
 סטודנטים בבר אילן ותושבי גבעת שמואל היקרים

 ביולי התחבורה שהכרתם  1 -ב
 !כבר לא תהיה אותו דבר

 

 ,החוברת שקיבלתם או תקבלו אולי יפה ומפורטת
 .אבל לא מסבירה באמת כיצד מגיעים מנקודה לנקודה

 !לכם סדר האך יש מי שיעש
 

תחבורה  צרכני ארגון
 בישראל ציבורית 

 

  ולגבעת שמואל הנוגעים לאוניברסיטת בר אילן יםעיקרי השינוי
 

 מבוטלים 64 ,45וים קו.  

  אלא יסיים במסוף קהילות יעקב ,לא יגיע לגבעת שמואל (בני ברק –עתידים ) 7קו.  

 
 א"בת ים ומזרח ת, לחולון 143, 43שינויים בקווים 

  הקו . יווניםלאגד ויפעל לאורך כל שעות היום בשני הכ עוברלחולון ולבת ים  143קו

 .23:00-ויסיים ב, דקות בערב 30-60כל , דקות ברוב שעות היום 12-20יפעל כל 
 דב הוז' סוקולוב ושד, ירושלים, שור' הוא יעבור בפרופ: שתנהבחולון מ 143 קו מסלול. 

  הנביאים וקוממיות עד מרכז הספורט, בלפור, ירושלים, ל"יעבור בקק 143בבת ים קו. 

 מבת ים 0:00מתל השומר ועד  23:45יוארכו עד  43 שעות הפעילות של קו. 

 

 שינויים ברמת גן באזורים הסמוכים לאוניברסיטהעיקרי ה

  ימשיך לקרליבך ודיזנגוף אך, רמת גןב 30יבצע מסלול דומה לקו  39קו  .מבוטל 30קו. 

 כצנלסון וערבי , םירושלי' שדייסע דרך  60קו , בפרט. משתנים 61, 60 מסלולי הקווים

 .ייסע ברחוב בן יהודה בתל אביב במקום בדיזנגוףיעבור בכיכר אורדע ו 61קו . נחל
  קרליבך ודיזנגוף, בצרון, החדש יחבר בין מסוף אלוף שדה ליד אליהו 139קו. 

  67, 65חלים שינויים גם בקווים. 

 

 שינויים בבני ברקעיקרי ה
  מבני  23:30ושעות פעילותו יוארכו עד  תדירותו תעלה, 161-ישנה את מספרו ל 62קו

ירושלים בבני ברק ' יעבור ברח, הוא יוארך עד מסוף רמת עמידר .א"מת 23:45ברק ועד 

 .ויעבור ברחוב בן יהודה במקום בדיזנגוף, וכן בכיכר אורדע ברמת גן בשני הכיוונים
  תדירותו תעלה והוא ימשיך ליפו ולבת ים, 240-ישנה את מספרו ל 54קו. 

 רכבת מרכז והתחנה המרכזית, החדש יגיע ממסוף קהילות יעקב לגבעתיים 160ו ק .

רכבת , ערבי נחל, כצנלסון, וימשיך לקריניצי, בתוך בני ברק 161הוא ייסע במסלול 

 . מרכז והתחנה המרכזית

  (.קוקה קולה)יעבור ברחוב כהנמן ליד מחלף גבעת שמואל  140קו 

 
ם וכל הקווי, (8, 6, 5, 3, 2, 1)הקווים הפנימיים בבני ברק , 70, 69קווים : קווים שאינם משתנים

, לאשדוד, לרחובות, (350, 292, 243, 164, 87)לפתח תקווה , (168, 137, 68, 56, 18)לקרית אונו 
 .למודיעין עלית וליעדים רחוקים יותר

 
 לקווים מבוטלים תחליפים

 
 תחליף קווים מבוטלים

 .70, 68 –בוטינסקי 'לציר ז 64
 .66, 161, 61 –א "לרחוב ארלוזורוב בת

 .139 ,39 –לרחוב דיזנגוף 

 .161, 61 –לרחוב אלנבי 

 .161, 18 ,6 –לבני ברק  45

 .161, 61 –לרמת גן 
 .60 –נחלת יצחק , לגבעתיים

 .70, 69, 68 –לרכבת מרכז 

 .18 –לבני ברק  (לא יגיע לגבעת שמואל) 7

 
 

אין כל " תחבורה בדרך שלנו"ל. הוא גוף צרכני למען נוסעי תחבורה ציבורית" תחבורה בדרך שלנו"
כל טענה בקשר לתוכנית יש להפנות לעיריית רמת . קשר לתכנון תוכנית הארגון מחדש או לביצועה

