מחברים

את ישראל

בקווי התחבורה הציבורית
בתל-אביב-יפו
החל ב29.01.21-

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

מה בחוברת?

נוסעות ונוסעים יקרים,

מפת קווים משתנים -
בן יהודה וארלוזורוב

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
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ייתכנו שינויים נוספים במסלולי הקווים ובתדירותם .יש
להתעדכן באתר ,במוקד או ביישומונים ,לפני ביצוע הנסיעה
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אזורי חן
חולון

חוברת זו מפרטת את השינויים בקווים העיקריים באיזור מרכז העיר ומערבה.
למידע מפורט על כל השינויים בקווים המופיעים מטה היכנסו לאתר:
pti.org.il

משנה מספרו
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קריית אונו

נסיעה טובה

חדש!
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שינויים ושיפורים בתחבורה הציבורית בתל-אביב-יפו
10

מיר

90

9
דה ה

מ כ בי

פנקס

2
ויצמן

דיזנגוף

172
129
39

ז׳בוטינסקי

5

374
174
55

61

ארלוזורוב

61

4

דר
גי ן
דרך ב גין

פינ
סקר

66
90

רשו ב

בו ג

רשו ב
טרומפלדור

ה מ לך

שד׳ רוטשילד

ג ׳ ו רג ׳

קר

יהו
דה הלוי

דרך

אל

ב גי ן

שד
׳ רו
טש

104

72 4

ש

ד׳
רוט

ש

יל ד

61

4 104

כרם
התימנים

172

61

יל ד

5

4
161
10

61

שוק
הכרמל

נחלת
בנימין

הרברט סמואל

ל יבך

129
נ בי

ךב

ויצמן

ב
לוך

מסרי ק

שד׳ חן

72

שינקין

5

דיזנגוף

ריינס

א בן ג

5

בן יהודה

בי ר ו ל

TLV

בן יהודה

ה
א רב ע ה
ה חש
מונאים

39

ב

בו ג

ן צ י ון

הירקון

סינמטק

דיזנגוף
סנטר

דיזנגוף

62 8 115
היכל
התרבות
הבימה

כיכר
דיזנגוף

זמנהוף

הרברט סמואל

שרונה

גורדון

פרישמן

72

2

קו  239משנה את מספרו ל 8-החדש

עצירה חדשה
לקווי האוטובוס

9

161
115
62

104

10

90
66

104
161

כרמלית

נווה צדק

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

את ישראל

5

ש

ד׳ ר
וקח

ט.ל.ח

4

שינוי בקו | מסוף רדינג

104

מסוף הטייסים

שינוי בקו | תל-אביב (כרמלית)
(מ.תל השומר)

רמת גן

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

תל ֿאביב-יפו

> מסיטים אותי!

לא אעבור יותר בכמה
תחנות בבן יהודה .מעכשיו,
אני נוסע בציר הים (הירקון
והרברט סמואל ,לצפון
ולדרום בהתאמה)

נוסעים במונית שירות
שמספרה ?4

גם היא משנה את מסלולה,
כך שלא תסע דרך רחוב
בן יהודה במקטע העבודות.
אלא בציר הים בדומה לקו 4
למידע נוסף אודות שינוי
במסלול נסיעתה של
המונית ,חייגו 03-5371283

אלנבי/בלפור

הרברט סמואל/זרובבל
כרמלית

הקו ממשיך את מסלולו כרגיל

6

הירקון/אלנבי
אלנבי/הירקון
אלנבי/גאולה
שוק הכרמל/אלנבי
הקו ממשיך את מסלולו כרגיל

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו
בן יהודה/אלנבי
בן יהודה/שלום עליכם
בן יהודה/בוגרשוב
בן יהודה/פרישמן
בן יהודה/גורדון
בן יהודה/שד' בן גוריון
בן יהודה/ארלוזורוב
בן יהודה/ז'בוטינסקי
בן יהודה/שד' נורדאו
עירוני ה'/בן יהודה
דיזנגוף/בן יהודה
מסוף רדינג

בן יהודה  /ארלוזורוב
בן יהודה  /שד' בן גוריון
בן יהודה  /גורדון
בן יהודה  /פרישמן
בן יהודה  /בוגרשוב
בן יהודה  /בוגרשוב
בן יהודה  /אלנבי

ט.ל.ח

מסלול הקו

אלנבי/הירקון
הרברט סמואל/אלנבי

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו
בן יהודה  /שלום עליכם
בן יהודה  /בוגרשוב
בן יהודה  /פרישמן
בן יהודה  /גורדון
בן יהודה  /שד' בן גוריון
בן יהודה  /ארלוזורוב

אלנבי/ביאליק

הירקון/עזרא הסופר

מקרא מסלול:
תחנה תחנה חדשה לקו

מסוף רידינג
דיזנגוף/צידון
בן יהודה/ירמיהו
בן יהודה/שד' נורדאו
בן יהודה/ז'בוטינסקי
בן יהודה/ארלוזורוב
בן יהודה/שד' בן גוריון
בן יהודה/גורדון
בן יהודה/פרישמן
בן יהודה/בוגרשוב
בן יהודה/בוגרשוב
בן יהודה/אלנבי

ט.ל.ח

מקרא מסלול:
תחנה תחנה חדשה לקו

> לא אעבור יותר בבן יהודה.
מעכשיו ,אני נוסע בציר הים
ומסיים את מסלולי במסוף
כרמלית

תל ֿאביב-יפו

אז מה חדש אצלי?

אלנבי/ביאליק
בן יהודה/אלנבי
הירקון/טרומפלדור
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
רדינג

אז מה חדש אצלי?

