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מתקדמים בשבילך

חניון הלוחמים/משרד הרישוי
שז"ר/תל גיבורים
נווה עופר/שז"ר
ביה"ס שז"ר/שז"ר
שז"ר/שקד
שקד/גרינבוים
גרינבוים/מאיר גרוסמן
גרינבוים/דרך בן צבי
דרך בן צבי/הרצל
בניין פנורמה/דרך בן צבי
שד' ישראל גורי/גיתית
שד' ישראל גורי/דיק
קופ"ח כללית/שד' ישראל גורי
שד' ישראל גורי/דרך קיבוץ גלויות
דרך קיבוץ גלויות/שדרות ישראל גורי
גשר קיבוץ גלויות
לה גוורדיה/יגאל אלון
לה גוורדיה/לוחמי גליפולי
לה גוורדיה/הגיבור האלמוני
לה גוורדיה/דרך הטייסים
אורט סינגלובסקי/דרך הטייסים
פארק וולפסון/דרך הטייסים
עודד/אלוף דוד
אלוף שדה/עודד
אלוף שדה/כורזין
הרא"ה/דרך יצחק רבין
הרא"ה/פנחס רוטנברג
הרא"ה/חד נס
עוזיאל/טרומן
ביה"ס חורב/עוזיאל
שד. ירושלים/עוזיאל

ת. רכבת קרית אריה
דרך זבולון המר/דרך שלמה שמלצר

אבשלום גיסין/בזל
אבשלום גיסין / משה דיין

יגיע כפיים/הפסגות
היצירה/הקידמה

היצירה/אפעל
מחלף גהה/ז'בוטינסקי

מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי
דרך ז'בוטינסקי/דב הוז

סוקולוב/דרך ז'בוטינסקי
סוקולוב/אבן גבירול
סוקולוב/הרב קוטלר
חזון אי"ש/רבי עקיבא

חזון אי"ש/האדמו"ר מגור
חזון אי"ש/הרב יעקב לנדא

חזון אי"ש/האדמור מנדבורנא
שד' ירושלים/חזון אי"ש

שד' ירושלים/הרא"ה
שד' ירושלים/בית לחם

ביה"ס חורב/עוזיאל
טרומן/עוזיאל
הרא"ה/טרומן

הרא"ה/פנחס רוטנברג
הרא"ה/דרך יצחק רבין

אלוף שדה/דרך יצחק רבין
אלוף שדה/כורזין
עודד/אלוף דוד
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לכיוון תל-אביב-יפו לכיוון פתח תקווה 
דרך הטייסים/עודד

פארק וולפסון/דרך הטייסים
אורט סינגלובסקי/דרך הטייסים

לה גוורדיה/דרך הטייסים
לה גוורדיה/הגיבור האלמוני

לה גוורדיה/שער הגיא
לה גוורדיה/יגאל אלון

דרך קיבוץ גלויות/חיל השריון
שד' ישראל גורי/דרך קיבוץ גלויות

קופ"ח כללית/שד' ישראל גורי
שד' ישראל גורי/דיק

שד' ישראל גורי/גיתית
קרית שלום/דרך בן צבי

דרך בן צבי/לבון
דרך בן צבי/לבון

גרינבוים/דרך בן צבי
גרינבוים/מאיר גרוסמן

שקד/גרינבוים
ביה"ס שז"ר/שז"ר

נווה עופר/שז"ר
שז"ר/תל גיבורים

חניון הלוחמים/משרד הרישוי

שד' ירושלים/הרא"ה
שד' ירושלים/מולכו
חזון אי"ש/דבורה הנביאה
חזון אי"ש/האדמו"ר מגור
חזון אי"ש/רבנו תם
הרב שך/הרב קוטלר
הרב ש"ך/חשב סופר
הרב שך/דרך ז'בוטינסקי
דרך ז'בוטינסקי/הרב שך
דרך ז'בוטינסקי/אהרונוביץ
מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי
היצירה/אפעל
היצירה/האופן
האופן/החרש
יגיע כפיים/הפסגות
אבשלום גיסין/משה דיין
אבשלום גיסין/משה דיין
אבשלום גיסין/בזל
דרך זבולון המר/אבשלום גיסין
דרך שלמה שמלצר/דרך זבולון המר
רכבת קריית אריה/חנה וסע
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תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון פתח תקווה

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון תל-אביב-יפו

ת.מרכזית ת"א ק.7/רציפים, מחלף לה גוורדיה

מחלף לה גוורדיה, ת. מרכזית ת"א ק. 7/הורדה

 34

מקרא:  תחנה   תחנה חדשה לקו    מסלול הקו
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אז מה חדש אצלי?
הסיפור שלי - מסלולי מוארך לשכונות קרית שלום ונווה עופר בדרום תל-אביב-יפו   >

 כך אחבר בין שכונות אלו לציר לה גוורדיה, אלוף שדה והערים רמת-גן ובני-ברק.
הקו יתחיל ויסיים במסוף הלוחמים ולא יעבור יותר בתחנה המרכזית.

