
 א"של ת צפון הישןבנוסעי תחבורה ציבורית יקרים 

 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

 !לכם סדר האך יש מי שיעש
 

תחבורה  צרכני ארגון
 בישראל ציבורית 

ארלוזורוב ושאול המלך , בן יהודה, דיזנגוף, באיזור אבן גבירול וייםעיקרי השינ
 

  א יבוטלו97, 92, 86, 74, 73, 64, 32, 29, 28, 27, 21, 20 ,11 ,8קווים. 

o  לרמת יוסף ולרמת הנשיאוקרליבך אבן גבירול ' רחיגיע מ 26קו , 8במקום קו. 
o  בן גוריון' שדיעבור ב 9ו וק ,ולבית גיל הזהב ליצחק שדהיגיע מבן יהודה  104קו , 11במקום קו. 

o  לרמת . לדרך אבא הלל ולקניון איילוןשאול המלך ' יגיעו משד 42/142קווים , 20במקום קו

 .שאול המלך' משד 142מאבן גבירול וקו  189/289יגיעו קווים  ל ועתידים"החי
o מזרח תל אביב לשכונות צפוןאבן גבירול מיגיעו  89/189/289קווים , 28-ו 21 ויםבמקום קו. 

o  171יגיעו קו  לרמת אביב. מדרך נמיר 271, 171יגיעו קווים  לאוניברסיטה, 86-ו 74, 27במקום קווים 
 .מאבן גבירול 126יגיע קו  'לרמת אביב ג. מאבן גבירול 126מדרך נמיר וקו 

o  סיםדרך בר לב ודרך הטיי, לדרך משה דייןדיזנגוף וקרליבך ' יגיע מרח 239קו , 32במקום קו. 
o  נשאר ללא שינוי 70קו . ח שיבא"לבייגיע מדיזנגוף  139קו , 64במקום קו. 

o לחולוןאבן גבירול ' יגיעו מרח 126, 289, 189, 89קווים , א97-ו 92 ויםבמקום קו. 
  ביןהוא יחבר . בן גוריון וקפלן, במקום זאת הוא יעבור בבן יהודה. ארלוזורוב וקרליבך, לא יעבור בדיזנגוף 9קו 

 .ודרך בר לב קניון עזריאלי, ח איכילוב"בי ,כיכר רבין, ור הנמלאיז

o 239קרליבך לדרך בר לב ולדרך הטייסים יגיע קו ' מרח. 
  מרכז רכבת –בוטינסקי 'ז –ויצמן  –הוא יפנה מאבן גבירול ליהודה המכבי . לא יעבור בפנקס 5קו. 

  נגוףבבן יהודה במקום בדיזו, הם ייסעו בארלוזורוב בשני הכיוונים. 72-ו 62, 61יחליפו את  161, 61קווים. 

  הם ייסעו ברחוב בן יהודה במקום בדיזנגוף. הקיימים 2, 1יחליפו את  172, 72קווים. 

  204-ו 104בבן יהודה ייסעו גם הקווים החדשים. 

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

o  16הוא מחליף את קו . דרך בר לב והטייסים, התקווה' לשכוימשיך  4ייסע כמו  204קו. 
 דיזנגוףיעברו לאורך , הם יתחילו ממסוף רידינג. 239, 139, 39ייסעו הקווים  דיזנגוף 'רח לאורך, במקום זאת 

 לרמת עמידרימשיך  39משם . דרך משה דיין, יצחק שדה, קרליבך, בן ציון' ימשיכו לשד, 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 . לא יעבור ברוטשילד ויהודה הלוי אלא בקרליבך 26קו . 

o  רכבת מרכז  –קניון איילון  –ל "רמת החי: 142מסלול קו . ברוב המסלול לבת ים 26מחליף את  142קו

כצנלסון , לרחובות ירושלים לבת יםוהמשך , יפו –הר ציון ' שד –וטשילד ר' שד –שאול המלך ' שד –
 .הישן 26-בדומה ל, יעבור בכיכר המושבות 142בחזור קו . וניסנבאום

  א מסלולו לא משתנה"בצפון ת. לבלפור בבת יםוימשיך , ייסע דרך שאול המלך ורוטשילד 42קו. 

  הבורסה ודרך משה דיין, מכללת שנקרלס נורדאו ופנק דרךיגיע ממסוף רידינג  החדש 11קו. 

  אלא יהווה קו מקומי בין קרית חינוך לרכבת האוניברסיטה, א"לא יגיע למרכז ת 13קו. 

  173, 140, 89, 65, 60, 40, 23, 14 ,7: נוספים באיזור הצפון הישן שמסלולם משתנהקווים. 

 
קווים יעדים 

 .9: לונדון מיניסטור, שאול המלך, דוד המלך, כיכר רבין, בן גוריון' שד, מבן יהודה רכבת השלום, עזריאלי

. 204, 104, 4: מבן יהודה תחנה מרכזית

. 5: דיזנגוף, נורדאו, יהודה המכבי, וויצמןמ
. הר ציון' לשד 289, 189, 89, 126, 26: קרליבך, מאבן גבירול

 .החרש' לרח 76, 75 ,274 ,271, 171, 71. מ"לת 127, 501 :מדרך נמיר

מרכבת מרכז  274, 171', ורג'מהמלך ג 25, 24, מאבן גבירול 126, 25, 24: לשער הראשי א"ניברסיטת תאו

. מוויצמן ויהודה המכבי 7, ודרך נמיר

מרכבת מרכז ודרך  274, 271, ואבן גבירול' ורג'מהמלך ג 25: קין'קלאוזנר וקלצ' לרח
. מוויצמן ויהודה המכבי 7, נמיר

.  70, 142, 42: המלךשאול ' משד רוטשילד' שד
. 5: דיזנגוף, נורדאו, יהודה המכבי, מוויצמן

או , לאלנבי 125, 25: מאבן גבירול

 .70, 142, 42-והחלפה ל התחנה האחרונה באבן גבירולעד  289, 189, 89, 126, 26

 

  tahbura.wordpress.com -אותנו ב תמצאו, ולשאלותלפרטים מלאים 
. Google-ב שלנותחבורה בדרך  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 אביבכל טענה בקשר לתוכנית יש להפנות לעיריית . תוכנית הארגון מחדש או לביצועה