תל ֿאביב-יפו

יתר תחנות הקו אינן מוצגות
כאן ונותרות לא שינוי

ח.רידינג
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
אלנבי/הירקון
אלנבי/גאולה
שוק הכרמל/אלנבי

יתר תחנות הקו אינן מוצגות
כאן ונותרות לא שינוי

כרמלית

תל ֿאביב-יפו

לכיוון רדינג

לכיוון מסוף הטייסים

לכיוון כרמלית

לכיוון תל השומר

מסלול הקו

7

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

8

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

9

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

שינוי בקו | בני ברק (מ.קהילות יעקב)
תל-אביב (כרמלית)

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

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

אז מה חדש אצלי?
> מסיטים אותי!

> מעכשיו ,אני מקשר בן
שדרות בן גוריון לרכבת מרכז
> מחליף את קו  10בין
שד' בן גוריון לרכבת מרכז

תל ֿאביב-יפו

לא אעבור יותר בבן יהודה,
אני נוסע בציר הים
ובשדרות בן גוריון

ת .רכבת ת"א מרכז/
על פרשת דרכים
ארלוזורוב/דרך נמיר
ארלוזורוב/משה שרת
בלוך/ארלוזורוב
עיריית ת"א/בלוך
שד' בן גוריון/שלמה המלך
ביה"ס גרץ/מאנגר
ארלוזורוב/בן יהודה
אליעזר פרי/ארלוזורוב
הרברט סמואל/של"ג
הרברט סמואל/גן לונדון
הרברט סמואל/אלנבי
הרברט סמואל/זרובבל
כרמלית

אז מה חדש אצלי?
> מסיטים אותי!

לא אעבור יותר בכמה
תחנות בבן יהודה .מעכשיו,
אני נוסע בציר הים
(הירקון והרברט סמואל,
לצפון ולדרום בהתאמה)

תל ֿאביב-יפו

יתר תחנות הקו אינן מוצגות
כאן ונותרות לא שינוי

כרמלית
הירקון/עזרא הסופר
הירקון/אלנבי
הירקון/טרומפלדור
הירקון/בוגרשוב
הירקון/פרישמן
הירקון/עם ישראל חי
שד' בן גוריון/דיזנגוף
מינהלי הנדסה ובת"ש/
שדרות בן גוריון
עיריית ת"א/בלוך
ארלוזורוב/בלוך
ארלוזורוב/ויצמן
ארלוזורוב/דרך נמיר
ת .רכבת ת"א מרכז/
על פרשת דרכים

יתר תחנות הקו אינן מוצגות
כאן ונותרות לא שינוי

תל ֿאביב-יפו

לכיוון כרמלית

לכיוון קהילות יעקב

לכיוון רדינג

הקו ממשיך את מסלולו כרגיל

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו
מגדל שלום/מונטיפיורי
אלנבי/מונטיפיורי
אלנבי/מזא"ה
אלנבי/גאולה
בן יהודה/אלנבי
בן יהודה/בוגרשוב
בן יהודה/פרישמן
בן יהודה/גורדון
בן יהודה/שד' בן גוריון
בן יהודה/ארלוזורוב
ארלוזורוב/ארבע ארצות
ארלוזורוב/אבן גבירול
הועד הפועל/ארלוזורוב

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
הקו ממשיך את מסלולו כרגיל

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו
הכובשים/דניאל
הכובשים/יונה הנביא
בן יהודה/אלנבי
בן יהודה/שלום עליכם
בן יהודה/בוגרשוב
בן יהודה/פרישמן
בן יהודה/גורדון
בן יהודה/שד' בן גוריון
בן יהודה/ארלוזורוב

יצחק אלחנן/הכרמל
מגדל שלום/אחד העם
בית הכנסת הגדול/אלנבי
אלנבי/מזא"ה
אלנבי/ביאליק
בן יהודה/אלנבי
בן יהודה/שלום עליכם
בן יהודה/פרישמן
בן יהודה/שד' בן גוריון
ארלוזורוב/דיזנגוף
ארלוזורוב/שלמה המלך
ארלוזורוב/אבן גבירול

ט.ל.ח

10

ח.רידינג

מקרא מסלול:
תחנה תחנה חדשה לקו

בן יהודה/ארלוזורוב
בן יהודה/שד' בן גוריון
בן יהודה/פרישמן
בן יהודה/בוגרשוב
בן יהודה/טרומפלדור
אלנבי/הכובשים

ט.ל.ח

מקרא מסלול:
תחנה תחנה חדשה לקו

מסלול הקו

מסוף כרמלית/הכרמל
יוסף לוי/הכובשים
הירקון/עזרא הסופר
הירקון/אלנבי
הירקון/טרומפלדור
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
רדינג

לכיוון נתב״ג

תל ֿאביב-יפו

161

445

שינוי בקו | רדינג

נתב״ג

מסלול הקו

11

שינוי בקו | רמת גן מסוף עמידר
תל-אביב מסוף כרמלית
ארלוזורוב חד-סטרי למערב בין אבן גבירול ובן יהודה ,הקווים לכיוון מזרח עברו לז'בוטינסקי

אז מה חדש אצלי?

ארלוזורוב/דרך נמיר

> מסיטים אותי!

