
 

היקרים  מזרח תל אביב-דרוםתושבי 

 תם ביולי התחבורה שהכר 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 ציבורית 

 
כפר שלם והסביבה , שכונת התקווה, ביד אליהו עיקרי השינויים

 

  הוא ימשיך לבן יהודה ולמסוף רידינג. 204יפעל קו  16במקום קו.  

  ל"אבל יתחיל במסוף כרמלית וייכנס גם לנווה צה, 15הוא ייסע כמו . 16יפעל קו  15במקום קו. 

  בן גוריון' ברחוב קפלן ובשד ,יעבור בתחנת רכבת השלום, ייסע בדרך משה דיין עד הסוף 9קו. 

  לרחובות יצחק שדה וקרליבך( 9קו  במסלול)יגיע ממסוף הטייסים  239קו , 9במקום קו . 

  דיזנגוף עד מסוף רידינגימשיכו בקרליבך ובו, יעברו במשה דיין ויצחק שדה 239, 139, 39קווים. 

  הטייסים וימשיך לתל השומר, לה גוורדיה, משה דיין, ייסע ביצחק שדה 139במקומו קו . יבוטל 35קו. 

  הטייסים וימשיך לרמת עמידר, לה גווארדיה, שה דייןמ, ייסע ביצחק שדה 39במקומו קו . יבוטל 30קו. 

  יעבור בטייסים 104קו . החדש 104וקו  31בין יד אליהו לרחוב אלנבי יחברו קו , 30בעקבות ביטול קו ,

 .בן יהודה ורידינג, ההגנה וימשיך לאלנבי, יגאל אלון, יצחק שדה, משה דיין
  לרחוב , למכללת שנקר, וון אחד הוא יגיע לבורסהבכי. י"החדש ייסע לאורך כל משה דיין ולח 11קו

 .לדרך בן צבי וליפו, בכיוון השני הוא יגיע לצומת חולון. פנקס ולשדרות נורדאו

  החדש 11לדרך בן צבי וליפו יגיע קו , קרית שלוםבמקומו ל. מזרח תל אביב-דרוםיעבור בלא  41קו. 

  ב ולנברג ולקרית עתידיםימשיך לרחו ,קניון איילוןשהגיע עד כה רק עד , 52קו. 

  (.יוארכו לתוך גבעתיים 31, 23)נשארים ללא שינוי  475, 168, 59, 56, 37, 36, 31, 23מסלולי הקווים 

 
  22:00יפעל עד  11גם קו . 22:00יוארכו עד  52, 31, 23שעות הפעילות של. 

  0:10 – 23:30יפעלו עד  204, 104, 139, 39, 43, 16, 7קווים. 

 

 
קווים יעדים 

 ג"מגיע לצד של ר 11, א"מגיעים לצד של ת 59, 7רכבת מרכז 

 9: לקפלן. 7, 59: לדרך יגאל אלון. 23, 9: לרכבת השלום קריה, עזריאלי, רכבת השלום

 204, 104, 31, 16 רכבת ההגנה

 204, 104, 52, 37, 36, 34, 31, 16תחנה מרכזית 

 204 ,168 ,104, 31, 23, 16 שוק הכרמל, רחוב אלנבי

 204, 104 רחוב בן יהודה

 239, 139, 39 כיכר דיזנגוף, דיזנגוף סנטר

 239, 204, 139, 104, 39, 11, 9 מסוף רידינג, א"נמל ת

 .מגיע ללונדון מיניסטור 56קו . 239, 139, 39 תחילת אבן גבירול, כיכר הבימה, קרליבך

 56, 9 א"עיריית ת, כיכר רבין

 11 יפו

 59 ,9 ,7 שאול המלך' שד, בח איכילו"בי

 52, 39, 31, 23קניון גבעתיים 

 168, 139, 104, 56, 43, 34, 31איזור תעשייה גבעתיים , כורזין

 11ג "בורסת היהלומים ואיזור התעשייה ר

ממסוף וינטר  57, 67קווים , 52( ביאליק, הרצל)מרכז רמת גן 

ממסוף וינטר  67, 57 ,33קווים , 52האיצטדיון הלאומי , קניון איילון

 139, 43תל השומר 

 

  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" תחבורה בדרך שלנו"
או /ו תל אביבכל טענה בקשר לתוכנית יש להפנות לעיריית . ביצועהלחדש או לתכנון תוכנית הארגון מ

. למשרד התחבורה


