
 

היקרים  קרית שרתתושבי 

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

 

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

 !לכם סדר האך יש מי שיעש

 
תחבורה  צרכני ארגון

 בישראל ציבורית 

 
בקרית שרת  עיקרי השינויים

 

  ועתידים אבן גבירול ,קרליבך, הר ציון 'שד, ששניהם ימשיכו לצומת חולון, יופרד לשני קווים 89קו: 

o 89 ל"משה שרת ואלופי צה, ייסע במפרץ שלמה, יצא ממסוף קרית שרתי. 

o 189 וייסע לאורך שדרות ירושלים, יעשה סיבוב באיזור התעשייה, ייצא ממסוף קרית שרת. 
  הוא יגיע לאוניברסיטה אך לא יעבור בתוך שכונת רמת אביב. 271-א ישנה את מספרו ל74קו. 

o 171-לכיכר קוגל ולהחליף ל 271, 189, 89, 76ן לקחת נית, רדינג וברודצקי כדי להגיע לרחובות. 

 ברכבת , בעזריאלימומלץ להחליף , למי שנעזר בה כדי להחליף קו. יבוטלו לתחנה המרכזיתקווים כל ה

 (.הר ציון' לשד) 89/189-ו( החרש' לרח) 271מ יגיעו "קרוב לת. בצומת חולון או בצומת טמפו, מרכז
  ללונדון מיניסטור  89/189בקווים ניתן לנסוע , ולאיכילוב שאול המלך 'כדי להגיע לשד. א יבוטל97קו

 .142, 82, 70, 42, 38, 9-ולהחליף ל

  ייסע לאורך בן יהודה במקום בדיזנגוףו, 172-של דן ישנה את מספרו ל 1קו. 

o ייסעו לכל אורך דיזנגוף 39/139/239. ברחוב קרליבך 39/139/239-ל 89/189-ניתן להחליף מ. 
 יוחלפו בקווים חדשים בחולוןקווים הפנימיים רוב ה: 

o  נווה רמז  –מרכז העיר  –מקווה ישראל  –נאות יהודית  –המלאכה  –מסוף קרית שרת : 2קו– 

 .חונים קונים וקניון הזהב, צ"חדש ראשל ת"א –סי כהן 'ג –אילת 

o  ירושלים  'שד –קרן היסוד  –דוד אלעזר  –סיבוב באיזור התעשייה  –מסוף קרית שרת : 4קו– 
 .ח וולפסון"בי –תל גיבורים ' שכ –ההסתדרות  –גאולים 

o  ל "אלופי צה –ששת הימים  –רמת הגולן  –סיבוב באיזור התעשייה  –מסוף קרית שרת : 5קו– 
 .ח וולפסון"בי –תל גיבורים ' שכ –אילת  –סי כהן 'ג –קרית רבין  –קניון חולון 

o  (צ"איזור התעשייה החדש ראשל –ת קרית שר –אזור ) יישאר ללא שינוי 95קו. 

 גם רוב הקווים בין קרית שרת לבת ים יוחלפו בקווים חדשים: 

o  קרית רבין  –דוד אלעזר  –קרן היסוד  –משה שרת  –מפרץ שלמה  –מסוף קרית שרת : 11קו– 
 .מרינה –בלפור  –יוספטל  –בת ים  יזור תעשייהא –קרית מיכה 

o  מרינה –עד הסוף ל טיוספ –הופיין  –גולדה מאיר  –ל "אלופי צה –המלאכה  –אזור : 99קו. 
o  לבת ים וליפו יישאר ללא שינוי 88קו. 
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 189, 95, 5, 4י חינם חצ –המשביר /המרכבה
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. ניסנבאום/ליוספטל 11קו . לאורך יוספטל 99קניון בת ים 

 88יפו , מצבה בת ים
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. 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/וכל טענה בקשר לתוכנית יש להפנות לעיריית חולון . הארגון מחדש או לביצועה