תל ֿאביב-יפו

לכיוון מזרח (רמת גן) לא
אעבור יותר בכמה תחנות
ברחוב ארלוזורוב ודיזנגוף,
אלא אסע דרך רחובות ריינס,
אד"ם הכהן וז'בוטינסקי.
לכיוון מערב (מסוף כרמלית)
אני ממשיך במסלולי הרגיל

ארלוזורוב/משה שרת
הועד הפועל/ארלוזורוב
ארלוזורוב/אבן גבירול
ארלוזורוב/שלמה המלך

דיזנגוף סנטר/דיזנגוף
כיכר דיזנגוף/ריינס
ריינס/גורדון

> מסיטים אותי!

מסלולי משתנה לכיוון
פ"ת בלבד  -לא אעבור
יותר בתחנות בן יהודה
וארלוזורוב ,אלא אסע דרך
ציר הים (הירקון) ורחוב
ז'בוטינסקי .העברת הקו
לציר הים זמנית עד שרחוב
בוגרשוב ייפתח לתנועה

אד"ם הכהן/בי"ס גרץ
ז'בוטינסקי/ארבע ארצות
ז'בוטינסקי/אבן גבירול
גימנסיה הרצליה/ז’בוטינסקי

דיזנגוף/יודפת

ארלוזורוב/בלוך

דיזנגוף/פרישמן

ארלוזורוב/ויצמן

כיכר דיזנגוף/דיזנגוף

ארלוזורוב/דרך נמיר

דיזנגוף סנטר/דיזנגוף

ת .רכבת ת"א מרכז/
על פרשת דרכים

הקו ממשיך את מסלולו כרגיל

אז מה חדש אצלי?

תל ֿאביב-יפו

ת .רכבת ת"א מרכז/
על פרשת דרכים

לכיוון עמידר

לכיוון פתח תקווה

תל ֿאביב-יפו

לכיוון כרמלית

ארלוזורוב חד-סטרי למערב בין אבן גבירול ובן יהודה ,הקווים לכיוון מזרח עברו לז'בוטינסקי

נוסעים במונית שירות
שמספרה ?66

גם היא משנה את מסלולה,
כך שלא תסע דרך רחוב בן
יהודה במקטע העבודות.
למידע נוסף אודות שינוי
במסלול נסיעתה של
המונית ,חייגו 03-6611775

הקו ממשיך את מסלולו כרגיל

הקו ממשיך את מסלולו כרגיל

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו

אין תחנות מבוטלות
בכיוון כרמלית

אלנבי/הכובשים
בן יהודה/שלום עליכם
בן יהודה/פרישמן
בן יהודה/שד' בן גוריון
ארלוזורוב/דיזנגוף
ארלוזורוב/שלמה המלך
ארלוזורוב/אבן גבירול
ארלוזורוב/בלוך
כיכר המדינה/ויצמן

ט.ל.ח
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כיכר המדינה/ויצמן
כיכר המדינה/תש״ח
ארלוזורוב/משה שרת
הועד הפועל/ארלוזורוב
ארלוזורוב/אבן גבירול
ארלוזורוב/ארבע ארצות
דיזנגוף/יודפת
דיזנגוף/פרישמן
כיכר דיזנגוף/פינסקר
טרומפלדור/פינסקר
בן יהודה/טרומפלדור
אלנבי/הירקון
כרמלית

מקרא מסלול:
תחנה תחנה חדשה לקו

מסלול הקו

אין תחנות מבוטלות
בכיוון כרמלית

הקו יחזור לבוגרשוב בסיום העבודות (מרץ )2021
13

ט.ל.ח

מקרא מסלול:
תחנה תחנה חדשה לקו

מסלול הקו

יתר תחנות הקו אינן מוצגות
כאן ונותרות לא שינוי

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו

בית ליסין/דיזנגוף
דיזנגוף/גורדון
דיזנגוף/יודפת
ארלוזורוב/שלמה המלך
ארלוזורוב/אבן גבירול

הקו יחזור לרחוב דיזנגוף בסיום העבודות (קיץ )2021

כרמלית
הירקון/עזרא הסופר
הירקון/אלנבי
הירקון/אלנבי
הירקון/טרומפלדור
הירקון/בוגרשוב
הירקון/פרישמן
הירקון/עם ישראל חי
הירקון/ארלוזורוב
ז'בוטינסקי/בן יהודה
ז'בוטינסקי/דיזנגוף
ז'בוטינסקי/ארבע ארצות
ז'בוטינסקי/אבן גבירול
גימנסיה הרצליה/ז’בוטינסקי
בית החייל/ויצמן

לכיוון כרמלית

תל ֿאביב-יפו

61

66

שינוי בקו | פתח תקווה תחנה מרכזית
תל-אביב מסוף כרמלית

תל-אביב (כרמלית)

ארלוזורוב חד-סטרי למערב בין אבן גבירול ובן יהודה ,הקווים לכיוון מזרח עברו לז'בוטינסקי

הועד הפועל/ארלוזורוב
תל ֿאביב-יפו

ארלוזורוב/אבן גבירול
ארלוזורוב/ארבע ארצות
דיזנגוף/שד' בן גוריון
דיזנגוף/פרישמן
כיכר דיזנגוף/פינסקר
טרומפלדור/פינסקר
אלנבי/הירקון
חנניה/הירקון

אז מה חדש אצלי?

מגדל שלום/אחד העם

> מסיטים אותי!

לא אעצור בכמה תחנות
בדיזנגוף ,מעכשיו אסע
דרך הרחובות ריינס,
אד"ם הכהן וז'בוטינסקי

תל ֿאביב-יפו

יוסף לוי/הכובשים

ארלוזורוב/משה שרת

> מסיטים אותי!

