רמלה
תל ֿאביב-יפו

מקרא :תחנה

צה"ל/בן צבי
הולצברג/בוגנים
הולצברג/קרמר
הולצברג/שץ
קרן היסוד/התשעה
קרן היסוד/יהודה שטיין
מבצע יהונתן/האלונים
א.ס לוי/טווינה
אגרותס לוי/ורדים
בי"ס הראל/בן גוריון
מרכז מסחרי/בן גוריון
בן גוריון/שטיין
שטיין/אלעזר
ויצמן/שמשון הגיבור
היכל התרבות/וייצמן
ויצמן/בר אילן
עירייה/ויצמן
שדרות הרצל/דני מס
שוק עירוני/הרצל
ת .מרכזית רמלה/הורדה

כביש /412שדרות מנחם בגין
כביש /412שדרות מנחם בגין
מחלף שפירים/כביש 412
מחלף לה גוורדיה
דרך בגין/הרכבת
המסגר1185/
המסגר/יצחק שדה
גשר קלקא/דרך מנחם בגין
קניון עזריאלי/דרך בגין
ת .רכבת ת"א מרכז/דרך נמיר
דרך נמיר/ז’בוטינסקי
דרך נמיר/פנקס
דרך נמיר/יהודה המכבי
פלנטריום/חיים לבנון
מוזיאון ארץ ישראל/חיים לבנון
מכון הנפט/חיים לבנון
קמפוס ברושים/שלום רוזנפלד
הפקולטה להנדסה/קלאוזנר
מוזיאון העם היהודי/קלאוזנר
ביה"ס לרפואה/קלצ’קין
קלצ'קין

תל ֿאביב-יפו

מסוף האוניברסיטה
ביה"ס לרפואה/קלצ’קין
מדעי החיים/קלאוזנר
מוזיאון העם היהודי/קלאוזנר
הפקולטה להנדסה/ד"ר ג'ורג' וייז
קמפוס ברושים/שלום רוזנפלד
מכון הנפט/חיים לבנון
מוזיאון ארץ ישראל/חיים לבנון
חיים לבנון/רדינג
סמינר הקיבוצים/דרך נמיר
דרך נמיר/יהודה המכבי
תיכון חדש רבין/דרך נמיר
דרך נמיר/ז’בוטינסקי
דרך נמיר/ארלוזורוב
קניון עזריאלי/דרך בגין
גשר קלקא/דרך בגין
המסגר/התעשייה
המסגר1185/
דרך בגין/נחמני
הרכבת/סלומון
הרכבת/בני ברק
ת .רכבת ההגנה/החרש
דרך קיבוץ גלויות/כביש 1
בית דגן מ.ק343 .
צומת בית דגן
שער יפו/המרכז רפואי יצחק שמיר
תעשיון צריפין
צומת ניר צבי
שדרות הרצל/שיבת ציון
מרכז מסחרי/יוספטל
יוספטל/צה"ל

לכיוון תל-אביב-יפו
יהודה שטיין/ש .ד דוד רזיאל
יהודה שטיין/הלוחם
בית ספר מקיף/יהודה שטיין
קרן היסוד/צה"ל
הולצברג/בוגנים
הולצברג/קרמר
הולצברג/שץ
קרן היסוד/יהודה שטיין
מבצע יהונתן/האלונים
א.ס לוי/טווינה
אגרותס לוי/ורדים
בי"ס הראל/בן גוריון
מרכז מסחרי/בן גוריון
בן גוריון/שטיין
בן צבי/מבצע משה
בן צבי/שבזי
בן צבי/צה"ל
צה"ל/בן צבי
יוספטל/צה"ל
מרכז מסחרי/יוספטל
בר אילן/שבזי
בר אילן/אבא הלל
ויצמן/בר אילן
עירייה/ויצמן
שדרות הרצל /אהרון בן יוסף
הרצל/מבצע קדש
שדרות הרצל/אנגל
צומת ניר צבי
שוק סיטונאי
המרכז רפואי יצחק שמיר/צריפין

נוסעות ונוסעים יקרים,
הקווים 454 :מרמלה לתל-אביב (רכבת מרכז)  460 464 ,462מלוד לתל-אביב לא יעצרו בתחנה המרכזית החדשה
בעיר תל-אביב-יפו אלא ברחוב הרכבת.
לכיוון רמלה ולוד הקווים יעצרו כעת גם בתחנות :הרכבת/סלומון ,הרכבת/בני ברק ,ת .רכבת ההגנה/החרש
לכיוון תל-אביב הקווים יעצרו כעת גם ברחוב הרכבת.

