מחברים

את ישראל

בקווי התחבורה הציבורית
בצפון מערב העיר תל-אביב-יפו

החל ב29.01.21-

למידע מפורט כנסו ל pti.org.il -או צרו קשר עם מוקד כל-קו *8787

נוסעות
ונוסעים
יקרים
בשל עבודות תשתית לצורך בניית הרכבת הקלה
ועבודות נוספות ברחובות ארלוזורוב ,אבן גבירול,
בן יהודה ודיזנגוף ,החל ב 29/01/21-יחולו שינויים
בהסדרי התנועה הכוללים הסטת קווי תחבורה
ציבורית (אוטובוסים ומוניות שירות סדירות).
בחוברת שלפניכם מפורטים השינויים במסלולי הנסיעה
ומיקומי התחנות החלופיות .למידע נוסף ומפורט אודות
השינויים בקווי התחבורה הציבורית היכנסו לאתר:
 pti.org.ilובמוקד *8787

נסיעה טובה

מה בחוברת?

מפת קווים משתנים  -בצפון מערב העיר
קלצ'קין (אונ' תל-אביב)
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המפה כוללת את הקווים העיקריים בהם יחולו שינויים באזור
מרכז העיר ומערבה .שימו לב ,שינויים נוספים שיחולו בקווים
) (14,41,44,128,240,445אינם מופיעים במפה זו ויש להתעדכן
לגביהם באתר  pti.org.ilאו במוקד הטלפוני כל-קו *8787
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מחברים

המפה מבוססת על נתוני  GISשל עיריית תל-אביב-יפו והודפסה בהיתר ממנה .ט.ל.ח  -השימוש במפה באחריות המשתמש בלבד

שינויים ושיפורים בתחבורה הציבורית בתל-אביב-יפו
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אוניברסיטת תל-אביב

239

תל-אביב (מ .הטייסים)

משתדרג ל-

8

מי אני?
> עכשיו קיצרתי את השם ,והארכתי מסלול! לראשונה יווצר קשר ישיר בין דיזנגוף
ללוי אשכול ,קניון רמת אביב ואוניברסיטת תל-אביב.
*שימו לב ,קו האוטובוס מרכבת האוניברסיטה למסוף עתידים ( ,)8מחליף את מספרו ל.80-

נוסעים בקווים ?172, 129, 39

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו

הקווים לא יעצרו בתחנות ברחוב דיזנגוף (בית ליסין ,פרישמן ,גורדון,
בן גוריון ויודפת) .מעתה ,הקווים יעצרו בתחנות ברחוב ריינס (כיכר
דיזנגוף ,גורדון וברחוב איציק מאנגר)

רדינג
בית ליסין/דיזנגוף
דיזנגוף/גורדון
דיזנגוף/יודפת

ח.רידינג

מסלול הקו

ט.ל.ח

מקרא מסלול:
תחנה תחנה חדשה לקו

היכל התרבות/דיזנגוף
דיזנגוף סנטר/דיזנגוף
כיכר דיזנגוף/ריינס
ריינס/גורדון
ביה"ס גרץ/מאנגר
דיזנגוף/ארלוזורוב
דיזנגוף/ז'בוטינסקי
דיזנגוף/שד' נורדאו
דיזנגוף/בן יהודה
אבן גבירול/שד' רוקח
ש"י עגנון/אבן גבירול
ש"י עגנון/שד' לוי אשכול
שדה דב/שד' לוי אשכול
שד' לוי אשכול/אפטר
שד' לוי אשכול/דב האוזנר
איינשטיין/שד' לוי אשכול
קניון רמת אביב/איינשטיין
האוניברסיטה/חיים לבנון
קלצ’קין/חיים לבנון
קלצ'קין

קפלן/אלוף מנדלר
ת .רכבת השלום
יגאל אלון/דרך השלום
יגאל אלון/קרמנצקי
סינרמה/יגאל אלון
יגאל אלון/הפלמ"ח
היכל הספורט/יגאל אלון
לה גוורדיה/שער הגיא
לה גוורדיה/לוחמי גליפולי
לה גוורדיה/הגיבור האלמוני
דרך משה דיין/לה גוורדיה
דרך משה דיין/צבי נשרי
דרך משה דיין/ההגנה
דרך משה דיין/קרייתי
דרך בר לב/דרך משה דיין
דרך בר לב/אונטרמן
דרך בר לב/שד' ששת הימים
שד' ששת הימים/דרך בר לב
שד' ששת הימים/תקוע
מח"ל/שד' ששת הימים
מח"ל/מעפילי אגוז
מסוף הטייסים