> הקו הוסט לציר הים באופן
זמני עד שרחוב בוגרשוב
יפתח לתנועה במרץ 2021

הקו ממשיך את מסלולו כרגיל

ז'בוטינסקי/כיכר המדינה

אז מה חדש אצלי?
אני משתנה רק לכיוון
הרצליה  -לא אסע יותר
ברחובות בן יהודה וארלוזורוב,
אלא אסע דרך ציר הים
ורחוב ז'בוטינסקי.

יתר תחנות הקו אינן מוצגות
כאן ונותרות לא שינוי

יוסף לוי/הכובשים
הירקון/עזרא הסופר
הירקון/אלנבי
הירקון/אלנבי
הירקון/טרומפלדור
הירקון/בוגרשוב
הירקון/פרישמן
הירקון/עם ישראל חי
הירקון/ארלוזורוב
ז'בוטינסקי/בן יהודה
ז'בוטינסקי/דיזנגוף
ז'בוטינסקי/ארבע ארצות
ז'בוטינסקי/אבן גבירול
גימנסיה הרצליה/ז’בוטינסקי
כיכר המדינה/תש"ח

כרמלית

> בכיוון הנסיעה השני
(לכיוון כרמלית) יש שינוי
קל במסלול .הנסיעה
תהיה דרך טרומפלדור
ולא דרך בוגרשוב .כמו
כן ,יהיה שינוי בתחנת
העצירה באזור זה

אלנבי/מזא"ה
תל ֿאביב-יפו

לכיוון כרמלית

לכיוון הרצליה

לכיוון פ״ת סגולה

אין שינוי בכיוון ת"א
מלבד הוספת תחנה
בארלוזורוב/אבן גבירול

ארלוזורוב/ארבע ארצות

המלך גורג/החשמונאים
דיזנגוף סנטר/דיזנגוף

דיזנגוף/פרישמן

כיכר דיזנגוף/ריינס

כיכר דיזנגוף/פינסקר

ריינס/גורדון

טרומפלדור/פינסקר

אד"ם הכהן/בי"ס גרץ

בן יהודה/טרומפלדור

הקו ממשיך את מסלולו כרגיל

בן יהודה/אלנבי
כרמלית

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו
בית ליסין/דיזנגוף
דיזנגוף/יודפת
ז'בוטינסקי/דיזנגוף

בן יהודה/אלנבי
בן יהודה/שלום עליכם
בן יהודה/פרישמן
בן יהודה/שד' בן גוריון
ארלוזורוב/דיזנגוף
ארלוזורוב/שלמה המלך
ארלוזורוב/אבן גבירול
ארלוזורוב/בלוך
כיכר המדינה/ויצמן

ט.ל.ח
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אבן גבירול/ארלוזרוב

מקרא מסלול:
תחנה תחנה חדשה לקו

מסלול הקו

בן יהודה/בוגרשוב

הקו יחזור לבוגרשוב בסיום העבודות (מרץ )2021
15

ט.ל.ח

מקרא מסלול:
תחנה תחנה חדשה לקו

מסלול הקו

יתר תחנות הקו אינן מוצגות
כאן ונותרות לא שינוי

דיזנגוף/יודפת

ז'בוטינסקי/ארבע ארצות

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו

לכיוון כרמלית

תל ֿאביב-יפו

90

שינוי בקו | הרצליה מרינה

128

שינוי בקו | פתח תקווה אזור תעשיה סגולה
תל-אביב מסוף כרמלית

תל-אביב (מ .רדינג)

שינוי בקו | גני תקווה (שכ' בורוכוב)
לכיוון גני תקווה

לכיוון קריית אונו

ת .רכבת ת"א מרכז/רציפים

ח.רידינג
הירקון/שד' נורדאו

> מסיטים אותי!

אז מה חדש אצלי?

ז'בוטינסקי/בן יהודה
אין שינוי במסלול
הקו בכיוון
הנסיעה מקריית
אונו לתל-אביב

ז'בוטינסקי/דיזנגוף
ז'בוטינסקי/ארבע ארצות

לא אעבור יותר במספר
תחנות בדרך השלום
וברחובות בן יהודה,
שדרות בן גוריון ,דובנוב ואבן
גבירול .כמו כן ,אסיים את
מסלולי ברכבת מרכז.
מעכשיו ,אסע מגני תקווה
לרכבת מרכז (תל-אביב) דרך
הרחובות יצחק שדה ,המסגר
ומנחם בגין

תל ֿאביב-יפו

מסלול נסיעתי לכיוון קריית
אונו משתנה .לא אעבור יותר
בכמה תחנות בבן יהודה.
מעכשיו ,אני נוסע דרך ציר
הים ורחוב ז'בוטינסקי.

קניון עזריאלי/דרך בגין

> שינו את המסלול!

הירקון/שער ציון

ז'בוטינסקי/אבן גבירול
אבן גבירול/ארלוזרוב

יתר תחנות הקו אינן מוצגות
כאן ונותרות לא שינוי

דרך בגין/על פרשת דרכים
גשר קלקא/דרך בגין
תל ֿאביב-יפו

אז מה חדש אצלי?