 .או למשרד התחבורה/לעיריית גבעת שמואל ו, (בתחומה נמצאת האוניברסיטה)גן 
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 !כבר לא תהיה אותו דבר

 

 ,החוברת שקיבלתם או תקבלו אולי יפה ומפורטת
 .אבל לא מסבירה באמת כיצד מגיעים מנקודה לנקודה

 !לכם סדר האך יש מי שיעש
 

תחבורה  צרכני ארגון
 בישראל ציבורית 

 
 לאחר הארגון מחדש טבלת יעדים

 
קווים יעדים 

 אונו. משער ק 
 (471כביש )

מתוך גבעת  מכביש גהה
 שמואל

ממסוף 
 ידררמת עמ

, הרב לנדרס)
 (מת גןר

   164 168, 56, 43 מסוף אלוף שדה

 60 69 70, 68 70, 68 מסוף ארלוזורוב ,רכבת מרכז –א "ת

 68 68, 56 קניון עזריאלי, רכבת השלום –א "ת
 ניתן להחליף
 ברכבת מרכז

60 

 60 68 68 תחנה מרכזית –א "ת

 39 139-ף שדה והחלפה לנסיעה למסוף אלו דיזנגוף סנטר, דיזנגוף' רח –א "ת

 161, 61 מרכבת מרכז 82, 38, 18 168 אלנבי' רח –א "ת

לבורסה והחלפה  70, 68 56 עירייה, ארלוזורוב/אבן גבירול –א "ת
 161, 61, 55, 10-ל

לבורסה  69
, 10-והחלפה ל

55 ,61 ,161 

61 ,161 

, משה דיין, איזור לה גוורדיה –א "ת
 דרך השלום, יצחק שדה

נסיעה למסוף אלוף שדה  168, 56, 43
 168, 56, 43-והחלפה ל
 המסוף מול בכביש

 39 

 161 18 כהנמן' מרח 18, 6  רבי עקיבא –בני ברק 

  69, 18 137, 70, 68 137, 70, 68 מכון מור –בני ברק 

 60  63, 55-נסיעה למסוף אלוף שדה והחלפה ל כצנלסון –גבעתיים 

 39  55-למסוף אלוף שדה והחלפה ל נסיעה קניון גבעתיים –גבעתיים 

ג "למשטרת ר 70, 68 אורדע, מרכז העיר –רמת גן 
 57, 52-והחלפה ל

 61 ,161 

 137 קניון איילון –רמת גן 
למכון מור   70, 68-או נסיעה ב
 57, 52, 40, 33, 7-והחלפה ל

עד מגדלי  18
 קונקורד

 

    143 אזור, חולון, בת ים

 139, 137, 68 ,58 ,56 קרית אונו
 168, (קווים)

   

   136 (קווים) 139, 136 אור יהודה

   137 137, 58, 56 יהוד

   318, 164 (קווים) 139 ראשון לציון

   318, 164  רחובות, נס ציונה

    315 אשדוד, יבנה

   164, 136, 87 136, 87 *פתח תקווה

   או החלפה ברכבת מרכז 620, 618 הרצליה, רמת השרון

   או החלפה במחלף גהה 505 עננהר

   או החלפה במחלף גהה 640, 564 כפר סבא

   או החלפה ברכבת מרכז 640 נתניה

   400  ירושלים

 
בית רבקה מגיע בשעות ללכפר גנים ו. מרחוב כהנמן בבני ברק 292להדר גנים ולעמישב מגיע קו * 

, 87לאור התדירות הנמוכה של קו , ות העירלשאר שכונ. מכביש גהה ושער קרית אונו 350מסוימות קו 
 .166, 92 ,87 ,82 ,66, 51, 50 ,49 ,38-למחלף גהה ולהחליף ל 70, 69, 68לקחת אפשר 

 

  ( ברוב שעות היוםאו פחות דקות  20כל )קווים בתדירות בינונית ומעלה
 .מודגשים

 מודיעין משרד התחבורהאת לוחות הזמנים ניתן למצוא ב: callkav.gov.il 
  אותנו ב תמצאו ,ולשאלות על הארגון מחדשלפרטים- 

tahbura.wordpress.com  תחבורה בדרך שלנו"חפשו או פשוט." 

 

אין כל " תחבורה בדרך שלנו"ל. הוא גוף צרכני למען נוסעי תחבורה ציבורית" תחבורה בדרך שלנו"
הפנות לעיריית רמת כל טענה בקשר לתוכנית יש ל. קשר לתכנון תוכנית הארגון מחדש או לביצועה

 .או למשרד התחבורה/ו לעיריית גבעת שמואל, (בתחומה נמצאת האוניברסיטה) גן


