
 

היקרים  סי כהן'נאות רחל וג, תל גיבוריםתושבי 

 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 תציבורי 

 
סי כהן 'נאות רחל וג, בתל גיבורים עיקרי השינויים

 

  יהודה , אבן גבירול, קרליבך, הר ציון' יגיע לשד 126קו . 126קו במקומו לאבן גבירול יגיע . יבוטל 92קו

 .אילת והמעפילים, הופיין, בן גוריון' בחולון הוא יעבור בשד. והאוניברסיטה רמת אביב, המכבי

o 142, 70, 42, 5הר ציון או באלנבי לקווים ' להחליף בשד ניתן, רוטשילד' כדי להגיע לשד. 
  אילת והמעפילים לעזריאלי ולרכבת מרכז, סי כהן'יגיע מג 171במקומו קו . לא יעבור בחולון 173קו. 

o וייצמן' מרח 75, 71, 20-ו, סי כהן'מג 2קו , שאינו משתנה 129צ יגיעו קו "ת החדש ראשל"לא. 

  הוא לא יעבור בדיזנגוף אלא בבן יהודה. 72-ת מספרו לישנה א 2קו. 

 אנחנו ממליצים להחליף , מ כדי להחליף קו"נעזר בתלמי ש. יבוטלו א"ת כל הקווים לתחנה המרכזית

 (.143לשם יגיע )במחלף מסובים  או (171לשם יגיע )ברכבת מרכז או בצומת חולון , בעזריאלי
  23:45יפעל עד  43קו . 23:00עד , היום בשני הכיווניםלבר אילן ולתל השומר יפעל כל  143קו. 

  באיזור התעשייה של חולוןגם יעבור  143קו . דב הוז' לא יעברו בנאות רחל אלא בשד 143, 43קווים. 

 רוב הקווים הפנימיים בחולון יוחלפו בקווים חדשים: 

o  סי כהן 'ג –אילת  –נווה רמז  –מרכז העיר  –מקווה ישראל  –נאות יהודית  –קרית שרת : 2קו– 

 .חונים קונים וקניון הזהב, צ"ת חדש ראשל"א
o  ח וולפסון"בי –תל גיבורים ' שכ –אילת  –ההסתדרות  –קרית שרת ואיזור התעשייה : 4קו. 

o  תל ' שכ –אילת  –סי כהן 'ג –קרית רבין  –קניון חולון  –קרית שרת ואיזור התעשייה : 5קו

 .ח וולפסון"בי –גיבורים 
  הקווים בין חולון לבת ים יוחלפו בקווים חדשיםגם רוב: 

o  מרינה –בלפור  –יוספטל  –בת ים  ת"א –קרית מיכה  –משה דיין  –רבין  .ק –שרת  .ק: 11קו. 

o  מרינה –יוספטל עד הסוף  –הופיין  –גולדה מאיר  –ל "אלופי צה –המלאכה  –אזור : 99קו. 
o  בחולון ובבת ים היו שינויים קטניםי 87בקו  .לבת ים וליפו יישאר ללא שינוי 88קו. 

  שיעבור ברחוב מאיר גרוסמן( לשעבר 2קו ) 72א במקום קו "ייכנס לשכונת תל כביר בת 3קו. 

  יישארו ללא שינוי 406, 404, 144, 129 ,95 ,85, 75, 20, 19קווים. 
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. 171, 126: סיטהלאוניבר. 171ה אוניברסיט, רכבת מרכז, עזריאלי, רכבת ההגנה

 126כיכר רבין , אבן גבירול, קרליבך, הר ציון' שד

, 125, 25, 18-לאלנבי והחלפה ל 72או , לדיזנגוף 129דיזנגוף סנטר 

 39/139/239-והחלפה ל לקרליבך 126או 

. מגיע גם למסוף כרמלית 3קו . 129, 72, 3שוק הכרמל , אלנבי

לון 
חו

 99 ,95 ,88, 11, 5, 4, 3, 2פארק ימית , קרית שרת

 171, 75, 43צומת חולון 

 99 ,95 ,87אזור , צומת טמפו

 95, 5, 4חצי חינם  –המשביר /המרכבה

 95, 4שופרסל דיל  –הבנאי /המרכבה

 172, 95, 5, 4מגה בול  –המנור /הלהב/הרוקמים

 20, 19, 5, 4ח וולפסון "בי

 99, 5, 3, 2מדיטק , קניון חולון
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 129, 95, 75, 20, 19, 2חונים קונים 

 126, 95, 85, 75, 72, 71, 20קניון הזהב 

 129, 85צ "תחנה מרכזית חדשה ראשל

. למבצע סיני 87. ניסנבאום/ליוספטל 11. לקניון 99קניון בת ים 

 
  tahbura.wordpress.com -אותנו ב תמצאו, ולשאלותלפרטים מלאים 

. Google-ב דרך שלנותחבורה ב קלידוהאו פשוט 
 

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