לכיוון רכבת מרכז

המסגר/התעשייה
יצחק שדה/המסגר

יצחק שדה/המסגר

דרך השלום/דרך הטייסים
דרך השלום/המאבק

הקו ממשיך את מסלולו כרגיל

הקו ממשיך את מסלולו כרגיל

אין תחנות מבוטלות
בכיוון רדינג

גשר קלקא/דרך מנחם בגין
קניון עזריאלי/דרך בגין
ת .רכבת ת"א מרכז/הורדה

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו

דיזנגוף/בן יהודה
בן יהודה/ירמיהו
בן יהודה/שד' נורדאו
בן יהודה/ז'בוטינסקי
ארלוזורוב/דיזנגוף
ארלוזורוב/שלמה המלך

ט.ל.ח

16

דרך מנחם בגין /המלאכה

ח.רידינג

כיכר רבין/אבן גבירול

דרך השלום/דרך יצחק רבין

שד' בן גוריון/שלמה המלך

דיזנגוף/בן יהודה

לונדון מיניסטור/שד' שאול המלך

בית העלמין/דרך השלום

בן יהודה/שד' בן גוריון

בן יהודה/ירמיהו

דובנוב/קפלן

דרך השלום/תוצרת הארץ

בן יהודה/ארלוזורוב

בן יהודה/שד' נורדאו

קפלן/אלוף מנדלר

ת .רכבת השלום

בן יהודה/ז'בוטינסקי

בן יהודה/ז'בוטינסקי

ת .רכבת השלום

קפלן/אלוף מנדלר

בן יהודה/שד' נורדאו

בן יהודה/ארלוזורוב

דרך השלום/יגאל אלון

ליאונרדו דה וינצ'י/קפלן

עירוני ה'/בן יהודה

שד' בן גוריון/דיזנגוף

דרך השלום/תוצרת הארץ

לונדון מיניסטור/שד' שאול המלך

דיזנגוף/בן יהודה

מינהלי הנדסה ובת"ש /שד׳ בן גוריון

דרך השלום/חביבה רייק

אבן גבירול/השופטים

רדינג

עיריית ת"א/אבן גבירול

דרך השלום/דרך יצחק רבין

כיכר רבין/מלכי ישראל

מקרא מסלול:
תחנה תחנה חדשה לקו

ט.ל.ח

מקרא מסלול:
תחנה תחנה חדשה לקו

מסלול הקו

ביה"ס ניב/יצחק שדה

גשר מעריב/יצחק שדה

ביה"ס ניב/יצחק שדה

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו

דרך השלום/דרך הטייסים

סינרמה/יצחק שדה

יצחק שדה/יגאל אלון

עיריית ת"א/אבן גבירול

דרך השלום/המאבק

תל ֿאביב-יפו

55

שינוי בקו | קריית אונו (מסוף)

256

תל-אביב (ר .מרכז)

מסלול הקו

17

רדינג

5 2

172 129 39

הירקון/שד' נורדאו

128 61

הירקון/שער ציון

הירקון/ארלוזורוב

ז'בוטינסקי/ארבע ארצות

הירקון/שד' נורדאו

תחנה חדשה
תחנה קיימת

ז'בוטינסקי/אבן גבירול

תחנה מבוטלת

אבן גבירול/ארלוזרוב
הירקון/ירמיהו
רדינג

עיריית ת"א/אבן גבירול
הקו ממשיך את מסלולו כרגיל

8

וריון
ג

61
128

גורדון

62 115

5
2

שד ׳

שלמה המלך

מס
רי ק

זמנהוף

115 62

כיכר
דיזנגוף

המ
לך ג
׳ורג׳

לכיוון
רכבת
מרכז

דיזנגוף
סנטר

סק ר
פי נ

הנביאים

72

שד׳ חן

128

המ

ט.ל.ח

129
172

לך ג

הבימה

5

שד ׳

בן ציון

39

61
128

דיזנגוף
סנטר
׳ורג׳

18

39
129
172

זמנהוף

היכל
התרבות
מקרא מסלול:
תחנה תחנה חדשה לקו

5
2

פרישמן

2

מסלול הקו

39
129
172
גורדון

פרישמן

8

חדש

חדש

גורדון

אבן

דיזנגוף/בן יהודה
בן יהודה/ירמיהו
בן יהודה/שד' נורדאו
בן יהודה/ז'בוטינסקי
בן יהודה/ארלוזורוב
שד' בן גוריון/דיזנגוף
מינהלי הנדסה ובת"ש/
שדרות בן גוריון

5 2

מנדלסון

עיריית
תל-אביב-יפו
כיכר רבין

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו
כיכר רבין/מלכי ישראל
שד' בן גוריון/שלמה המלך
דיזנגוף/יודפת
דיזנגוף/ז'בוטינסקי
דיזנגוף/שד' נורדאו
דיזנגוף/בן יהודה

ש

ד׳ בן

שד׳ בן גוריון

דיזנגוף

ארלוזורוב/דיזנגוף

ז'בוטינסקי/דיזנגוף

72

61
128

רחל

יהודה
בן

תל ֿאביב-יפו

* קו  174נוסע מראשון לרדינג
בשני הכיוונים
קו  374נוסע מרמלה לרדינג
רק בכיוון אחד (לתל-אביב)

ז'בוטינסקי/בן יהודה
תל ֿאביב-יפו

ארלוזורוב/ארבע ארצות

115 62

ג בירול

לא אעבור בתחנות
בשד' בן גוריון וברחובות
בן יהודה ודיזנגוף.
מעכשיו אסע דרך
הרחובות ארלוזורוב,
זבו'טינסקי והירקון

שלמה המלך

> מסיטים אותי!

ח.רידינג

בן יהודה

אז מה חדש אצלי?

עיריית ת"א/אבן גבירול

במקום 239

ריינס

יתר תחנות הקו אינן מוצגות
כאן ונותרות לא שינוי

לכיוון ראשל״צ הראשונים

ארלוזורוב

ד״ם הכהן
א

לכיוון רדינג

8

חדש

צ

ארלוזורוב

19

בוג

בוג

רשוב

רשוב

עם סיום הפרוייקט קווים 2,5,8,39,129,172,61,128
יחזרו לנסוע ברחוב דיזנגוף בשני כיווני הנסיעה.

