מכון דן 015

, הלב

 שיבא

, רדינג מסוף

 א"ת

 רמת, שדה אלוף

. ת, אליהו יד, חן

, א"ת מרכזית

 יהודה בן, אלנבי

 בית פנים

, החולים

 שער

, מזרחי

 שער

-01: שיא צפון שער

. 'דק 02

 06-21: יום

: ערב. 'דק

 'דק 81
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 ראשי

 מכון דן 015

, הלב

 שיבא

, ברק בני

 המזרחי הפועל

, שדה אלוף

 סיבוב, הירדן

 ברק בבני

 בית פנים

, החולים

 שער

 ראשי

  'דק 81 נכנס לא

 מסוף דן 016

 וינטר

 ג"ר

 שיבא ח"בי

 סיבובי וחזרה

 ורמת חן לרמת

 ובחזרה השקמה

 בית פנים

, החולים

 שער

 ראשי

  'דק 81 נכנס לא

 מכון קווים 016

, הלב

 שיבא

, הזהב קניון

 צ"ראשל מערב

, אילן בר' אונ

 אור, אונו קריית

 מרכז, יהודה

, צ"ראשל

, למינהל המכללה

 חדש תעשייה. א

 בית פנים

, החולים

 שער

 מזרחי

  'דק 61 צפון שער

 מסוף אגד 051

 קציר

, אגד חניון

 חולון

, אילן בר' אונ

, מסובים מחלף

 מזרח, אזור

, חולון

. הוז דב/סוקולוב

, מצבה – ים בת

 העלמין. ב, בלפור

 שער

 מזרחי

 -01: שיא צפון שער

. 'דק 02

 06-21: יום

: ערב. 'דק

 'דק 11-81

 עד פועל

21:11 

 לשכת קווים **086

 הגיוס

, אונו. בק סיבוב כרמלית מסוף

, אילן בר' אונ

 יד, שדה אלוף

 בית, אליהו

 מגדל, מעריב

 שלום

 לשכת עובר לא

, הגיוס

 שער

 שלכת

-01: שיא

. 'דק 11

 56-81: יום

 'דק

 

 מסוף קווים 060

 קציר

, אילן בר' אונ ת"פ, גנים הדר

 החדשה גנים כפר

 מרכז, והישנה

. צ, גנים עין, ת"פ

 גנים הדר, סירקין

 שער

 מזרחי

 נסיעות 2 צפון שער

 כיוון בכל

 

 מסוף קווים 251

 קציר

 העלמין. ב

 ירקון

. מ, אילן בר' אונ

 בילינסון, גהה

 שער

 מזרחי

 נסיעות 5 צפון שער

 כיוון בכל

 משמש

 בעיקר

 באי את

 בית

 העלמין

 

 אילן בר אוניברסיטת את גם משרת – קו למספר מתחת הדגשה
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 השומר תל מחנה את משרת אינו* 

 שיבא ח"בי את משרת אינו** 

 

 

' מס

 קו

 עיקריות נקודות יעד מוצא מפעיל

 במסלול

 תחנות

 בשיבא

 תחנות

 במחנה

 דורי

 הערות תדירות

 מסוף קווים 66

, הלב

 שיבא

. ק, אילן בר' אונ שוהם

. צ, יהוד, אונו

 על אל

 בית פנים

, החולים

 שער

 מזרחי

 שער

 צפון

 נסיעות 2

 1, משוהם

 נסיעות

 ש"מתה

 

 מסוף אגד 088

, הלב

 שיבא

. ת

 מרכזית

 רחובות

, מסובים. מח

, צ"ראשל מרכז

, ציונה נס

 רחובות

 בית פנים

, החולים

 שער

 מזרחי

 שער

 צפון

 נסיעות 2

 יומיות

, מרחובות

 אחת נסיעה

 ש"מתה

 

 מסוף ואוליה 106

, הלב

 שיבא

. ת, אילן בר' אונ אשדוד

 מרכזית

 לכיוון) צ"ראשל

, (בלבד דרום

 אשדוד, יבנה

 בית פנים

, החולים

 שער

 מזרחי

 שער

 צפון

 06-11: שיא

 81: יום. 'דק

 'דק

 

 מסוף אגד 616

, הלב

 שיבא

 לב

, הפארק

 רעננה

, אילן בר' אונ

, מורשה. מח

 רעננה אחוזה

 בית פנים

, החולים

 שער

 מזרחי

 שער

 צפון

 ביום נסיעות 5

 1, מרעננה

 מתל נסיעות

 השומר

 

 מסוף אגד 685

, הלב

 שיבא

. ת

 מרכזית

 סבא כפר

, אילן בר' אונ

, מורשה. מח

. צ, השרון הוד

 קניון, רעננה

 ערים

 בית פנים

, החולים

 שער

 מזרחי

 שער

 צפון

 ביום נסיעות 6

 1, סבא מכפר

 מתל נסיעות

 השומר

 

 נתיב 806

 אקספרס

 מסוף

, הלב

 שיבא

. ת

 מרכזית

 נתניה

, אילן בר' אונ

 קניון, ברק בני

. ר, איילון

, הרצליה, השרון

 נתניה, 2 כביש

 בית פנים

, החולים

 שער

 מזרחי

 שער

 צפון

 ביום נסיעות 0

  כיוון בכל

 

 בית פנים     821

, החולים

 שער

 מזרחי

 שער

 צפון

 ביום נסיעות 2

, מהרצליה

 אחת נסיעה

 השומר מתל

 לרמת ישיר

 השרון

 והרצליה
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 בית פנים     851

, החולים

 שער

 מזרחי

 שער

 צפון

 06-11: מנתניה

. מת', דק

 11-01: השומר

 'דק

 שעות

: פעילות

 – מנתניה

8:06-6:11 .

 – משיבא

01:16-00:16 

 

 אילן בר אוניברסיטת את גם משרת – קו למספר מתחת הדגשה

 


