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גבעתיים, רמת-גן(

בקווי השירות 
באזור גוש דן



חולון  ראשון לציון

קווים שמסלולם השתנה

קווים מבוטלים

קו משודרג

 קו 77 המשודרג
עם מסלול חדש

מעתה, הנסיעה תעבור דרך אזה"ת חולון, מנחם 
בגין בחולון, 'נתיב פלוס', הרחובות משה דיין, 

התקומה ורוטשילד בראשל"צ, תחנת רכבת משה 
דיין ותחנת רכבת הראשונים. הקו יהווה חלופת 

נסיעה לנוסעי קו 57 שיבוטל.

77

נוסעים יקרים,
איילון  ונתיבי  התחבורה  משרד  של  ארצית  תכנית  במסגרת 
לייעול רשת קווי האוטובוסים בישראל, אנו שמחים לעדכן על 

שינויים בקווי שירות של חברת מטרופולין.

מעתה, הנסיעה תעבור דרך שכונת 'הדר יוסף' ודרום האוניברסיטה בשני כיווני הנסיעה.

קריית חינוך, תל-אביב  עתידים, תל-אביב

12

 מעתה, הקו מוארך לקניון איילון 
 ויעבור לאורך כל ציר שדרות 

בן גוריון ברמת גן.

חולון  קניון איילון, רמת גן

35

מעתה, הנסיעה תעבור דרך 'נתיב פלוס' 
ורחוב דוב הוז בחולון. הקו יופעל כקו מהיר 
הנוסע דרך נתיבי תחבורה ציבוריים שיקצרו 

משמעותית את משך הנסיעה.

חולון  תל-אביב

278

 מעתה, במקום קו 57, ניתן לעלות 
על קו 77 במסלולו החדש.

ראשון לציון  חולון

57

מה בחוברת?

358-9
 חולון

  
קניון איילון, רמת גן

27810-11
 חולון

  
תל-אביב

 קריית חינוך, תל-אביב
  

עתידים, תל-אביב
6-7 12

 חולון
  

 ראשון לציון
4-5 77
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קו 77 המשודרג ישנה את מסלולו ויעבור מעתה ב'נתיב פלוס'.  > 
הקו יהווה חלופת נסיעה לנוסעי קו 57 שיבוטל.  > 

הקו יופעל בתדירות של 2 נסיעות בשעה לכל כיוון, על מנת לתת מענה יעיל לנוסעים.  >
תדירות הקו תתוגבר.  >

אז מה חדש אצלי?

77

לוח זמנים / תדירות

אזור תעשיה חולון, מנחם בגין ומשה דיין בחולון, תחנת 
רכבת קוממיות, תחנת רכבת משה דיין, התקומה 
ורוטשילד בראשון לציון, תחנת רכבת הראשונים.

עובר דרך

 המרכבה/המשביר
 שדרות ירושלים / מפרץ שלמה

 מד"א / ז'בוטינסקי
 ז'בוטינסקי / שדרות בגין

התחנות המתבטלות לכיוון תחנת רכבת ראשונים

 יגאל אלון / רבי יהודה הנשיא
 יגאל אלון / ראם

 יגאל אלון / מורדי הגטאות
 ירושלים / האחד עשר

התחנות המתבטלות לכיוון מרכבה / הבנאי

תחנת רכבת הראשונים
שדרות נים / הפלמ"ח
הרצל / אבי האסירים
הרצל / סוקולוב
היכל התרבות / ז׳בוטינסקי
רוטשילד / גורדון
רוטשילד / דב הוז
רוטשילד / בן גוריון
ההסתדרות / גולדה מאיר
התקומה / המורן
התקומה / גולדה מאיר
שדרות משה דיין / הרב יוסף
שדרות משה דיין / הנחשול
שדרות משה דיין / אבני החושן
שדרות משה דיין / אברהם בר