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

ארבע ארצות

מקרא

מא

שינוי בקו | ראשון לציון (ראשונים)/רמלה*

במסגרת העבודות להקמת שביל אופניים ברחוב דיזנגוף

נ גר

174/
374

שינויים זמניים למשך כחצי שנה

לא אעבור יותר בכמה
תחנות בדיזנגוף.
מעכשיו ,אסע דרך
הרחובות פרישמן,
גורדון והירקון (ציר הים)

רמת גן

תל ֿאביב-יפו

> מסיטים אותי!

גבעתיים

גבעתיים

אז מה חדש אצלי?
תל ֿאביב-יפו

ח.רידינג
הירקון/שער ציון
הירקון/שד' נורדאו
אליעזר פרי/ארלוזורוב
גורדון/הירקון
גורדון/דב הוז
כיכר דיזנגוף/דיזנגוף
דיזנגוף סנטר/דיזנגוף
היכל התרבות/דיזנגוף
אליעזר קפלן/אבן גבירול
קפלן/אלוף מנדלר
ת .רכבת השלום
יגאל אלון/דרך השלום
מגדלי תל-אביב/נחלת יצחק
עליית הנוער/נחלת יצחק
כצנלסון/עליית הנוער
כצנלסון/קק"ל
גן הזיכרון/כצנלסון
כצנלסון/סירקין
כצנלסון/דרך בן גוריון
דרך בן גוריון/שד' ירושלים
דרך בן גוריון/כנפי נשרים
דרך בן גוריון/גולומב
קאנטרי/בן גוריון
אלוף שדה/דרך יצחק רבין
אלוף שדה/הירדן
כביש /4מחלף אלוף שדה

קריית אונו

רמת גן

לכיוון אלוף שדה

רמת גן

> מסיטים אותי!

לא אעבור יותר במספר
תחנות בדיזנגוף.
מעכשיו ,אסע דרך הרחובות
פרישמן ,גורדון והירקון
(ציר הים)

לכיוון קריית אונו לכיוון רדינג

תל ֿאביב-יפו

אז מה חדש אצלי?

כביש /4מחלף אלוף שדה
אלוף שדה/הירדן
דרך בן גוריון/גולומב
דרך בן גוריון/כנפי נשרים
דרך בן גוריון/הרכסים
כצנלסון/דרך בן גוריון
כיכר נח/כצנלסון
כצנלסון/ויצמן
כצנלסון/קק"ל
כצנלסון/לכיש
עמק ברכה/יגאל אלון
יגאל אלון/עמק ברכה
ת .רכבת השלום
קפלן/אלוף מנדלר
אליעזר קפלן/דובנוב
היכל התרבות/דיזנגוף
דיזנגוף סנטר/דיזנגוף
כיכר דיזנגוף/ריינס
פרישמן/דב הוז
הירקון/פרישמן
הירקון/עם ישראל חי
הירקון/ארלוזורוב
הירקון/שד' נורדאו
הירקון/ירמיהו
רדינג

שינוי בקו | קריית אונו (מסוף)

ח.רידינג
הירקון/שער ציון
הירקון/שד' נורדאו
אליעזר פרי/ארלוזורוב
גורדון/הירקון
גורדון/דב הוז
דיזנגוף סנטר/דיזנגוף
קפלן/אלוף מנדלר
ת .רכבת השלום
יגאל אלון/קרמנצקי
סינרמה/יגאל אלון
היכל הספורט/יגאל אלון
לה גוורדיה/דרך הטייסים
דרך השלום/דרך הטייסים
אלוף שדה/עודד
אלוף שדה/דרך יצחק רבין
אלוף שדה/הירדן
אוניברסיטת בר אילן/שד׳ אהרון קציר
שדרות בן גוריון/שד׳ אהרון קציר
שדרות בן גוריון/מנדס
דרך רב אלוף יעקב דורי/גילדסגיים
לשכת גיוס/דרך רב אלוף יעקב דורי
בית ברוש
מסוף קריית אונו

מסוף קריית אונו
דרך רב אלוף יעקוב דורי/
דרך לוי אשכול
בית הברוש
שער קיראון
בן גוריון/הפרדס
שדרות אהרון קציר/שמחה הולצברג
אוניברסיטת בר אילן/דרך אשכול
אלוף שדה/הירדן
אלוף שדה/דרך יצחק רבין
אלוף שדה/עודד
דרך השלום/דרך הטייסים
לה גוורדיה/דרך הטייסים
היכל הספורט/יגאל אלון
סינרמה/יגאל אלון
אסותא/יגאל אלון
ת .רכבת השלום
קפלן/אלוף מנדלר
דיזנגוף סנטר/דיזנגוף
כיכר דיזנגוף/ריינס
פרישמן/דב הוז
הירקון/פרישמן
הירקון/עם ישראל חי
הירקון/ארלוזורוב
הירקון/שד' נורדאו
הירקון/ירמיהו
רדינג

תל ֿאביב-יפו

לכיוון רדינג

רמת גן

קריית אונו

62

שינוי בקו | תל-אביב (מ.רדינג)
(מ .אלוף שדה)

115

תל-אביב (מ .רדינג)

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו

20

דיזנגוף/בן יהודה
דיזנגוף/ז'בוטינסקי
דיזנגוף/גורדון
ט.ל.ח

מסלול הקו

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו

מקרא מסלול:
תחנה תחנה חדשה לקו

דיזנגוף/גורדון
דיזנגוף/ז'בוטינסקי
דיזנגוף/בן יהודה
ט.ל.ח

מקרא מסלול:
תחנה תחנה חדשה לקו

בית ליסין/דיזנגוף
דיזנגוף/גורדון
דיזנגוף/יודפת
דיזנגוף/ארלוזורוב
דיזנגוף/ז'בוטינסקי
דיזנגוף/שד' נורדאו
דיזנגוף/בן יהודה

דיזנגוף/בן יהודה
דיזנגוף/שד' נורדאו
דיזנגוף/בזל
דיזנגוף/ארלוזורוב
דיזנגוף/שד' בן גוריון
דיזנגוף/גורדון
מסלול הקו

21

חולון

יתר תחנות הקו אינן מוצגות כאן ונותרות לא שינוי

תל ֿאביב-יפו

> מסיטים אותי!