תל ֿאביב-יפו

מסוף הטייסים
דרך הטייסים/דרך בר לב
דרך בר לב/דרך הטייסים
דרך בר לב/שד' ששת הימים
דרך בר לב/צביה לובטקין
דרך בר לב/אונטרמן
דרך בר לב/דרך משה דיין
דרך משה דיין/דרך בר לב
דרך משה דיין/ההגנה
דרך משה דיין/צבי נשרי
דרך משה דיין/לה גוורדיה
לה גוורדיה/הגיבור האלמוני
לה גוורדיה/שער הגיא
יגאל אלון/לה גוורדיה
היכל הספורט/יגאל אלון
סינרמה/יגאל אלון
אסותא/יגאל אלון
ת .רכבת השלום
קפלן/אלוף מנדלר
אליעזר קפלן/דובנוב

תל ֿאביב-יפו

תל ֿאביב-יפו

לכיוון קלצ'קין

קלצ'קין
חיים לבנון/קלצ'קין
אינשטיין/חיים לבנון
קניון רמת אביב/אינשטיין
שד' לוי אשכול/אינשטיין
שד' לוי אשכול/דב האוזנר
שדה דב/שד' לוי אשכול
ש"י עגנון/שד' לוי אשכול
ש"י עגנון/ישראל גלילי
אבן גבירול/שד' רוקח
דיזנגוף/בן יהודה
דיזנגוף/שד' נורדאו
דיזנגוף/בזל
דיזנגוף/ארלוזורוב
דיזנגוף/שד' בן גוריון
דיזנגוף/גורדון
כיכר דיזנגוף/דיזנגוף
דיזנגוף סנטר/דיזנגוף
היכל התרבות/דיזנגוף
אליעזר קפלן/אבן גבירול

תל ֿאביב-יפו

לכיוון מסוף הטייסים

6

7

9

שינוי בקו | תל-אביב מסוף קריית חינוך
תל-אביב מסוף הטייסים
אז מה חדש אצלי?
> מסיטים אותי ומאריכים אותי!
לראשונה יווצר קשר ישיר בין שדרות לוי אשכול לבין המרכז הרפואי איכילוב ,בית המשפט
ומוסדות התרבות בשד' שאול המלך.
> מעכשיו ,מסלולי עובר דרך ש"י עגנון ושד' לוי אשכול ומסתיים בקריית חינוך (בדומה לקו )26

תל ֿאביב-יפו

מסוף הטייסים
דרך הטייסים/דרך בר לב
דרך בר לב/דרך הטייסים
דרך בר לב/שד' ששת הימים
דרך בר לב/צביה לובטקין
דרך בר לב/אונטרמן
דרך בר לב/דרך משה דיין
דרך משה דיין/דרך בר לב
דרך משה דיין/ההגנה
דרך משה דיין/צבי נשרי
דרך משה דיין/לה גוורדיה
דרך משה דיין/משה שטיינשניידר
ביה"ס ניב/יצחק שדה
סינרמה/יצחק שדה
יצחק שדה/המסגר
שר מעריב/יצחק שדה
החשמונאים/דרך בגין
הסינמטק/קרליבך
אבן גבירול/קרליבך
אבן גבירול/שד' שאול המלך

קריית חינוך
קריית חינוך/שושנה פרסיץ
קמפוס אמנויות/שושנה פרסיץ
ת .דלק פז למד2040/
צבי פרופס/שד' לוי אשכול
שד' לוי אשכול/רודנסקי
שד' לוי אשכול/זריצקי
שד' לוי אשכול/אינשטיין
שד' לוי אשכול/דב האוזנר
שדה דב/שד' לוי אשכול
ש"י עגנון/שד' לוי אשכול
ש"י עגנון/ישראל גלילי
אבן גבירול/שד' רוקח
אבן גבירול/שדרות רוקח
כיכר מילאנו/אבן גבירול
אבן גבירול/פנקס
אבן גבירול/ארלוזרוב
עיריית ת"א/אבן גבירול
רבנות ת"א/שד' דוד המלך
ביה"ח איכילוב/שד' דוד המלך