המרכבה / הבנאי
חצי חינם / המרכבה
האורגים / המרכבה

הרוקמים / הבנאי
מפרץ שלמה / רמת הגולן
ימית 2000 / מפרץ שלמה

מפרץ שלמה / גבעת התחמושת
מפרץ שלמה / קרית שמונה

פנחס אילון / בגין
בר לב / בגין

משה דיין / בן גוריון
תחנת דלק היובל / משה דיין

תחנת רכבת קוממיות
תחנת רכבת משה דיין
משה דיין / חיים בר לב

שון לציון
לוןרא

חו
ציון

 ל
שון

רא
שון לציון

רא

לכיוון תחנת רכבת הראשוניםלכיוון המרכבה / הבנאי
משה דיין / אברהם בר

משה דיין / גדולי ישראל
שדרות משה דיין / לוי אשכול

התקומה / שומרה
התקומה / ישראל גלילי
ההסתדרות / שדה נחום

רוטשילד / שפרינצק
רוטשילד / השדה
רוטשילד / השקד

ז׳בוטינסקי / וולפסון
הרצל / ינובסקי

הרצל / שדרות תש"ח
שדרות נים / הפלמ"ח

תחנת רכבת הראשונים

שדרות משה דיין / בסקינד
תחנת רכבת משה דיין
פארק אתגרים / משה דיין
בר לב / משה דיין
בגין / פנחס אילון
מפרץ שלמה / קרית שמונה
מפרץ שלמה / גבעת התחמושת
הימית 2000 / מפרץ שלמה
מפרץ שלמה / רמת הגולן
הרוקמים / הלהב
האורגים / הבנאי
האורגים / המנור
האורגים / המרכבה
חצי חינם / המרכבה
המרכבה / המשביר

חולון

ציון
 ל

שון
רא

קו משודרג | המרכבה / הבנאי  תחנת רכבת ראשונים

מקרא מסלול:

תחנה | תחנה חדשה | תחנה ראשונה | תחנה אחרונה | מעבר עירוני | מסלול הקו

 ירושלים / דוד הראובני
 ירושלים / בלפור

 ירושלים / שרה ואליהו
 עולי הגרדום / רוטנברג

 ז׳בוטינסקי / קרית ספר
 רוטשילד / ז׳בוטינסקי

 הרצל / אסא
 הכרמל / הרצל

 ירושלים / ביל"ו
 ירושלים / הגדוד העברי
 ירושלים / דוד הראובני

 ירושלים / השומר

 ירושלים / החוחית
 יגאל אלון / הרב טיבוביץ

 יגאל אלון / גרינשפן
 יגאל אלון / מישור

 יגאל אלון / שדרות נים

 ז׳בוטינסקי / אזר
 ז׳בוטינסקי / שפינוזה

 ז'בוטינסקי / שדרות בגין

 מד"א / ז'בוטינסקי
 מסוף קרית שרת / שדרות ירושלים

ימים א׳-ה׳:
21:50-06:20 | 2-3 יציאות בשעה

ימי שישי:
15:00-06:00 | 1 בשעה

מוצ"ש:
24:30-19:00 | 1 בשעה

לוח הזמנים נתון לשינוי. מומלץ להתעדכן ב- 8787* או ב-5900* לפני נסיעה.

תדירות משופרת
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מעתה, הנסיעה תעבור דרך שכונת 'הדר יוסף' ודרום אוניברסיטה   > 
בשני כיווני הנסיעה.   

השינויים חלים גם על החלופה שנוסעת דרך "סי אנד סאן" )חלופה 1(.  >

אז מה חדש אצלי?