לא אעצור יותר במספר
תחנות ברחובות דיזנגוף
ופנקס .בכיוון הנסיעה לרכבת
מרכז ,אעבור דרך רחובות
ריינס ושד׳ בן גוריון ובהמשך,
דרך רחובות יהודה המכבי
ודה האז.

נוסעים במונית שירות
שמספרה ?5

גם היא משנה את מסלולה,
כך שלא תסע דרך רחוב
דיזנגוף במקטע העבודות
(לכיוון צפון) וברחוב פנקס.
למידע נוסף אודות שינוי
במסלול נסיעתה של
המונית ,חייגו 03-5371283

הקו ממשיך את מסלולו כרגיל

2

אז מה חדש אצלי?
לא אעצור בתחנות דיזנגוף
ומסוף רדינג ,אלא אתחיל
את מסלולי בתל-אביב
ברכבת מרכז ואסע דרך
רחוב שאול המלך.

> לרחוב דיזנגוף ניתן לנסוע
עם הקווים 172 ,129

בית ליסין/דיזנגוף
דיזנגוף/פרישמן
דיזנגוף/שד' בן גוריון
פנקס/אבן גבירול
פנקס/רמז
ויצמן/פנקס

הקו לא יעצור
בתחנות ברחוב דיזנגוף
(בית ליסין ,גורדון)
מעתה ,הקו יעצור
בתחנות ברחוב ריינס
(כיכר דיזנגוף ,גורדון)

בית הדר דפנה/שד' שאול המלך
בית המשפט/שד' שאול המלך
לונדון מיניסטור/שד' שאול המלך
בית ז'בוטינסקי/המלך ג'ורג׳
המלך ג'ורג'/רש"י

ת .רכבת ת"א מרכז/הורדה

שוק הכרמל/אלנבי

הקו ממשיך את מסלולו כרגיל

הקו ממשיך את מסלולו כרגיל

דיזנגוף סנטר/דיזנגוף
בית ליסין/דיזנגוף
דיזנגוף/פרישמן
דיזנגוף/שד' בן גוריון
דיזנגוף/יודפת
דיזנגוף/ארלוזורוב
דיזנגוף/ז'בוטינסקי
דיזנגוף/שד' נורדאו
דיזנגוף/בן יהודה
רדינג

ח.רידינג
דיזנגוף/בן יהודה
דיזנגוף/שד' נורדאו
דיזנגוף/ז'בוטינסקי
דיזנגוף/יודפת
דיזנגוף/פרישמן
כיכר דיזנגוף/דיזנגוף
דיזנגוף סנטר/דיזנגוף

ט.ל.ח

ט.ל.ח

22

דרך בגין/על פרשת דרכים

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו

יוצא מדיזנגוף אל ריינס-בן
גוריון בכיוון צפון ,יוצא מפנקס
אל יהודה המכבי בשני הכיוונים

מסלול הקו

האופרה/שד' שאול המלך

בית הדר דפנה/שד' שאול המלך

אין תחנות מבוטלות
בכיוון מסוף הלוחמים

הקו יחזור לרחוב דיזנגוף בסיום העבודות (קיץ )2021

לונדון מיניסטור/שד' שאול המלך

בית המשפט/שד' שאול המלך

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)

מקרא מסלול:
תחנה תחנה חדשה לקו

שוק הכרמל/אלנבי

ת .רכבת ת"א מרכז/רציפים

בית ז'בוטינסקי/המלך ג'ורג׳

נוסעים בקווים
?172, 129, 39

הקו ממשיך את מסלולו כרגיל

לכיוון רכבת מרכז

לכיוון סינמה סיטי ראשל״צ

המלך גורג/החשמונאים

> מסיטים אותי!

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו

נוסעים בקו ?2
שימו לב!

מקרא מסלול:
תחנה תחנה חדשה לקו

ת .רכבת ת"א מרכז/
על פרשת דרכים
ז'בוטינסקי/כיכר המדינה
בית החייל/ויצמן
יהודה המכבי/ויצמן
כיכר מילאנו/יהודה המכבי
כיכר מילאנו/אבן גבירול
שד' נורדאו/יהושע בן נון
שד' נורדאו/סוקולוב
דיזנגוף/בזל
דיזנגוף/ארלוזורוב
דיזנגוף/שד' בן גוריון
דיזנגוף/גורדון
כיכר דיזנגוף/דיזנגוף
דיזנגוף סנטר/דיזנגוף
הבימה/שד' תרס"ט
הבימה/שד' רוטשילד

תל ֿאביב-יפו

אז מה חדש אצלי?