מסלול הקו

מתקדמים בשבילך

ט.ל.ח

רמלה

תל ֿאביב-יפו

לכיוון רמלה

חלופת קו  454שהגיע לאוניברסיטה
שינתה את מספרה לקו  450החדש

רמלה

450

חדש!
חדש | רמלה

תל-אביב-יפו

נוסעות ונוסעים בקו  ,454לשים לב!

374

שינוי בקו | רמלה

נוסעות ונוסעים בקו  ,374לשים לב!

חולון

שירות חדש מחולון לרמלה

תל ֿאביב-יפו

חולון

תל ֿאביב-יפו

מה חדש אצלי?
> לשים לב  -אספק שירות חדש מאזור התעשייה בחולון לרמלה
> בכיוון נסיעתי מרמלה  -לא אגיע לתל אביב אלא אסיים מסלולי בחולון ואספק שירות
לאזור התעשייה בחולון
רמלה

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו לכיוון חולון
דרך השבעה/המלאכה ,דרך השבעה/הרצל ,דרך השבעה/המכתש ,צומת חולון/דרך השיריון,
חיל השריון/קיבוץ גלויות ,ת .מרכזית ת"א/לוינסקי ,שד' הר ציון/לוינסקי ,השומרון/השרון ,דרך בגין/הרכבת,
/1185המסגר ,דרך מנחם בגין /המלאכה ,קניון טי.ל.וי/החשמונאים ,אבן גבירול/קרליבך,אבן גבירול/שד' שאול
המלך ,אבן גבירול/השופטים ,כיכר רבין/אבן גבירול ,עיריית ת"א/אבן גבירול ,ארלוזורוב/שלמה המלך
ארלוזורוב/דיזנגוף ,הירקון/ארלוזורוב ,ירקון/ויתקין ,הירקון/ירמיהו ,מסוף רידינג/הורדה

מסלול הקו

מתקדמים בשבילך

ט.ל.ח

מקרא :תחנה

אהוד מנור/עוזי חיטמן
שושנה דמארי/אהוד מנור
שושנה דמארי
שושנה דמארי/עוזי חיטמן
בית עלמין חדש/דוד רזיאל
רזיאל/זכריה
יהודה שטיין/ש .ד דוד רזיאל
יהודה שטיין/הלוחם
יהודה שטיין/לוי אשכול
בית ספר מקיף/יהודה שטיין
מבצע יהונתן/האלונים
אגרותס לוי/ורדים
בי"ס הראל/בן גוריון
מרכז מסחרי/בן גוריון
בן גוריון/שטיין
בן צבי/מבצע משה
בן צבי/צה"ל
צה"ל/בן צבי
יוספטל/צה"ל
מרכז מסחרי/יוספטל
בר אילן/שבזי
בר אילן/אבא הלל
ויצמן/בר אילן
עירייה/ויצמן
שדרות הרצל /אהרון בן יוסף

חולון

לכיוון חולון

לכיוון רמלה
מסוף קריית שרת
מסוף קרית שרת/שדרות ירושלים
הרוקמים/הלהב
האורגים/הסתת
המלאכה/האורגים
המלאכה/המשביר
המלאכה/השבעה
דרך השבעה/המלאכה למזרח
דרך השבעה/קפלן
צומת בית דגן
שער יפו/המרכז רפואי יצחק שמיר
צומת ניר צבי
שדרות הרצל/שיבת ציון
הרצל/פרנקל
הרצל/וייצמן
עירייה/ויצמן
ויצמן/בר אילן
מאיר בר אילן/הרב אברהם הלל
מאיר בר אילן/הרב מוהילבר
מרכז מסחרי/יוספטל
יוספטל/צה"ל
צה"ל/בן צבי
בן צבי/לוי אשכול
בית ספר עמל/בן צבי

הרצל/מבצע קדש
שדרות הרצל/אנגל
צומת ניר צבי
המרכז רפואי יצחק שמיר/צריפין
צומת בית דגן
דרך השבעה/קפלן
המלאכה/השבעה
המלאכה/הפלד
המלאכה/המשביר
האורגים/המלאכה
הרוקמים/הבנאי
הלהב/הרוקמים
שדרות ירושלים/מפרץ שלמה

בן צבי/שטיין
מרכז מסחרי/בן גוריון
א.ס .לוי/ורדים
א.ס לוי/מבצע יהונתן
יהודה שטיין/קרן היסוד
יהודה שטיין/גיבורי ישראל
שטיין/אלעזר
רזיאל/שטיין
רזיאל/זכריה
בית עלמין חדש/דוד רזיאל
שושנה דמארי/כביש 4304
שושנה דמארי/סשה ארגוב
שושנה דמארי/אהוד מנור

