
תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון תל-אביב-יפו

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון אלעד

קפלן/אלוף מנדלר, ליאונרדו דה וינצ׳י/קפלן, לונדון מיניסטור/שד׳ שאול המלך, בית ז׳בוטינסקי/המלך ג׳ורג׳,
שוק הכרמל/אלנבי, בית הכנסת הגדול/אלנבי, אלנבי/יהודה הלוי, לוינסקי/העליה

 אלנבי/יהודה הלוי, אלנבי/אחד העם, בית הכנסת הגדול/אלנבי, אלנבי/מזא"ה, בית ז׳בוטינסקי/המלך ג׳ורג׳,
לונדון מיניסטור/שד׳ שאול המלך, דובנוב/קפלן, קפלן/אלוף מנדלר

מתקדמים בשבילך
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נוסעות ונוסעים בקו 278, לשים לב!

שינוי בקו |  אלעד  תל-אביב-יפו

תל ֿאביב-יפו
אלעד

ת גן
רמ

לכיוון תל-אביב-יפולכיוון אלעד
רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון 	
בן זכאי/גן אסתר 	
רבן יוחנן בן זכאי/הלל 	
בן זכאי/בן קיסמא 	
רבן יוחנן בן זכאי/רבי מאיר 	
בן זכאי/רבנו בחיי 	
רבן יוחנן בן זכאי/רשב"י 	
בן זכאי/מגדל המים 	
רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי 	
רבי יהודה הנשיא/רבי שמעון בן שטח 	
רשב"י/רבי יהודה הנשיא 	
רבי פנחס בן יאיר/רמב"ם 	
מאיר/רבי פנחס בן יאיר 	
רבי יהודה הנשיא/אבן גבירול 	
רבי יהודה הנשיא/רבי עקיבא 	
רבי יהודה הנשיא/חוני המעגל 	
ישיבת הר"ן/רבי יהודה הנשיא 	
רבי יהודה הנשיא/חוני המעגל 	
אלוף שדה/כביש 4 	
אלוף שדה/הירדן 	
אלוף שדה/דרך יצחק רבין 	
אלוף שדה/כורזין 	
אלוף שדה/עודד 	
דרך השלום/המאבק 	
דרך השלום/דרך הטייסים 	
דרך השלום/דרך הטייסים 	
דרך השלום/דרך יצחק רבין 	
ד. השלום/רבין 	
דרך השלום/חביבה רייק 	
בית העלמין/דרך השלום 	
דרך השלום/תוצרת הארץ 	
ת. רכבת השלום 	
גשר קלקא/דרך בגין 	
המסגר/המלאכה 	
בי"ס שבח מופת/המסגר 	
ת. מרכזית ת"א ק. 6/הורדה 	

 	 ת.מרכזית ת"א ק.6/רציפים
 	 המסגר/יד חרוצים
 	 המסגר/בן אביגדור
 	 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/דרך הטייסים
 	 דרך השלום/המאבק
 	 אלוף שדה/עודד
 	 אלוף שדה/כורזין
 	 אלוף שדה/דרך יצחק רבין
 	 אלוף שדה/הירדן
 	 אוניברסיטת בר אילן
 	 רבי יהודה הנשיא/כניסה לעיר
 	 רבי יהודה הנשיא/חוני המעגל
 	 ישיבת הר"ן/רבי יהודה הנשיא
 	 רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי
 	 בית הכנסת אחיעזר/יהודה הנשיא
 	 רבי יהודה הנשיא/רבי עקיבא
 	 רבי יהודה הנשיא/רבי מאיר
 	 בן יאיר/רמב"ם
 	 רבי פנחס בן יאיר/רשב"י
 	 רבי יהודה הנשיא/רשב"י
 	 רבי יהודה הנשיא/רבי שמעון בן שטח
 	 רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי
 	 בן זכאי/מגדל המים
 	 קרית חינוך תיכון
 	 רבן יוחנן בן זכאי/רשב"י
 	 רבן יוחנן בן זכאי/שמעון הצדיק
 	 בן זכאי/בן קיסמא
 	 בן זכאי/רבי עקיבא
 	 רבן יוחנן בן זכאי/הלל
 	 גן אסתר/בן זכאי
 	 רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון
 	 רבן יוחנן בן זכאי/שמעיה
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אז מה חדש אצלי?
לא אעבור במרכז  > 

תל-אביב-יפו ואגיע 

במסלול ישיר לאזורי 
 התעסוקה ברחובות

 בגין והמסגר אל
התחנה המרכזית.

לא אעבור יותר במרכז   >
העיר, לרבות ברחובות 

המלך ג'ורג' ורחוב אלנבי.

מקרא:  תחנה   תחנה חדשה לקו    מסלול הקו

תל ֿאביב-יפו
אלעד

ת גן
רמ



 למידע מפורט על כל השינויים יש להכנס ל-

pti.org.il 
 מוקד כל-קו:

*8787
לתכנון מסלול:

bus.gov.il

שימו לב!שימו לב!

בנסיעות בקווי האוטובוס השונים, ניתן לשלם גם 
באמצעות יישומון התחנה במכשיר הטלפון הנייד


