
 

תושבי צפון רמת גן היקרים 
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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 

 
צפונה בבמרכז רמת גן ו עיקרי השינויים

 

  ולנברג ולעתידיםרחוב לל לאבא הדרך יגיע מ 142 קובמקומו  .יבוטל 20קו . 

  ליפו ולבת ים, לשדרות רוטשילד, יגיעו מאבא הלל לשדרות שאול המלך 142-ו 42קוים .

  יעבור בבורסה בשני הכיוונים 67קו , בנוסף. אבא הללדרך וב (ג"ר) יעבור בארלוזורוב 65קו .

  (40-יפו זהה ל-א"מסלולו בת) ויגיע ליפו ולבת ים 240-יוחלף ל 54קו . יבוטל 64קו .

  ייכנס גם לרחובות הרצל וביאליק 52קו . כן 52אבל , עתידיםלל ו"לא יגיע לרמת החי 57קו .

  במקום זאת הוא ייסע בכצנלסון ובשדרות ירושלים. לא יעבור במרכז העיר 60קו . 

  שמבוטל 62 ימשיך לבני ברק במקום 161 קו .161-ו 61בכיכר אורדע יעברו הקווים , 60במקום קו. 

 שיגיע לרכבת מרכז ולתחנה המרכזית 160ה יעבור קו "הרא/בן גוריוןבבקריניצי ו .

  אלא דרך בן גוריון בקטע בין ירושלים להרצל, לא ייסע דרך כצנלסון וסירקין 67קו .

  בשני הכיוונים( א"ת)ארלוזורוב הם ייסעו ב .לא יעברו בדיזנגוף אלא בבן יהודה 161-ו 61קווים. 

  ה ודרך בן גוריון"החדש שיעבור ברחוב הרא 33א יגיע קו "לאוניברסטית ת. יבוטל 45קו. 

  נורדאו ומסוף רידינג, ויגיע לפנקס( מתחם הבורסה)של רמת גן החדש יעבור בדרך בגין  11קו. 

 חוקים יותר נשארים ללא שינויוליעדים ר לאיזור השרון, לקרית אונו, מסלולי הקווים לפתח תקווה. 

 
קווים יעדים 

. 161, 61, 160 :ממרכז העיררכבת מרכז 

. 531, 525, 524, 76, 75, 58, 142, 42 :מדרך אבא הלל

. וקווים נוספים 240, 82, 70, 51, 40 :בוטינסקי'מז

. והחלפה בבורסה 61/161-או נסיעה ב, 160 :ממרכז העירעזריאלי 

. וקווים בינעירוניים 240, 140 ,51, 40 :בוטינסקי'מז

 42/142-או נסיעה ב, 531, 525, 524, 76, 75 :מאבא הלל
. והחלפה בבורסה

. 141, 67, 65, 57, 52, 40, 33: בוטינסקי'ממרכז העיר ומז קניון איילון
 .531, 525, 524, 142, 76, 75, 67, 65, 58, 42: מדרך אבא הלל

 67, 57, 33טר איצטדיון וינ, ספארי, הפארק הלאומי

 82, 38, 18-או נסיעה לרכבת מרכז והחלפה ל ,82, 66דיזנגוף סנטר 

 .לכיכר רבין 82, 38. ארלוזורוב' לרח 161, 61 (א"ת)רחוב ארלוזורוב , א"עיריית ת

 82, 70, 38, 142, 42 תחילת אבן גבירול, שאול המלך' שד

 142, 141, 76, 75, 52ולנברג  –ל "רמת החי

 82, 38, 161, 61מסוף כרמלית , וק הכרמלש, אלנבי

 70, 142, 42שדרות רוטשילד 

 33, 11 רידינג, א"נמל ת

 33א "אוניברסיטת ת

 240, 161, 160, 140רבי עקיבא בבני ברק 

 

  tahbura.wordpress.com -אותנו ב תמצאו, ולשאלותלפרטים מלאים 
. Google-ב תחבורה בדרך שלנו קלידוהאו פשוט 

 

אין כל קשר " תחבורה בדרך שלנו"ל. הוא גוף צרכני למען נוסעי תחבורה ציבורית" ורה בדרך שלנותחב"
או /כל טענה בקשר לתוכנית יש להפנות לעיריית רמת גן ו. ביצועהללתכנון תוכנית הארגון מחדש או 

. למשרד התחבורה


