חולון

אז מה חדש אצלי?
תל ֿאביב-יפו

> הסיפור שלי  -מסלול ישיר ומהיר יותר למרכז תל-אביב-יפו .לא אעבור ברחוב החשמונאים
ואבן גבירול .אסע ברחוב קפלן וברחוב שד' שאול המל .ך ניתן להגיע לרחוב החשמונאים ורחוב אבן גבירול באמצעות
מעבר לקווי אוטובוס אחרים בתחנות ברחוב המסגר ובפינת יצחק שדה (עם החלפה במרחק קצר לקווים בדרך בגין).
לתשומת לבכם ,קווים  189ו 289-מחולון ממשיכים להגיע לחשמונאים ולאבן גבירול ,ניתן להחליף במרכז חולון לקווים אלה.

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון תל-אביב-יפו
ת .מרכזית ת"א/לוינסקי ,לוינסקי/שד' הר ציון ,שד' הר ציון/לוינסקי ,השומרון/שד' הר ציון ,דרך בגין/הרכבת,
דרך מנחם בגין /המלאכה ,קניון טי.ל.וי/החשמונאים ,אבן גבירול/קרליבך ,אבן גבירול/שד' שאול המלך,
אבן גבירול/השופטים ,כיכר רבין/אבן גבירול ,רבנות ת"א/שד' דוד המלך ,ביה"ח איכילוב/שד' דוד המלך

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון חולון
מקרא :תחנה

תחנה חדשה לקו

מסלול הקו

רבנות ת"א/שד' דוד המלך ,שד' דוד המלך/אבן גבירול ,כיכר רבין/אבן גבירול ,אבן גבירול/השופטים,
אבן גבירול/שד' שאול המלך ,אבן גבירול/מרמורק ,החשמונאים/קרליבך ,דרך בגין/נחמני,
חברת חשמל/דרך בגין ,השומרון/שד' הר ציון ,לוינסקי/שד' הר ציון ,ת .מרכזית ת"א/לוינסקי

מתקדמים בשבילך

ט.ל.ח

משמר הירדן/טורקוב
משמר הירדן/הרוגי מלכות
משמר הירדן/מרכוס
משמר הירדן/דבורה הנביאה
דבורה הנביאה/משמר הירדן
דבורה הנביאה/מתתיהו שוהם
פנחס רוזן/דבורה הנביאה
שלונסקי/קהילת ונציה
שלונסקי/בני אפרים
בני אפרים/שד’ קק"ל
ביה"ס עמל/בני אפרים
מכללת אפקה/בני אפרים
בני אפרים/הדר יוסף
שד' רוקח/בכור שטרית
אקספו תל אביב /שדרות רוקח
ת .רכבת האוניברסיטה/רוקח
שד' רוקח/דרך נמיר
דרך נמיר/יהודה המכבי
יהודה המכבי/דרך נמיר
כיכר המדינה/ויצמן
כיכר המדינה/תש"ח
ויצמן/בארי
ביה"ח איכילוב/ויצמן
בית המשפט/ויצמן
בית המשפט/שד' שאול המלך
דובנוב/קפלן
קפלן/אלוף מנדלר
גשר קלקא/דרך בגין
המסגר/יצחק שדה
המסגר/יד חרוצים

מסוף קריית שרת
מסוף קרית שרת/שדרות ירושלים
מפרץ שלמה/רמת הגולן
ימית /2000מפרץ שלמה
משה שרת/מפרץ שלמה
משה שרת/קרן היסוד
אלופי צה"ל/בית לחם
אלופי צהל/דוד אלעזר
קניון חולון/גולדה מאיר
מדיטק/גולדה מאיר
פיכמן/הופיין
אריה שנקר/יבנה
שנקר/סוקולוב
שדרות קוגל/סוקולוב
שדרות קוגל/הלוחמים
לוי אשכול/כיכר הלוחמים
ת .רכבת צומת חולון
חיל השריון/קיבוץ גלויות
ת .רכבת ההגנה/החרש
המסגר/יד חרוצים
המסגר/יצחק שדה
גשר קלקא/דרך מנחם בגין
קפלן/אלוף מנדלר
ליאונרדו דה וינצ'י/קפלן
האופרה/שד' שאול המלך
בית המשפט/ויצמן
ביה"ח איכילוב/ויצמן
כיכר המדינה/ויצמן

ת .רכבת ההגנה/החרש
דרך חיל השריון/גולומב
בית ספר הולץ/חיל השריון
ת .רכבת צומת חולון/לוי אשכול
שדרות קוגל/הלוחמים
שדרות קוגל/סוקולוב
שנקר/סוקולוב
שנקר/ההסתדרות
המכון הטכנולוגי/יעקב פיכמן
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 /2000מפרץ שלמה
מפרץ שלמה/רמת הגולן
שדרות ירושלים/מפרץ שלמה

ויצמן/פנקס
יהודה המכבי/דרך נמיר
דרך נמיר/יהודה המכבי
שד' רוקח/דרך נמיר
מרכז רבין/שד' רוקח
ת .רכבת אוניברסיטה/שד' רוקח
אקספו תל אביב/שדרות רוקח
לונה פארק/שד' רוקח
בני אפרים/בכור שטרית
בני אפרים/הדר יוסף
מכללת אפקה/בני אפרים
ביה"ס עמל/בני אפרים
שלונסקי/בני אפרים
שלונסקי/קהילת ונציה
דבורה הנביאה/משה סנה
דבורה הנביאה/משמר הירדן
משמר הירדן/דבורה הנביאה
משמר הירדן/הרוגי מלכות
משמר הירדן/טורקוב

תל ֿאביב-יפו

תל ֿאביב-יפו

לכיוון חולון

לכיוון תל-אביב-יפו

חולון
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שינוי בקו | חולון

תל-אביב-יפו

נוסעות ונוסעים בקו  ,89לשים לב!

למידע מפורט על כל השינויים יש להכנס ל-

pti.org.il

מוקד דן:

*3456
מוקד כל-קו:

*8787

לתכנון מסלול:

bus.gov.il

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

