
היקרים  חולוןתושבי 

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

 

 ,בלתם או תקבלו אולי יפה ומפורטתהחוברת שקי
 .אבל לא מסבירה באמת כיצד מגיעים מנקודה לנקודה

 !לכם סדר האך יש מי שיעש

 
תחבורה  צרכני ארגון

 בישראל ציבורית 

 
נווה ארזים ושיכון עממי , נאות יהודית, במרכז חולון עיקרי השינויים

 
  אבן גבירול וקרית עתידים, קרליבך, הר ציון 'שד, שימשיכו לצומת חולון, יופרד לשלושה קווים 89קו: 

o  קוגל, שנקר, פיכמן, יעבור בגולדה מאיר, ייצא מקרית שרת 89קו. 
o  קוגל, סוקולוב, יעבור בשדרות ירושלים, ייצא מקרית שרת 189קו. 
o  קוגל, סוקולוב, ירושלים' שד, (ירמיהו/הנביאים)יעבור בנאות יהודית , ייצא מאזור 289קו. 

  ולא ייכנס לתוך שכונת רמת אביב 271-נה את מספרו ליש א74קו. 
  ויעבור ברחוב בן יהודה בתל אביב במקום בדיזנגוף, 172-ישנה את מספרו ל של דן 1קו. 
  קוגל ובתל כביר' ישנה את מסלולו ויעבור בשד 3קו. 
  שור ויגיע ' ירושלים ופרופ' שד, סוקולוב, דב הוז' בשדיעבור , בשני הכיוונים יפעל בכל שעות היום 143קו

 .דב הוז' יעבור בשד 43קו גם  .מרלאוניברסיטת בר אילן ולתל השו, מסובים למחלף
  172, 289, 189, 89 ,3 אנחנו ממליצים להשתמש בקווים א"נוסעים למרכז תל .א יבוטלו97-ו 92קווים. 
  לא למשתמשים בתחנה המרכזית כתחנת מעבר אנחנו ממליצים . יבוטלו לתחנה המרכזית 97, 94, 90קווים

לשם מגיע ) מחלף מסובים, (271, 171, 76, 75, 71לשם מגיעים ) רכבת מרכז, החליף בעזריאלילאלא , להגיע לשם
 .או צומת חולון (289, 143, 99, 95, 87לשם מגיעים ) טמפו צומת, (143

 רוב הקווים הפנימיים בחולון יוחלפו בקווים חדשים: 
o  ת חדש "א –סי כהן 'ג –אילת  –נווה רמז  –מרכז העיר  –מקווה ישראל  –נאות יהודית  –קרית שרת : 2קו

 (.72של דן שמעתה ייקרא  2זהו קו שונה לחלוטין מקו ) חונים קונים וקניון הזהב, צ"ראשל
o  וולפסון ח"בי –תל גיבורים ' שכ –אילת  –ההסתדרות  –קרית שרת ואיזור התעשייה : 4קו. 
o  ח "בי –תל גיבורים ' שכ –אילת  –סי כהן 'ג –קרית רבין  –קניון חולון  –קרית שרת ואיזור התעשייה : 5קו

 .וולפסון
 גם רוב הקווים בין חולון לבת ים יוחלפו בקווים חדשים: 

o  מרינה –בלפור  –יוספטל  –ת בת ים "א –קרית מיכה  –משה דיין  –רבין . ק –שרת . ק: 11קו. 
o מרינה –יוספטל עד הסוף  –הופיין  –גולדה מאיר  –ל "אלופי צה –המלאכה  –אזור : 99 קו. 
o  יהיו שינויים קטנים בחולון ובבת ים 87בקו . לבת ים וליפו יישאר ללא שינוי 88קו. 

  יישארו ללא שינוי 95, 20, 76, 75קווים. 
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 271 ,171 ,76, 75 ,71עזריאלי , רכבת מרכז

. הר ציון' לשד 289, 189, 89. החרש' לרח 271 ,171 ,76, 75 ,71תחנה מרכזית 

 289, 189, 89הר ציון ' שד, קרליבך, אבן גבירול

. עד רידינג ממשיך על בן יהודה 172, מסיים במסוף כרמלית 3בן יהודה , שוק הכרמל, העלייה, אלנבי

 239, 139, 39-ל קרליבך והחלפה' רחל 289, 189, 89רחוב דיזנגוף , דיזנגוף סנטר

. 70, 142, 42, 5-והחלפה ל ישנהה מ"תל  89 ,189 ,289שדרות רוטשילד 

 3 ,172 70, 142, 42, 5-אלנבי והחלפה ל' לרח .

. קין'קלאוזנר וקלצ, וייז' ורג'גל 271. לשער הראשי 171א "ת תאוניברסיט

 189, 76, 75ל "רמת החיאיזור התעשייה 

לון 
חו

 76, 75 ,289, 189, 89, 271, 71 ,43צומת חולון 

 20, 4ח וולפסון "בי

 95, 172, 189, 89, 88 ,5 ,4, 2פארק ימית , קרית שרת

 289, 143, 99, 95, 87אזור , צומת טמפו

 189, 95 ,5 ,4חצי חינם  –המשביר /המרכבה

 95, 4שופרסל דיל  –הבנאי /המרכבה

 189, 172, 95 ,5 ,4מגה בול  –המנור /הלהב/הרוקמים

 99, 89, 5, 3, 2מדיטק , חולון קניון

 95 ,75 ,71, 20, 2ן הזהב קניו, צ"איזור התעשייה ראשל

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

. Google-ב תחבורה בדרך שלנו קלידוהאו פשוט 
 

אין כל קשר לתכנון תוכנית " 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. הארגון מחדש או לביצועה