הבימה/שד' רוטשילד
הבימה/שדרות תרס"ט
היכל התרבות/דיזנגוף
דיזנגוף סנטר/דיזנגוף
כיכר דיזנגוף/ריינס
ריינס/גורדון
דיזנגוף/יודפת
דיזנגוף/ארלוזורוב
דיזנגוף/ז'בוטינסקי
דיזנגוף/שדרות נורדאו
שד' נורדאו/יהושע בן נון
כיכר מילאנו/דה האז
ביה"ס עירוני י"א/יהודה המכבי
יהודה המכבי/דרך נמיר
דרך נמיר/יהודה המכבי
תיכון חדש רבין/דרך נמיר
ת .רכבת ת"א מרכז/חנה וסע

לכיוון מרכז הלוחמים

תל ֿאביב-יפו

לכיוון רכבת מרכז

יתר תחנות הקו אינן מוצגות כאן ונותרות לא שינוי

תל ֿאביב-יפו

5

שינוי בקו | תל-אביב (רכבת מרכז)
(מ .הלוחמים)

72

שינוי בקו | תל-אביב (רכבת מרכז)
ראשון לציון (סינמה סיטי)

מסלול הקו

23

8

חדש!

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

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/דה האוזנר
שד' לוי אשכול/אפטר אינשטיין/
שד' לוי אשכול
קניון רמת אביב/אינשטיין
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

מסלול הקו

24

25

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

ט.ל.ח

מקרא מסלול:
תחנה תחנה חדשה לקו

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

מסלול הקו

26

27

חזון התחבורה
וההתניידות של
תל–אביב-יפו
בשנים הקרובות ,אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של תל–אביב-יפו
הוא פיתוח מערכות הסעת המונים ואמצעי תחבורה מודרנית וירוקה,
שיהוו חלופה טובה לרכב הפרטי ושיספקו לתושבות ולתושבי העיר,
ולמבקרים בהֿ ,מגוון חלופות תחבורתיות להתניידות בטוחה ,מהירה,
נוחה ,זולה ובריאה ,בדומה לנעשה בערים המובילות בעולם.
המגוון התחבורתי יכלול רכבת קלה ,רכבת ישראל ומטרו ,נתיבים
מהירים ואוטובוסים חשמליים .כמו כן ,תחבורה ציבורית לפי ביקוש
כמו ,שאטלים ,רכבים שיתופיים ומוניות שיכולות להסיע כמה נוסעים
בנסיעה אחת .כל זאת לצד אמצעי התניידות אישיים כגון אופניים,
קורקינטים וכמובן  -שיפור תנאי ההליכה ברגל כאמצעי התניידות נוח
למרחקים קצרים ובינוניים בעיר.
הרכב הפרטי ימשיך להוות חלופה נוחה ויעילה לחלק מהתושבים,
במקומות ובזמן מסוים ,אך היקף השימוש בו יקטן משמעותית.

למה זה חשוב?

העירייה לפינוי מדרכות העיר ולהרחבתן.
בשנת  2020הסדרנו  19רחובות מוטי הליכה,
שנסגרו לתנועת כלי רכב ממונעים ,ורחובות
נוספים יצטרפו לרשימה בהמשך .במקביל
אנו ממשיכים בהסדרת רשת הצירים
הירוקים ,שמאפשרים גישה רציפה ,נוחה
ונעימה להליכה ברגל ולרכיבה על אופניים
בין שכונות מגורים ומוקדי עניין בעיר.

תל–אביב-יפו מצטופפת ואוכלוסייתה צפויה
להכפיל את עצמה בתוך כ 25-שנים .בשטח
גאוגרפי מוגבל ,שגם מארח מדי יום כחצי
מיליון אנשים שבאים מחוץ לעיר כדי לעבוד
ולבלות ,אין לנו ברירה אחרת אלא לשנות
את האופן שבו אנו מתניידים .זה הדבר
האחראי והנכון לעשות כדי להגיע במהירות
וביעילות ליעד שלנו (ולא לעמוד בפקקי
תנועה שרק הולכים ומתארכים) ,כדי לשמור
על הסביבה (ועל הכיס) וכדי לשמור על
מרקם עירוני וקהילתי חי ותוסס.

גם תנופת העשייה בתחום שבילי האופניים
נמשכת :כיום ישנם  150ק"מ של שבילי
אופניים בעיר .בשנת  2025רשת השבילים
יותר מתוכפל ותכלול כ 310-ק"מ בסה"כ.
בנוסף לכך ,בתל–אביב-יפו פרוסים כיום 57
ק"מ של נתיבי תחבורה הציבורית ,יותר מכל
עיר אחרת במדינה .רשת הנתיבים צפויה
להמשיך ולהתרחב ,ובשנת  2025תכלול
 138ק"מ של נתיבים לתחבורה ציבורית.

העתיד כבר כאן
כיצד אסטרטגיית התחבורה פוגשת את
המציאות בשטח?
בימים אלה עבודות הרכבת הקלה עולות
להילוך גבוה ,ומתבצעת עבודה על שלושת
הקווים בו זמנית.

והאמת ,זהו רק קצה המזלג .העשייה הענפה
להכשרת העיר לקראת מעבר לשימוש
גובר באמצעי תחבורה בני קיימא נמצאת
בעיצומה ,ואתן ואתם מוזמנים להיות חלק
מהשינוי שבדרך.

השירות להולכות ולהולכי הרגל ממשיך
להשתפר ,באמצעות פעולות רבות שעושה

רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר "השינוי בדרך":
או לאתר העירייה ,ותוכלו ללמוד עוד על כל מה שקורה בעיר בתחום התחבורה.
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* לפרטים על שינויים נוספים בקווי אוטובוסים שאינם
מופיעים על המפה ,היכנסו ליישומונים של התחבורה
הציבורית ולאתר משרד התחבורה bus.gov.il
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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

