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 ביולי התחבורה שהכרתם  1 -ב
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 ,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 

בן יהודה דרום ו דיזנגוף סנטר ,רוטשילד ,יזור אלנביבא עיקרי השינויים
 

  יבוטלו 92 ,72 ,64, 46, 44, 32, 30, 21, 20 ,11 ,8קווים. 

o  מאבן גבירול וקרליבך 26-מאלנבי ו 125יגיעו קו  לרמת יוסף ורמת הנשיא, 8במקום קו. 
o  יצחק שדה ולבית גיל הזהב' לרחיגיע מבן יהודה ואלנבי  104קו , 11במקום קו. 

o  ל "לרמת החי. קניון איילוןלאבא הלל ודרך רוטשילד ל' יגיעו משד 42/142קווים , 20במקום קו

 .מקרליבך ואבן גבירול 189/289רוטשילד וקווים ' משד 142יגיעו קו  ועתידים
o  לשכונות צפון מזרח תל אביביגיעו מקרליבך ואבן גבירול  89/189/289קווים , 21במקום קו. 

o  לרחוב הירדן כדי להגיע . דרך אלוף שדהלליד אליהו וי יגיעו מאלנב 104, 31ם קווי, 30במקום קו
 .39ניתן להחליף בסוף לה גוורדיה לקו , לרמת עמידרברמת גן ו

o  דיזנגוף ' יגיע מרח 239קו  .בית בארבור וכפר שלם, ל"לנווה צהייכנס  16קו , 32במקום קו
 .דרך בר לב ודרך הטייסים, לדרך משה דייןוקרליבך 

o  לניסנבאוםרוטשילד יגיע ' משד 142וקו , לבלפור בבת יםיגיעו  42, 40קווים , 46במקום קו. 
o  נשאר ללא שינוי 70קו  .ח שיבא"לבייגיע מדיזנגוף  139קו , 64במקום קו. 

o  מאבן גבירול וקרליבך 126מאלנבי וקו  129, 72 קווים יגיעו למערב חולון, 92במקום קו. 

  לאורך . בן יהודה עלייסעו  (62שמחליף את ) 161, 61קווים . יוסטו לבן יהודה יזנגוףבדרוב הקווים העוברים
 .204-ו 104הקווים החדשים ו( 1שמחליף את ) 172, (2שמחליף את ) 72ייסעו  בן יהודה' כל רח

o  ומסוף כורזין דרך הטייסים', עירוני ט, יצחק שדה, להיכל נוקיהוימשיך  4ייסע כמו  104קו. 

o  16קו הוא מחליף את . דרך בר לב והטייסים, התקווה' לשכוימשיך  4סע כמו יי 204קו. 
o בלבד 90-ו 66יעברו  פינסקר' ברח. בלבד 90-ו 66, 63, 14יעברו  בוגרשוב' ברח. 

 יעברו לאורך דיזנגוף , הם יתחילו ממסוף רידינג. 239, 139, 39ייסעו הקווים  דיזנגוף' לאורך רח, במקום זאת

 לרמת עמידרימשיך  39משם . דרך משה דיין, יצחק שדה, קרליבך, בן ציון' כו לשדימשי, עד הסנטר
 .לדרך הטייסים 9ימשיך כמו קו  239-ו, ח שיבא"ביאלוף שדה עד דרך ימשיך לאורך  139, ברמת גן

  לרמת יוסף ורמת הנשיאייסע  26בבת ים קו . רוטשילד ויהודה הלוי אלא בקרליבךלא יעבור ב 26קו . 

o  רכבת  –קניון איילון  – ל"רמת החי: 142מסלול קו . ברוב המסלול לבת ים 26מחליף את  142קו
, לרחובות ירושלים לבת יםוהמשך , יפו –הר ציון ' שד –רוטשילד ' שד –שאול המלך ' שד –מרכז 

 .הישן 26-בדומה ל, בכיכר המושבות יעבור 142חזור קו ב .כצנלסון וניסנבאום
  א מסלולו לא משתנה"בצפון ת. לבלפור בבת יםוימשיך , שאול המלך ורוטשילדייסע דרך  42קו. 

  למעשה ) 16 ,14 ,13 ,9 ,5, 3 ,(72-ישתנה ל) 2, (172-ישתנה ל) 1: שמסלולם ישתנה לב תל אביב באיזורקווים

 .96, (161-ישתנה ל) 62, 61 ,42 ,41 ,40, 31 ,26 ,23, 17 ,(15ייסע במסלול קו 

  להרצליה, לרמת השרון, וכל הקווים לפתח תקווה, 125, 70, 63, 25, 18, 10, 4: לא ישתנהקווים שמסלולם ,

 .לרעננה וליעדים רחוקים יותר, לקרית אונו, צ"לראשל

 
קווים יעדים 

. 82, 38, 161, 61, 18, 10: ממסוף כרמליתרכבת מרכז 
. 82, 38, 142, 42, 161, 61, 18: מאלנבי

. 70, 142, 42: מרוטשילד
 .82, 38, 18: הדיזנגוף סנטרמ

,  כיכר רבין, א"עיריית ת
 ארלוזורוב/אבן גבירול

. 166, 90, 66, 48, 161, 61 ,24 ,18, 14, 10: ממסוף כרמלית
. 48, 161, 61, 125, 25 ,24 ,18, 14: מאלנבי

, 89, 126, 26-לתחילת אבן גבירול והחלפה ל 70, 142, 42: מרוטשילד
189 ,289 ,56 .

 .48, 125, 25, 24, 18, 14: 'ורג'המלך גמ

. 129, 172, 72, 204, 104, 4: מאלנבי מסוף רידינג, א"נמל ת
 .129מדיזנגוף גם , 239, 139, 39: מדיזנגוף וכיכר הבימה

. 31, 16: ממסוף כרמלית תחנה מרכזית
. 31, 16, 204, 104, 4: מאלנבי

. 5: מדיזנגוף
 .הר ציון' לשד 142, 42 .מ"לת 5: מרוטשילד

 

  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/ו תל אביבלהפנות לעיריית כל טענה בקשר לתוכנית יש . תוכנית הארגון מחדש או לביצועה


