
 

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

 בקווי התחבורה הציבורית 
בראשון לציון, בת ים וחולון

החל ב-23.04.21



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

84

174

191

מרכז עסקים שורק )איקאה(,
ראשון לציון

תחנה מרכזית, תל–אביב-יפו

תחנת רכבת הראשונים,
ראשון לציון

רדינג, תל–אביב-יפו

תחנת רכבת הראשונים,
ראשון לציון

תחנת רכבת מרכז, תל–אביב-יפו

קווים מבוטלים:

קווים שתדירותם שופרה:

משדרגים את התחבורה הציבורית בראשון לציון, בת ים וחולון
החל מיום שישי ה-23.4.21 יכנסו לתוקף שינויים משמעותיים במערך התחבורה הציבורית המשרת את תושבי הערים 

ראשון לציון, בת ים וחולון.
שדרוג מערך קווי תחבורה הציבורית המשרתים אתכם התושבים בדרך לעבודה, ללימודים, לקניות לבילויים ויעדים 

נוספים יניב תכנון מהיר ויעיל בהגעה למחוז חפצכם.
מה מתחדש לתושבי ראשון לציון, בת ים וחולון?

1.  תוספת קווים חדשים וישירים למוקדי עניין ותעסוקה מרכזיים במטרופולין.
2. שירות משופר בתוך העיר ולישובים הסמוכים.
3. תדירות מוגברת של קווים בתוך ומחוץ לעיר.

 4.  השקת קו פרימיום - קו 200 החדש שיצא מחניון 'אגד' במערב ראשון לציון, 
יסע במסלול ישיר למתחם הבורסה ברמת גן ובחזרה ויאפשר נסיעה רציפה ומהירה בנתיבי העדפה 

לתחבורה ציבורית.
רוצים לדעת יותר? נשמח לעזור!

 אנו מזמינים אתכם להיערך לנסיעה שלכם בצורה הטובה ביותר, באמצעות המידע המפורט בחוברת זו. 
בנוסף, צוות מוקד 'כל-קו' 8787* ישמח לסייע לכם.

אנא הקדישו כמה רגעים כדי לתכנן את נסיעותיכם הקבועות מראש. תודה על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
נשמח לשמוע מכם הערות ותובנות.

אנא הקפידו על הנחיות משרד הבריאות בנסיעה בתחבורה ציבורית, 
עטו מסכה ושימרו על ריחוק חברתי.

129בברכת נסיעה טובה, קלה ובטוחה
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תחנת רכבת הראשונים,
ראשון לציון

רדינג, תל–אביב-יפו

מסוף קריית שרת, חולון

נווה דן, תל–אביב-יפו

חניון אגד, חולון

קריית חינוך, תל–אביב-יפו

קניון הזהב, ראשון לציון

מסוף קריית שרת, חולון

20-21

22-23

18-19

16-17

74

74

74

מסוף אבי האסירים,
ראשון לציון

רדינג, תל–אביב-יפו

24-25

מה בחוברת?

חניון אגד, ראשון לציון

מתחם הבורסה, רמת גן

אזה"ת הישן, ראשון לציון

מרכז הספורט, בת ים

מסוף יהוד, יהוד-מונוסון

חניון הלוחמים, חולון

4

5

6-7

קווים חדשים:

3

קווים שמשנים את מסלולם:

תחנת רכבת הראשונים,
ראשון לציון

מסוף וולפסון, חולון

10-11 15

 מסוף קניון הזהב,
ראשון לציון

אזה"ת הישן, ראשון לציון

12-13 17

תחנת רכבת הראשונים,
ראשון לציון

רדינג, תל–אביב-יפו

קריית משה, רחובות

רדינג, תל–אביב-יפו

קריית האמנים, רמלה

מסוף קריית שרת, חולון

28-29

32-33

34-35

193

 תחנה מרכזית, 
ראשון לציון

רדינג, תל–אביב-יפו

30-31 270

272

374

חדש!

חדש!

26

22
25.4

25.4
חדש!

25.4

כתחליף לקו 84 המבוטל, ניתן להשתמש בקו 15 
שתדירותו תוגברה ומסלולו הוארך וכעת הוא 
מסיים ומתחיל את נסיעתו במסוף וולפסון בחולון 

במקום במסוף הספורט בבת-ים.

