
 

 ...כשדיילי משרד התחבורה הולכים לישון

נשארים ערים וידאגו " תחבורה בדרך שלנו"
 .שהלילה הלבן לא יסתיים בבוקר שחור

מתרחש הארגון מחדש של התחבורה  5:00בשעה ( 1/7-ל 30/6בין ) הלילה
 .ורוב קווי האוטובוס מתבטלים או משתנים, הציבורית בגוש דן

 
תחבורה  צרכני ארגון

 בישראל תציבורי 

  עד חצות

 .למעט שינויים בעקבות חסימת רחובות, הקיימים יפעלו כסדרם קווי האוטובוס

  3:30-ל 1:00בין 

: למעט שינויים בעקבות חסימת רחובות, יפעלו קווי הלילה הרגילים
 

יוסטו חסימות  בשל)אלנבי  –בן יהודה  –א "מנמל ת
 (:בגיןדרך  –קרליבך  –הלוי יהודה  –אבן גבירול ל

למודיעין  222
הוד השרון , סירקין, לדרך אלוף שדה 231
רחובות , צ"ראשל, מערב חולון, לתל כביר 273
חולון , לתל כביר 289
אשדוד , ליבנה 333
לפלורנטין  405
דרך הטייסים , לשכונת התקווה 416
בת ים , ליפו 418
גבעת שמואל , רמת גן, גבעתיים, לרכבת מרכז 463
פתח תקווה , (בוטינסקי'ז)רמת גן , זלרכבת מרכ 466
 כפר גנים, יהוד, אור יהודה, אונו. לק 555

בשל חסימות יוסטו )א "נמל ת –בן יהודה  –מאלנבי 
 (:אבן גבירול –קפלן  –בגין דרך  –למסגר 

כפר סבא , רעננה, להרצליה 230
קרית עתידים , הדר יוסף, לרמת אביב 404
לנתניה  610

 
: המסגר, דרך בגין, מרכז רכבת, ממסוף רידינג

 לירושלים 480

 

  מהבוקר

. תופעל מערכת הקווים החדשה בגוש דן
 

. מדרך בגין והמסגר 271, 171, 71. מאבן גבירול וקרליבך 289, 189, 89, 126. מבן יהודה ואלנבי 172, 72 :לחולון

 26. (19, 18, 125, 240, 26במקומם לרמת יוסף יגיעו , אוםיגיעו לבלפור וניסנב) רוטשילד' שדשאול המלך ו' שדמ 142, 42 :ויפו לבת ים
' ורג'המלך ג, מאבן גבירול 125, 25. (142במקומו לכצנלסון וניסנבאום יגיע , יגיע לרמת יוסף, לא יעבור ביפו) מאבן גבירול וקרליבך

.  דרך יפו ואילת, מדרך בגין 240, 40. ה וכרמליתבן יהוד, בן גוריון' שדמ 10. כרמליתואלנבי ', ורג'המלך ג, דוד המלך' משד 18. אלנביו

לא יגיעו ) מהמסגר ובגין 160, 60. בן יהודה וארלוזורוב, מאלנבי 161, 61. (30במקום קו ) בן ציון וקרליבך, מדיזנגוף 139, 39 :לרמת גן
מהמסגר  51, מאילת ובגין 240, 40 :סקיבוטינ'לז .בוגרשוב והחשמונאים, מכרמלית 63 .(161, 61במקומם לאורדע יגיעו , למרכז רמת גן

. מרוטשילד ושאול המלך 142, 42 :לשיכון ותיקים .ושאול המלך' ורג'המלך ג, מאלנבי 82, דיזנגוף וארלוזורוב, מבוגרשוב 66, ובגין

 :לאיזור הקניון וכורזין .אבן גבירול ודוד המלך, מהנמל 55. בוגרשוב והחשמונאים, מכרמלית 63 .מהמסגר ובגין 160, 60 :לגבעתיים
. כורזיןמאלנבי יוארך עד  31. שיינקין ולינקולן, מאלנבי 23 .מבן יהודה ואלנבי 104 .בן ציון וקרליבך' שד, מדיזנגוף 139, 39

 ךבן ציון וקרליב' שד, מדיזנגוף 239. 16ייסע במסלול  ימבן יהודה ואלנב 204. 15מאלנבי ייסע במסלול  16 :לדרך בר לב וכפר שלם
. שאול המלך וקפלן' שד, דוד המלך' שד, כיכר רבין, בן גוריון' שד, מבן יהודה 9. 9ייסע במסלול 

, כיכר רבין, בן גוריון' שד, מבן יהודה 9. בן ציון וקרליבך' שד, מדיזנגוף 239, 39. מבן יהודה ואלנבי 104 :תל חיים וביצרון, ליד אליהו
. שיינקין ולינקולן, מאלנבי 23. מאלנבי 31. (239, 139, 39, 104ביצחק שדה יעברו קומו במ) שאול המלך וקפלן' שד, דוד המלך' שד

. מאבן גבירול וקרליבך 126, 26. מאלנבי 17, 3. מבן יהודה ואלנבי 172, 72 :לתל כביר

. מאלנבי 17. מבגין והמסגר 271, 171, 71. מאבן גבירול וקרליבך 289, 189, 89 :לקרית שלום

 40. שאול המלך' רוטשילד ושד' משד 42. מקרליבך ואבן גבירול 289, 189, 89 :הדר יוסף, ל"ירמת הח, נווה שרת, לנאות אפקה
. מאילת ודרך בגין

. ואבן גבירול' ורג'המלך ג, מאלנבי 25. מהמסגר ובגין 171. מקרליבך ואבן גבירול 126 :לרמת אביב

. ואבן גבירול' ורג'המלך ג, מאלנבי 125. מהמסגר ובגין 171, 71. מקרליבך ואבן גבירול 26 :ואזורי חן' לשיכון ל

. ללא שינוי – אשדוד וכל היעדים הבינעירוניים, השרון ,בקעת אונו ,רחובות, ראשון לציון, הקווים לפתח תקווה

. תחבורה בדרך שלנו :חפשואו  tahbura.wordpress.com-אותנו ב תמצאו, ולשאלותלפרטים מלאים 

 busline.co.il ,callkav.gov.il: קווים ולוחות זמנים אפשר למצוא באתרי משרד התחבורהמפות 

אין כל קשר לתכנון " תחבורה בדרך שלנו"ל. הוא גוף צרכני למען נוסעי תחבורה ציבורית" תחבורה בדרך שלנו"
 .ו למשרד התחבורהא/ו לעירייה שלכםכל טענה בקשר לתוכנית יש להפנות . תוכנית הארגון מחדש או לביצועה