שינוי מסלול | קריית חינוך  עתידים12

קריית חינוך, קניון רמת אביב, תחנת רכבת 
האוניברסיטה, גני תערוכה, שכונת הדר יוסף, עתידים

 שדרות רוקח / דרך נמיר
 מרכז רבין / שדרות רוקח

 מגרשי הטניס / בכור שטרית
 מרכז הספורט / בכור שטרית

 איצטדיון הדר יוסף / בכור

 התחנות המתבטלות
לכיוון עתידים

 איצטדיון הדר יוסף / בכור שטרית
 מרכז הספורט / בכור שטרית
 מגרשי הטניס / שדרות רוקח

 פלנטריום / חיים לבנון

 התחנות המתבטלות
לכיוון קריית חינוך

מקרא מסלול:

תחנה | תחנה חדשה | תחנה ראשונה | תחנה אחרונה | מעבר עירוני | מסלול הקו

עתידים
בית אל / רמה
בית אל / דבורה הנביאה
דבורה הנביאה / ראול ולנברג
ראול ולנברג / הארד
ראול ולנברג / הנחושת
מטה מרחב ירקון / ראול ולנברג
ראול ולנברג / הברזל
ראול ולנברג / משמר הירדן
פנחס רוזן / ראול ולנברג
פנחס רוזן / אשכנזי
יד המעביר / קהילת יאסי
שלום אש / קיציס
שלום אש / קהילת ורשה
הדר יוסף / קהילת ורשה
בני אפרים / הדר יוסף
שדרות רוקח / בכור שטרית
לונה פארק / שדרות רוקח
תחנת רכבת האוניברסיטה / רוק
קמפוס ברושים / שלום רוזנפלד
מכון הנפט / חיים לבנון
מוזיאון ארץ ישראל / חיים לבנון

קריית חינוך
קרית חינוך / שושנה פרסיץ

קמפוס אמנויות / שושנה פרס
תחנת דלק פז למד / 2040

צבי פרו פס / שדרות לוי אשכול
שלמה בן יוסף / אבא אחימאיר
אבא אחימאיר / אליהו בית צורי
מרכז שוסטר / אבא אחימאיר

רקנאטי / שדרות קק"ל
חיים לבנון / קלצ'קין

גן יוסף פוליטי / אופנהיים
רב אשי / 2088

קאנטרי נווה אביבים / יהוד
ביה"ס יחדיו / יהודה הנשיא

טאגור / אנדרסן
קניון רמת אביב / אינשטיין

ברודצקי / רדינג
רדינג / אשר ברש

ביה"ס אליאנס / רדינג
רדינג / ברודצקי

מוזיאון ארץ ישראל / חיים לבנון
מכון הנפט / חיים לבנון

תלֿ אביב-יפו

פו
ב-י

בי
ֿ א

תל

לכיוון עתידיםלכיוון קריית חינוך 
קמפוס ברושים / שלום רוזנפלד
כיכר ד"ר ג'ורג' וייז / 2224

תחנת רכבת אוניברסיטה / שדרות רוקח
אקספו תל אביב / שדרות רוקח

לונה פארק / שדרות רוקח
בני אפרים / בכור שטרית

הדר יוסף / בני אפרים
הדר יוסף / קהילת ורשה
קהילת יאסי / פנחס רוזן

פנחס רוזן / אשכנזי
ראול ולנברג / משמר הירדן

ראול ולנברג / הברזל
מטה מרחב ירקון / ראול ולנברג

ראול ולנברג / הנחושת
ראול ולנברג / הארד

ביה"ס משה שרת / בית אל
בית אל / אח"י דקר

דבורה הנביאה / בית אל
עתידים

חיים לבנון / רדינג
רדינג / ברודצקי
ביה"ס אליאנס / רדינג
רדינג / אשר ברש
רדינג / הברון הירש
קניון רמת אביב / אינשטיין
ביה"ס יחדיו / יהודה הנשיא
קאנטרי נווה אביבים / יהוד
רב אשי / 2088
גן יוסף פוליטי / אופנהיימר
חיים לבנון / קלצ'קין
רקנאטי / שדרות קק"ל
מרכז שוסטר / אבא אחימאיר
אבא אחימאיר / שלמה בן יוסף
שלמה בן יוסף / שדרות קק"ל
שדרות קק"ל / שלמה בן יוסף
צבי פרופס / שדרות לוי אשכול
תחנת דלק פז למד / 2040
קמפוס אמנויות / שושנה פרס
קרית חינוך / שושנה פרסיץ
קריית חינוך

פותלֿ אביב-יפו
ב-י

בי
ֿ א

תל

עובר דרך
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 מעתה, הקו מוארך לקניון איילון 
ויעבור לאורך כל ציר שדרות בן גוריון ברמת גן.