כתחליף לקו 174 המבוטל, ניתן כעת להשתמש 
בקו 74 שתדירותו תוגברה ונוספה לו חלופת 
בוקר חדשה משיכון גורדון אשר תשרת את שיכוני 

המזרח במקום חלופת הבוקר של 174. 

כתחליף לקו 191 המבוטל, ניתן להשתמש בקו 
193 שתדירותו תוגברה ומעתה הקו יחלוף בדרך 
נמיר בסמוך לתחנת רכבת מרכז. בנוסף, קו 193 
ישרת את שכונת הרקפות במקום קו 191 שבוטל. 

תחנת רכבת
הראשונים,
ראשון לציון

תחנת רכבת
מרכז,

תל–אביב-יפו

190
תחנת רכבת
הראשונים,
ראשון לציון

רדינג,
תל–אביב-יפו

193264
תחנת מרכזית,

ראשון לציון

קריית עתידים, 
תל–אביב-יפו

חולון14

אזור
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14-15

חניון אגד, חולון

תחנת רכבת קריית אריה,
פתח תקווה

26-27 143

מסוף קריית שרת, חולון

חניון אגד, ראשון לציון
8-9 11

בית דגן

חניון אגד, ראשון לציון

18

23



אזה"ת ישן, ראשון לציון  מרכז הספורט, בת יםחניון אגד, ראשון לציון  מתחם הבורסה, רמת גן

אז מה חדש אצלי?אז מה חדש אצלי?

רמת גן

שון לציון
ציוןרא

 ל
שון

רא

שון לציון
רא

שון לציון
רא

אביב-יפו תל-
אביב-יפו תל-

 יםבת

בת ים
 

לכיוון אזור התעשיה הישן, ראשון לציון לכיוון מרכז הספורט, בת יםמסלול מעגלי

חניון אגד, ראשון לציון / יוסף טומי לפיד

תחנת רכבת ת"א מרכז / על פרשת דרכים

דרך בגין / יצחק מודעי

ביאליק / תובל

דרך אבא הלל / ביאליק

דרך אבא הלל / דרך זאב ז'בוטינסקי

הבורסה / דרך ז'בוטינסקי

רכבת תל אביב מרכז

חניון אגד, ראשון לציון / דרך ההצלחה

חניון אגד, ראשון לציון / יוסף טומי לפיד

נסיה / התעשיין
בנימין שמוטקין / טוליפמן
שמוטקין / פנחס בן דוד
שמוטקין / פריימן
שמוטקין / ברשבסקי
צבי פרנק / הגדוד העברי
צבי פרנק / יוחנן הסנדלר
גבעתי / יהודה הלוי
גבעתי / רש"י
גבעתי / האחים סולימאן
ירושלים / דוד הראובני
ירושלים / בלפור
ירושלים / שרה ואליהו
עולי הגרדום / רוטנברג
היכל התרבות / ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי / אז"ר
ז'בוטינסקי / שפינוזה
ז'בוטינסקי / שדרות בגין
מד"א / ז'בוטינסקי
משה דיין / יצחק בן צבי
שד. משה דיין / שאול המלך
שדרות משה דיין / הרב יוסף עזרן
שדרות משה דיין / הנחשול
שדרות משה דיין / אבני החושן
שדרות משה דיין / אברהם בר
שדרות משה דיין / בסקינד
ת. רכבת משה דיין
שדרות רחבעם זאבי / יוסף ספיר
בית ספר לכבאות / רחבעם זאבי
שדרות רחבעם זאבי / כורש
שדרות רחבעם זאבי
מרכז הספורט / דרך בגין

מקרא מסלול:
 תחנה   תחנה חדשה לקו

 מסלול הקו

מקרא מסלול:
 תחנה   תחנה חדשה לקו

 מסלול הקו

מרכז הספורט
שדרות רחבעם זאבי

רחבעם זאבי / שד.מרילנד
שדרות רחבעם זאבי / יוסף ספיר

ת. רכבת משה דיין
שדרות משה דיין / יוסף לישנסקי

משה דיין / חיים בר לב
משה דיין / אברהם בר

משה דיין / גדולי ישראל
משה דיין / לוי אשכול

שדרות משה דיין / התקומה
שדרות משה דיין / שאול המלך

מד"א / ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי / שדרות בגין
ז'בוטינסקי / קריית ספר

ז'בוטינסקי / וולפסון
עולי הגרדום / החייל האלמוני

הכרמל / הרצל
ירושלים / ביל"ו

ירושלים / הגדוד העברי
ירושלים / דוד הראובני

ירושלים / השומר
גבעתי / קרייתי

גבעתי / שלמה אלירז
צבי פרנק / גבעתי

צבי פרנק / יעקובזון
בלבן / פיקא

שמוטקין / ברשבסקי
שמוטקין / פריימן

שמוטקין / טוליפמן
נסיה / התעשיין

<  קו חדש שיחבר בין אזור 
התעשייה לבין חוף הים 

בראשון לציון, דרך מרכז העיר.                                