נוסעות ונוסעים בקו 34, לשים לב!



נוסעות ונוסעים בקו 64, לשים לב! שינוי בקו | פתח תקווה  תל-אביב-יפו

מתקדמים בשבילך
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מקרא:  תחנה   תחנה חדשה לקו    מסלול הקו

ת.מרכזית ת"א ק.7/רציפים
אלנבי/יהודה הלוי
שד' רוטשילד/אלנבי
שדרות רוטשילד/בצלאל יפה
שד' רוטשילד/בלפור
שד' רוטשילד/שיינקין
החשמונאים/קרליבך
גשר קלקא/דרך מנחם בגין
ת. רכבת השלום
דרך השלום/יגאל אלון
דרך השלום/תוצרת הארץ
דרך השלום/חביבה רייק
דרך השלום/דרך יצחק רבין
דרך השלום/דרך הטייסים
דרך השלום/המאבק
אלוף שדה/כורזין
אלוף שדה/דרך יצחק רבין
אלוף שדה/הירדן
כביש 4/מחלף אלוף שדה
אוניברסיטת בר אילן
עצמאות/ יפה נוף
כיכר יפה נוף
כיכר קפלנסקי
קניון גנים/העצמאות
העצמאות / וייצמן
כיכר קובלנץ
העצמאות/אבא אחימאיר
יד הבנים/זרובבל
מיכל פינס / רוטשילד
בית ספר מרחביה

הרב עובדיה יוסף/שלום צלח
שלום צלח/הרב אלקלעי

שלום צלח/שפיק
עד"ש שפיק/שבט לוי

עד"ש שפיק/קופ"ח
עזרא ונחמיה/מרכז שיטור

דרך מנחם בגין/עזרא ונחמיה
אריה בן אליעזר/דרך מנחם בגין

דרך מנחם בגין/חנה רובינא
דרך מנחם בגין/ויינברגר

מרכז מסחרי/דרך מנחם בגין
הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין

ספורטק/הרב עובדיה יוסף
צומת סירקין

אלעזר פרידמן/עין גנים
מחנה יהודה/עין גנים

יחיאל מיכל פינס/צבי הירש קלישר
יחיאל מיכל פינס/אורלנסקי
יחיאל מיכל פינס/רוטשילד

העצמאות/משעול ד"ר נפתלי קבנצל
העצמאות/מרכז פיס

העצמאות/דיקר
כיכר קובלנץ/העצמאות

העצמאות/ויצמן
העצמאות/משה דוד מייזנר
העצמאות/כיכר קפלנסקי

כיכר יפה נוף
דרך יצחק רבין/העצמאות

מחלף אונו/כביש 471
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לכיוון תל-אביב כביש 471/זבוטינסקילכיוון פתח תקווה 
אוניברסיטת בר אילן/דרך אשכול

אלוף שדה/כביש 4
אלוף שדה/הירדן

אלוף שדה/דרך יצחק רבין
אלוף שדה/כורזין

דרך השלום/המאבק
דרך השלום/דרך הטייסים

דרך השלום/דרך יצחק רבין
דרך השלום/חביבה רייק

דרך השלום/תוצרת הארץ
ת. רכבת השלום

גשר קלקא/דרך בגין
קניון טי.ל.וי/החשמונאים

הסינמטק/קרליבך
הבימה/שד' רוטשילד
שד' רוטשילד/שיינקין
שד' רוטשילד/נחמני

הרכבת/דרך בגין
הרכבת/סלומון

ת. מרכזית ת"א ק. 7/הורדה

יחיאל מיכל פינס/י.ל. הכהן
מחנה יהודה/צבי הירש קלישר
בי"ס ברנר
צומת סירקין
הרב עובדיה יוסף/יקותיאל אדם
דרך מנחם בגין/השופר
ספרייה/מנחם בגין
דרך מנחם בגין/יעקב חזן
דרך מנחם בגין/ויינברגר
דרך מנחם בגין/חנה רובינא
דרך בגין/אברהם ריין
מרכז שיטור/עזרא ונחמיה
עד"ש שפיק/קופ"ח
שלום צלח/שפיק
שלום צלח/הרב אלקלעי
הרב עובדיה יוסף/שלום צלח
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תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון פתח תקווה
שד' הר ציון/וולפסון, שד' הר ציון/לוינסקי, השומרון/דרך בגין
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אז מה חדש אצלי?
< לא אעבור ברחובות שד' הר ציון והשומרון בכיוון נסיעתי לפתח תקווה


