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היקרים  בני ברקתושבי 

 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 

 
בבני ברק  עיקרי השינויים

 
  הוא לא ייכנס לרחובות הרב (. רמת יוסף ורמת הנשיא)שימשיך ליפו ולבת ים  240יוחלף בקו  54קו

 .ב סופר וסוקולוב"חש, ך"ש

  רבי יהודה הנשיא ורבן יוחנן בן זכאי, הקו לא יעבור ברחובות הרב אהרונסון. 161יוחלף בקו  62קו. 

ייסע בבן  161בתל אביב קו  ,62של קו בשונה מהמסלול הקודם . יעבור בכיכר אורדע 161ברמת גן קו 

. וייסע ברחוב ארלוזורוב בשני הכיוונים, יהודה במקום בדיזנגוף
 א דרך גבעתיים"יחבר בין בני ברק לתחנה המרכזית ת החדש 160 קו. 

אליעזר דמשק  –הרב יצחק נסים ) 161-ו 240-ייסע בבני ברק במסלול זהה ל, ייצא מקהילות יעקב 160קו 

, דרך בן גוריון, ה"הרא' משם הוא ימשיך לרח(. ירושלים –רבי עקיבא  –ש "חזון אי –חמיה נ –עזרא  –
 .תחנה מרכזית, המסגר, דרך בגין, רכבת מרכז, ערבי נחל, כצנלסון בגבעתיים, קריניצי, הרצל

  יפעל פעם בשעה בלבד 45קו.  

o ממחלף גהה 49מדרך בן גוריון או בקו  33ניתן יהיה להגיע בקו  א"לאוניברסיטת ת. 
o 160גבעתיים ניתן יהיה להגיע בקו ל. 

  161א יגיע קו "ארלוזורוב בת' לרח .יבוטל 64קו. 

  ח שיבא"לתוך בייוארך  69קו  .ולשיבאיקוצר עד מסוף קהילות יעקב ולא יגיע לגבעת שמואל  7קו. 

  הרב כהנמן בקטע שבין ' ייסע ברחהוא . הרב כהנמן' אלא ברח, אליעזר דמשק' לא יעבור ברח 140קו

 .240, 161, 160, 7, 5, 1אליעזר דמשק יעברו הקווים ' רחב. בירנבוים' עזרא לרח' רח

  בדרך בן גוריון וברחוב ששת הימיםשינויים: 

o  אוניברסיטת תל אביב ומסוף רידינג, החדש יגיע לנאות אפקה 33קו. 
o  57, 20קרית עתידים במקום ל ול"יגיעו לאיזור התעשייה רמת החי 142, 52, 22קווים. 

o גבעתייםבג ו"בר 67, 57 ,52 ושל א ובבת ים"בת 42, 40ים של יחולו שינויים במסלול. 
  יישארו ללא שינוי 8, 6, 5, 3, 2, 1הקווים המקומיים. 

 לקרית אונו וכל הקווים הבינעירוניים יישארו ללא שינוי, הקווים לפתח תקווה ,70 קו. 

 
קווים יעדים 

מתוך העיר  292, 192, 240 ,140 ,92, 18, 7, 3, 2, 1מכון מור 

 .עד אולמי מודיעין 18קו . לקניון איילון 292, 192, 92, 7 קניון איילון, איזור תעשייה

 .בוטינסקי'וקווים נוספים מז 82, 68, 51 .מתוך העיר 240, 161, 160, 140, 45 (מסוף ארלוזורוב)רכבת מרכז 

 .בוטינסקי'נוספים מזוקווים  68, 51. מתוך העיר 240, 160, 140 (קניון עזריאלי)רכבת השלום 

 .בוטינסקי'וקווים נוספים מז 68, 51. מתוך העיר 160, 34 א"תחנה מרכזית ת

 161תל אביב , רחוב אלנבי

 240, 140בת ים , רמת הנשיא וקרית באבוב

 .ולנברג' מדרך בן גוריון לרח 142, 76 ,75, 52, 22. עולי הגרדום' לרח 7 ל"ח אסותא רמת החי"בי

. בוטינסקי'וקווים נוספים מז 82, 68, 51. מתוך העיר 240רמת גן , בוטינסקי'ז

 .לרחוב קריניצי 160. לכיכר אורדע 45, 161 מרכז רמת גן

 45, 160 גבעתיים, כצנלסון

. גהה מכביש 87 ,169, 69 :בית החולים לתוךח שיבא "בי

מרבי עקיבא  45. גההמכביש  169, 69, 87, 70: (מסוף קציר) לשער המזרחי
. וכהנמן

 33(. נסיעות בודדות)בוטיסקי 'זמ 137(. פעם בשעה) מרבי עקיבא וכהנמן 45אוניברסיטה , רמת אביב

. ממחלף גהה 49. מדרך בן גוריון

 

  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 בני ברקכל טענה בקשר לתוכנית יש להפנות לעיריית . ביצועהללתכנון תוכנית הארגון מחדש או 

. למשרד התחבורה