אז מה חדש אצלי?

שינוי מסלול | המרכבה  קניון איילון, רמת גן35

אזור תעשיה חולון, תחנת רכבת ההגנה, מסוף כורזין, 
שדרות בן גוריון ברמת גן, קניון איילון.

עובר דרך

המרכבה / הבנאי
חצי חינם / המרכבה
האורגים / המרכבה
המנור / הרוקמים
הרוקמים / הלהב
כיבוי אש חולון / הרוקמים
המלאכה / האורגים
המלאכה / המשביר
הפלד / המלאכה
הפלד / האופן
הפלד / פרופ' שור
דרך השבעה / המכתש
אזור / דרך השבעה
בית ספר מקווה ישראל / כבי
צומת חולון / דרך השיריון
חיל השריון / קיבוץ גלויות
תחנת רכבת ההגנה
דרך ההגנה / המעפילים
דרך ההגנה / אצ"ל
גן התקווה / דרך ההגנה
דרך ההגנה / גבעתי
דרך משה דיין / ההגנה

קניון איילון
דרך בן גוריון / דרך ששת הימים
דרך בן גוריון / אולמי מודיעין
דרך בן גוריון / דרך ז'בוטינסקי

דרך בן גוריון / מגדים
דרך בן גוריון / שלישות

בן גוריון / הרא"ה
בן גוריון / הרצל

בן גוריון / המעגל
דרך בן גוריון / שדרות ירושלים
דרך בן גוריון / כנפי נשרים

דרך בן גוריון / גולומב
היכל ווהלין / כורזין
אלוף שדה / כורזין

עודד / אלוף דוד
דרך הטייסים / עודד
מח"ל / מעפילי אגוז

שדרות ששת הימים / תקוע
דרך בר לב / שדרות ששת הימים

דרך בר לב / אונטרמן
דרך משה דיין / דרך בר לב

דרך משה דיין / ההגנה

חולון
תלֿ אביב-יפו

אזור

 גן
מת

ר
ים

תי
בע

ג
פו

ב-י
בי

ֿ א
תל

גבעתיים
רמת גן

לכיוון מרכבהלכיוון קניון איילון
ביה"ס נתיב / דרך ההגנה
גן התקווה / דרך ההגנה
דרך ההגנה / המעפילים

תחנת רכבת ההגנה
דרך חיל השריון / גולומב

בית ספר הולץ / חיל השריון
צומת חולון

בית ספר מקווה ישראל / 44
הפלד / האופן

הפלד / המלאכה
המלאכה / המשביר
המלאכה / האורגים

כיבוי אש חולון / הרוקמים
הרוקמים / הבנאי
הרוקמים / הלהב
המנור / הרוקמים

האורגים / המרכבה
חצי חינם / המרכבה

המרכבה

דרך משה דיין / קרייתי
דרך בר לב / אונטרמן
דרך בר לב / שדרות ששת הימים
שדרות ששת הימים / תקוע
מח"ל / שדרות ששת הימים
דרך הטייסים / ככר הרב פרד
דרך הטייסים / שלם
עודד / אלוף דוד
אלוף שדה / עודד
מסוף כורזין
הרב הרצוג / טבנקין
דרך בן גוריון / גולומב
דרך בן גוריון / כנפי נשרים
דרך בן גוריון / הרכסים
בן גוריון / כצנלסון
בן גוריון / סירקין
בן גוריון / החץ
דרך בן גוריון / שלישות
דרך בן גוריון / מגדים
דרך בן גוריון / דרך זאב ז'בוטינסקי
בן גוריון / מגדלי קונקורד
קניון איילון

תלֿ אביב-יפו

לון
חו

פו
ב-י

בי
ֿ א

תל

מקרא מסלול:

תחנה | תחנה חדשה | תחנה ראשונה | תחנה אחרונה | מעבר עירוני | מסלול הקו

 מסוף כורזין

 התחנות המתבטלות
לכיוון מרכבה



1011

מעתה, הנסיעה תעבור דרך 'נתיב פלוס' ורחוב דוב הוז 
בחולון. הקו יופעל כקו מהיר הנוסע דרך נתיבי תחבורה 

ציבוריים שיקצרו משמעותית את משך הנסיעה.