בית המשפט/שד' שאול המלך
דובנוב/קפלן
לסקוב/הפטמן
החשמונאים/קרליבך
גשר מעריב/יצחק שדה
יצחק שדה/המסגר
סינרמה/יצחק שדה
יצחק שדה/יגאל אלון
ביה"ס ניב/יצחק שדה
דרך משה דיין/יצחק שדה
דרך משה דיין/משה שטינשנידר
דרך משה דיין/לה גוורדיה
דרך משה דיין/צבי נשרי
דרך משה דיין/ההגנה
דרך משה דיין/קרייתי
דרך בר לב/דרך משה דיין
דרך בר לב/אונטרמן
דרך בר לב/שד' ששת הימים
שד' ששת הימים/דרך בר לב
שד' ששת הימים/תקוע
מח"ל/שד' ששת הימים
מח"ל/מעפילי אגוז
מסוף הטייסים

האופרה/שד' שאול המלך
בית המשפט/ויצמן
רבנות ת"א/שד' דוד המלך
שד' דוד המלך/אבן גבירול
עיריית ת"א/אבן גבירול
אבן גבירול/ארלוזרוב
אבן גבירול/פנקס
כיכר מילאנו/אבן גבירול
אבן גבירול/שד' רוקח
ש"י עגנון/אבן גבירול
ש"י עגנון/שד' לוי אשכול
שדה דב/שד' לוי אשכול
שדרות לוי אשכול/אפטר
שד' לוי אשכול/דב האוזנר
שד' לוי אשכול/זריצקי
שד' לוי אשכול/רודנסקי
צבי פרופס/שד' לוי אשכול
ת .דלק פז למד2040/
קמפוס אמנויות/שושנה פרסיץ
קריית חינוך/שושנה פרסיץ
קריית חינוך

תל ֿאביב-יפו

תל ֿאביב-יפו

לכיוון קריית חינוך

תל ֿאביב-יפו

לכיוון מסוף הטייסים

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו

מסלול הקו

ט.ל.ח

מקרא מסלול:
תחנה תחנה חדשה לקו

שד' נורדאו/יהושע בן נון
שד' נורדאו/סוקולוב
דיזנגוף/שד' נורדאו
דיזנגוף/בן יהודה
רדינג

ח.רידינג
דיזנגוף/בן יהודה
דיזנגוף/שד' נורדאו
שד' נורדאו/יהושע בן נון

8

9

10

שינוי בקו | תל-אביב (מרכז אזורי חן)

חולון (מסוף בן גוריון)

רחוב בן יהודה נחסם לתנועת תחבורה ציבורית בין ארלוזורוב ובוגרשוב בשני הכיוונים

אז מה חדש אצלי?
> כעת אני מסיים את נסיעתי באזורי חן ומספק שירות גם לבאי האוניברסיטה ולתושבי האזור
> אני נוסע דרך תחנות בצפון בן יהודה ודרך ציר הים :אליעזר פרי ,הרברט סמואל והירקון.
לא אעבור בארלוזורוב וברכבת מרכז.
> תזכורת :אני מחליף את קו  13בצפון העיר .אמנם עכשיו אני לא מקשר בין
רחוב בן גוריון לרכבת מרכז  -אולם קו  161המשופר עושה זאת בשמחה

תל ֿאביב-יפו

תל ֿאביב-יפו

בת ים

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו
ת .רכבת ת"א מרכז/הורדה
ארלוזורוב/דרך נמיר
ארלוזורוב/ויצמן
ארלוזורוב/בלוך
עיריית ת"א/בלוך
מינהלי הנדסה ובת"ש/שד׳ בן גוריון
שד' בן גוריון/דיזנגוף
בן יהודה/שד' בן גוריון

ת .רכבת ת"א מרכז/רציפים
ת .רכבת ת"א מרכז/על פרשת דרכים
ארלוזורוב/דרך נמיר
ארלוזורוב/ויצמן
בלוך/ארלוזורוב
עיריית ת"א/בלוך
שד' בן גוריון/שלמה המלך
ביה"ס גרץ/מאנגר

בן יהודה/גורדון
בן יהודה/בוגרשוב
בן יהודה/שלום עליכם

בן יהודה/ארלוזורוב
בן יהודה/שד' בן גוריון
בן יהודה/גורדון
בן יהודה/בוגרשוב
בן יהודה/בוגרשוב
בן יהודה/טרומפלדור
אלנבי/הכובשים
ט.ל.ח