הקו מאפשר קשרים חדשים בין 
רחוב ז'בוטינסקי לתחנת רכבת 

משה דיין ובין מזרח ומרכז העיר 
לבין חוף הים.

>

<  הקו החדש יסע במסלול מעגלי 
 מחניון 'אגד' בראשון לציון 

ועד למתחם הבורסה ברמת גן 
ויכלול סה"כ 10 תחנות.                               

חדש!3 חדש!

לוח זמנים
ימים א'-ה' | 06:00-22:00

כל 10 דקות בשעות השיא וכל 12 דקות ביתר הזמן.

 לוח הזמנים, המסלול והתחנות נתונים לשינויים. 
מומלץ להתעדכן במוקד 'כל-קו' 8787* לפני הנסיעה.
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141
קו חדש שייסע ממסוף יהוד שביהוד-מונוסון עד לחניון הלוחמים בחולון.

הקו מאפשר חיבור חדש בין בת-ים וחולון לאור יהודה ויהוד.

מסוף יהוד, יהוד-מונסון  חניון הלוחמים, חולון
חדש!

מקרא מסלול:אז מה חדש אצלי?
 תחנה    תחנה חדשה לקו     מסלול הקו

מסוף יהוד / עליה
העצמאות / חתוכה
דרך העצמאות / יעקב בר סימנטוב
צומת יהוד מערב / כביש 461
קניון סביונים / 461
כביש 461 / נווה מונוסון
העצמאות / צומת סביון
העצמאות / הכלנית
עצמאות / החצב
העצמאות / ירושלים
יהדות קנדה / אסירי ציון
יהדות קנדה / העבודה
מסעף צפריה
צומת חמד
בית דגן מ.ק. 343
צומת בית דגן
דרך השבעה / צבי זעירא
המלאכה / השבעה
המלאכה / הפלד
המלאכה / המשביר
האורגים / המלאכה
הרוקמים / הבנאי
הלהב / הרוקמים
מפרץ שלמה / רמת הגולן
ימית 2000 / מפרץ שלמה
משה שרת / מפרץ שלמה
משה שרת / קרן היסוד
אלופי צה"ל / בית לחם
אלופי צה"ל / דוד אלעזר
קניון חולון / גולדה מאיר

חניון הלוחמים / משרד הרישוי
הלוחמים / תל גיבורים

בי"ח וולפסון
אד' קוץ / אלפרדו דבלין

שדרות ירושלים / מחרוזת
גבעת התמרים / שדרות ירושלים

שדרות ירושלים / שמחה הולצברג
שדרות העצמאות / רוטשילד

ירושלים / דניאל
ירושלים / השלושה

ביה"ס ירושלים / כצנלסון
כצנלסון / אנילביץ'

ביה"ס יד מרדכי / כצנלסון
קניון בת ים / יוספטל
יוספטל / מבצע סיני

ת. רכבת יוספטל
יוספטל / אילת
הופיין / החלוץ
הופיין / ביאליק
הופיין / ברקת

קניון חולון / גולדה מאיר
תיכון קוגל / גולדה מאיר
אלופי צה"ל / דוד אלעזר

אלופי צה"ל / בית לחם
משה שרת / קרן היסוד

משה שרת / מפרץ שלמה
ימית 2000 / מפרץ שלמה
מפרץ שלמה / רמת הגולן

הרוקמים / הלהב
האורגים / הבנאי

לכיוון מסוף יהוד, יהוד-מונסוןלכיוון חניון הלוחמים, חולון

יהוד-מונסון
אור יהודה

דרום 
שרון 

ה
אזור

עמק
לוד 

שון
רא

לציון 
חולון

ים
ת 

ב
לון

חו

האורגים / הסתת
המלאכה / האורגים
המלאכה / המשביר
המלאכה / השבעה

דרך השבעה / המלאכה למזרח
כביש 44 / תחנה מטאורולוגית
כביש 412 / שדרות מנחם בגין
כביש 412 / שדרות מנחם בגין

