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 ,החוברת שקיבלתם או תקבלו אולי יפה ומפורטת
 כיצד מגיעים מנקודה לנקודהאבל לא מסבירה באמת 

. 30לאחר ביטול קו 
 !לכם סדר האך יש מי שיעש
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והאיזור הקרוב לכורזין  דרך הטייסים, חוב עודדלתושבי ר
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לתושבי רמת חן 
  הנוסעים לתחנה המרכזית ולאלנבי יצטרכו  .א"החדש לצפון ת 33וקו , 67, 57בתוך רמת חן יעברו הקווים

או  או ללכת לרחוב עודד ,ממסוף דרך הטייסים 204אחד הקווים האלה למסוף וינטר ולקחת סוע בלנ

 .לאלנבי ולבן יהודה, מ"יגיעו לת 204-ו 104 .104לקחת ומשם  ,לדרך אלוף שדה פינת כורזין
 

נווה יהושע לתושבי 
  שני לבורסה ולקניון איילוןובכיוון ה, הוא ייסע בכיוון אחד לתל השומר. ייכנס לרחוב נווה יהושע 65קו. 
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אין כל קשר לתכנון " תחבורה בדרך שלנו"ל. יתהוא גוף צרכני למען נוסעי תחבורה ציבור" תחבורה בדרך שלנו"
. או למשרד התחבורה/ו תל אביבכל טענה בקשר לתוכנית יש להפנות לעיריית . תוכנית הארגון מחדש או לביצועה


