
 

יקרים  רמת אביב וסטודנטיםתושבי 

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

 

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

 !סדר לכם האך יש מי שיעש
 

תחבורה  צרכני ארגון
 בישראל ציבורית 

 
נווה אביבים , אפקה, קרית חינוך, אזורי חן, א"אוניברסיטת ת, ברמת אביב עיקרי השינויים

 

  חולוןלופעלו קווים חדשים לתל אביב וובמקומם י, יבוטלו 29, 86, 74 ,45 ,27קווים: 

o 171 : עזריאלי, ממשיך לרכבת מרכז –ודצקי בר –איינשטיין  –חיים לבנון  –ל "קק –אזורי חן ,

 .173-רכבת ההגנה וחולון במסלול הדומה ל
o 271 :א74עזריאלי וחולון במסלול , ממשיך לרכבת מרכז –וייז ' ורג'ג –קלאוזנר  –קין 'קלצ. 

o 71 : 73-עזריאלי וחולון במסלול הדומה ל, ממשיך לרכבת מרכז –לוי אשכול ' שד –קרית חינוך. 
o 126 : אבן , ממשיך ליהודה המכבי –רדינג  –איינשטיין  –חיים לבנון  – 'רמת אביב ג –אזורי חן

 .הר ציון ולחולון' שד, קרליבך, גבירול
  ל"קק, חיים לבנון, איינשטיין, יעבור בנמיר, הוא יתחיל במסוף רידינג. לרמת גן החדש יגיע 33קו ,

 .מת חן ואיצטדיון וינטרר, ה"רחוב הרא, וימשיך לקניון איילון, פנחס רוזן, שלונסקי

  נווה אביבים ', ייכנס לרמת אביב ג, הוא יתחיל בקרית חינוך. א"יהפוך לקו מקומי ולא יגיע למרכז ת 13קו

 .ויסיים בתחנת רכבת אוניברסיטה, (ברודצקי)ורמת אביב 

  ך בת יםבתוגם . ח וולפסון"במקום זאת הוא יעבור בקרליבך ובבי. וביפו רוטשילד' לא יעבור בשד 26קו 

 .א"מת 23:30-מחולון ו 23:00שעות פעילותו יוארכו עד  .19הוא ייסע במסלול קו מסלולו ישתנה ו
  מהאוניברסיטה 23:50מוולפסון ועד  23:30אך שעות פעילותו יוארכו עד , לא ישנה את מסלולו 7קו. 

  אינם משתנים הרצליה וצפונה, רמת השרון, פתח תקווה, רחובותלם כל הקוויו 125, 25, 6קווים. 

 
קווים יעדים 

.  274 ,171 ,127 ,126, 49, 33, 25, 24, 7, 6השער הראשי של האוניברסיטה 
 .604, 575, 572, 137 :הקווים הבינעירוניים המגיעים לאוניברסיטה נשארים ללא שינוי

. 606, 605, 601, 501, 274, 127, 271, 171, 71 עזריאלי, רכבת מרכז

 49, 13, 7 רכבת האוניברסיטה

.  127 ,501 ,601 ,605 ,606 תחנה מרכזית
 26 ,126 הר ציון' לשד .  71 ,171 ,271 ,274 החרש' לרח. 

 48 ,24 ,126, 26 ,125 ,25 כיכר רבין, אבן גבירולצפון 

 126, 26קרליבך , דרום אבן גבירול

 172, 72, 204, 104, 4-למסוף רידינג והחלפה ל 33, 6רחוב בן יהודה 

. 129, 239, 139, 39-למסוף רידינג והחלפה ל  6 ,33 דיזנגוף סנטר, רחוב דיזנגוף

 48, 24, 125, 25: לדיזנגוף סנטר. 

 63, 160, 60-כל קו לרכבת מרכז או לעזריאלי והחלפה ל (שמבוטל 45 לבמסלול ש) גבעתיים

 33 (רמת חן, ה"הרא, בן גוריון)רמת גן 

 137, 33 קניון איילון

. רוקח' משד 289, 189, 89, מתוך השכונות  6 ית עתידיםקר

 24 ,33 89, 40-שלונסקי והחלפה ל' לרח. 

,  ל"איזור התעשייה רמת החי

 ל"ח אסותא רמת החי"בי

 12 ,22 ,189 ולנברג' רוקח לרח' משד .

 6 ולנברג' הגולן הסמוך לרח' לרח. 

 7 ח איכילוב"בי

 26, 7 ח וולפסון"בי

, ת יוסף ורמת הנשיארמ)בת ים 
 (שבוטל 86במסלול קו 

, לסמינר הקיבוצים 274, 271, 171, 126, 25, 24, 7מהאוניברסיטה 
. שעובר במבצע סיני ואלי כהן 26-והחלפה ל

. 142-הר ציון והחלפה ל' לשד 126, 26: לניסנבאום

 .הר ציון' משד 142או  מעזריאלי 240: ירושלים וכצנלסון' לרח

 

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

 

אין כל קשר לתכנון " תחבורה בדרך שלנו"ל. הוא גוף צרכני למען נוסעי תחבורה ציבורית" תחבורה בדרך שלנו"
 .או למשרד התחבורה/ת תל אביב וכל טענה בקשר לתוכנית יש להפנות לעיריי. תוכנית הארגון מחדש או לביצועה