מקרא מסלול:
תחנה תחנה חדשה לקו

מסלול הקו

חולון

תל ֿאביב-יפו

בת ים

חניון אגד/חורשת היובל
תחנת דלק היובל/משה דיין
ת .רכבת הקוממיות
בית העלמין/הקוממיות
הקוממיות/הרב ניסנבאום
הקוממיות/נפחא
הקוממיות/הנביאים
הנביאים/הקוממיות
יצחק שדה/הנביאים
חוף מרינה/דרך בן גוריון
בלפור/יוספטל
בלפור/פרלשטיין
בלפור/הרב קוק
בלפור/רוטשילד
בלפור/שמחה הולצברג
יפת/יוטבת
יפת/אייזיק חריף
יפת/הבעש"ט
יפת/מנדס פראנס
יפת/חייבי
יפת/ד"ר ארליך
יפת/יהודה הימית
יפת/לואי פסטר
יפת/עמיעד
כיכר השעון
פרופ' קויפמן/גולדמן
מרכז הטקסטיל/המרד
המרד/פינס

מרכז אזורי חן
קדושי השואה/צבי פרופס
שד' קק"ל/שלמה בן יוסף
שד' קק"ל/אופנהיימר
חיים לבנון/קלצ'קין
טאגור/דניאל מוריץ
טאגור/בית מילמן
טאגור/אנדרסן
קניון רמת אביב/אינשטיין
האוניברסיטה/חיים לבנון
חיים לבנון/ד"ר ג'ורג' וייז
מכון התקנים/חיים לבנון
מכון הנפט/חיים לבנון
מוזיאון ארץ ישראל/חיים לבנון
חיים לבנון/רדינג
סמינר הקיבוצים/דרך נמיר
דיזנגוף/צידון
בן יהודה/ירמיהו
בן יהודה/שד' נורדאו
בן יהודה/ז'בוטינסקי
ארלוזורוב/בן יהודה
אליעזר פרי/ארלוזורוב
הרברט סמואל/של"ג
הרברט סמואל/גן לונדון
הרברט סמואל/אלנבי
הרברט סמואל/זרובבל
הכובשים/כרמלית
מסוף כרמלית/הכרמל
המרד/פינס
מרכז הטקסטיל/המרד
פרופ' קויפמן/שנקר
בית האצ"ל/גולדמן

תל ֿאביב-יפו

חולון

לכיוון אזורי חן

לכיוון חולון

הכובשים/דניאל
הכובשים/יונה הנביא
בן יהודה/אלנבי
הירקון/בוגרשוב
הירקון/פרישמן
הירקון/עם ישראל חי
הירקון/ארלוזורוב
בן יהודה/ז'בוטינסקי
בן יהודה/שד' נורדאו
עירוני ה'/בן יהודה
דיזנגוף/בן יהודה
ספורטק/שד' רוקח
פלנטריום/חיים לבנון
מוזיאון ארץ ישראל/חיים לבנון
מכון הנפט/חיים לבנון
מכון התקנים/חיים לבנון
האוניברסיטה/חיים לבנון
אינשטיין/אהרון בארט
קניון רמת אביב/אינשטיין
טאגור/אנדרסן
טאגור/בית מילמן
חיים לבנון/קלצ'קין
שד' קק"ל/שלמה בן יוסף
קדושי השואה/צבי פרופס
מרכז אזורי חן

כיכר השעון/נחם גולדמן
שוק הפשפשים/יפת
יפת/לואי פסטר
יפת/יהודה הימית
יפת/ד"ר ארליך
יפת/סייפן
יפת/מנדס פראנס
יפת/הבעש"ט
ביה"ס שיל"ה/יפת
יפת/יוטבת
בלפור/שמחה הולצברג
הרצל/חנה סנש
רוטשילד/ארלוזורוב
בלפור/ירושלים
בלפור/הרב קוק
בלפור/ז'בוטינסקי
יוספטל/דקר
יוספטל/דרך בן גוריון
דרך בן גוריון/מקס נורדאו
מצפור גלים/דרך בן גוריון
יצחק שדה/בלפור
הנביאים/יצחק שדה
הקוממיות/הנביאים
הקוממיות/הרב ניסנבאום
בית העלמין/הקוממיות
ת .רכבת הקוממיות
חניון אגד/חורשת היובל
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למידע מפורט על כל השינויים כנסו ל-

pti.org.il
מוקד כל-קו:

*8787

לתכנון מסלול:

bus.gov.il

שימו לב ,בנסיעותיכם בקווי האוטובוס השונים ,ניתן לשלם
במכשיר הטלפון הנייד
גם באמצעות יישומון

מחברים

את ישראל