אז מה חדש אצלי?

שינוי מסלול | המרכבה  עתידים278

אזור תעשיה חולון, קניון חולון, שדרות קוגל ודב הוז בחולון, 
תחנת רכבת האוניברסיטה, גני תערוכה, עתידים.

עובר דרך

 תחנת רכבת צומת חולון / לוי
 שדרות קוגל / הלוחמים
 שדרות קוגל / סוקולוב

 התחנות המתבטלות
לכיוון המרכבה

 שדרות קוגל / סוקולוב
 שדרות קוגל / הלוחמים

 לוי אשכול / כיכר הלוחמים
 צומת חולון / דרך השיריון

התחנות המתבטלות 
לכיוון עתידים

המרכבה / הבנאי
המרכבה / המשביר
חצי חינם / המרכבה
מסוף קרית שרת / שדרות ירושלים
מפרץ שלמה / רמת הגולן
ימית 2000 / מפרץ שלמה
משה שרת / מפרץ שלמה
משה שרת / קרן היסוד
אלופי צה"ל / בית לחם
אלופי צהל / דוד אלעזר
קניון חולון / גולדה מאיר
קניון חולון / חנקין
קמפוס חנקין / חנקין
חנקין / חומה ומגדל
סוקולוב / חנקין
סוקולוב / שדרות קוגל

עתידים
ראול ולנברג / הארד

ראול ולנברג / הנחושת
מטה מרחב ירקון / ראול ולנברג

ראול ולנברג / הברזל
ראול ולנברג / משמר הירדן

איצטדיון הדר יוסף / בכור
מרכז הספורט / בכור שטרית

שדרות רוקח / בכור שטרית
לונה פארק / שדרות רוקח

שדרות רוקח / אייזיק רמבה
תחנת רכבת האוניברסיטה / רוקח

דב הוז / גבעתי
דב הוז / המעפילים

דב הוז / הנרייטה סולד
סוקולוב / שדרות קוגל

חולון
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תל
לון
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חולון

לכיוון המרכבהלכיוון עתידים
סוקולוב / חנקין

חנקין / חומה ומגדל
קמפוס חנקין / חנקין

קניון חולון / גולדה מאיר
תיכון קוגל / גולדה מאיר
אלופי צהל / דוד אלעזר
אלופי צה"ל / בית לחם
משה שרת / קרן היסוד

משה שרת / מפרץ שלמה
ימית 2000 / מפרץ שלמה
מפרץ שלמה / רמת הגולן

שדרות ירושלים / מפרץ שלמה
מסוף קריית שרת

חצי חינם / המרכבה
המרכבה / המשביר

המרכבה

שדרות קוגל / הלוחמים
דב הוז / הנרייטה סולד
דב הוז / המעפילים
דב הוז / גבעתי
תחנת רכבת אוניברסיטה / שדרות רוקח
אקספו תל אביב / שדרות רוקח
לונה פארק / שדרות רוקח
מגרשי הטניס / בכור שטרית
מרכז הספורט / בכור שטרית
איצטדיון הדר יוסף / בכור
ראול ולנברג / משמר הירדן
ראול ולנברג / הברזל
מטה מרחב ירקון / ראול ולנברג
ראול ולנברג / הנחושת
ראול ולנברג / הארד
עתידים
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 למידע מפורט כנסו ל-

pti.org.il 
 למוקד כל-קו:

*8787
 או באתר:

bus.gov.il 

metropoline.com | *5900 לפרטים נוספים – מוקד מטרופולין