מחלף שפירים / כביש 412
צומת חמד

צומת צפריה
יהדות קנדה / החרושת

יהדות קנדה / העצמאות
דרך העצמאות / ההסתדרות

העצמאות / דוד אלעזר
מרכז מסחרי / העצמאות

צומת סביון לכיוון מזרח
כביש 461 / צומת נווה מונוסון

נווה מונוסון / כביש 461
העצמאות / צומת יהוד מערב

העצמאות / הרצל
דרך העצמאות / סעדיה חתוכה

מסוף יהוד / הורדה

מדיטק / גולדה מאיר
הופיין / ברקת
הופיין / ויצמן
הופיין / זלמן ארן
יוספטל / אילת
ת. רכבת יוספטל
יוספטל / מבצע סיני
קניון בת ים / יוספטל
כצנלסון / יוספטל
כצנלסון / אנילביץ'
כצנלסון / ההגנה
ירושלים / השלושה
ירושלים / דניאל
שד' העצמאות / רוטשילד
ירושלים / שמחה הולצברג
גבעת התמרים / שדרות ירושלים
שד' ירושלים / מחרוזת
מרכז הטניס הרב הלר
ת. רכבת וולפסון
בי"ח וולפסון
הלוחמים / תל גיבורים
חניון הלוחמים / משרד הרישוי

חולון
חולון

לון
חו

בת ים
אביב-יפו תל–

פו
ב-י

בי
–א

תל

לון
חו

ון 
ש

רא
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מסוף קריית שרת
מסוף קריית שרת / שדרות ירושלים
מפרץ שלמה / רמת הגולן
ימית 2000 / מפרץ שלמה
משה שרת / מפרץ שלמה
קרן היסוד / משה שרת
בית ספר שרת / קרן היסוד
קניון חולון / גולדה מאיר
מדיטק / גולדה מאיר
ברקת / הופיין
ביטוח לאומי / ברקת
בר לב / בגין
ארליך / משה דיין
רבינוביץ' / לסקוב
רבינוביץ' / היהלום
מרכז סאדאב / רבינוביץ'
רבינוביץ' / בן גוריון
משה דיין / בן גוריון
תחנת דלק היובל / משה דיין
תחנת רכבת הקוממיות
בית העלמין / הקוממיות
אנה פרנק / הקוממיות
אנה פרנק / הרב מיימון
כ"ט בנובמבר / אנה פרנק
כ"ט בנובמבר / הרב ניסנבאום

בית ספר שזר / הרב ניסנבאום
יוספטל / משה שרת
יוספטל / בלפור
בלפור / מקס נורדאו
בלפור / יצחק שדה
הנביאים / יצחק שדה
הקוממיות / הנביאים
מרכז הספורט / דרך בגין
דרך מנחם בגין / כורש
חיל התותחנים / אחי הץ
זלמן שזר / חיל הים
זלמן שז"ר / חיל הרגלים
כורש / ארגמן
כורש / רחבעם זאבי
בי"ס לכבאות / רחבעם זאבי
שד' מרילנד / שד' רחבעם זאבי
חניון אגד, ראשון לציון / יוסף טומי לפיד

חניון אגד, ראשון לציון / יוסף טומי לפיד
כורש / זלמן שזר

כורש / ארגמן
זלמן שז"ר / חיל הנדסה

זלמן שז"ר / חיל התותחנים
חיל התותחנים / חיל השריון

חיל התותחנים
מרכז הספורט / דרך בגין

הקוממיות / הרב ניסנבאום
הקוממיות / נפחא

הקוממיות / הנביאים
הנביאים / הקוממיות

יצחק שדה / הנביאים
בלפור / יצחק שדה

בלפור / מקס נורדאו
יוספטל / בלפור

יוספטל/ החשמונאים
הרב ניסנבאום / החרושת

כ"ט בנובמבר / הרב ניסנבאום
כ"ט בנובמבר / אנה פרנק

אנה פרנק / הרב מיימון
אנה פרנק / הקוממיות

בית העלמין / הקוממיות
 תחנת רכבת הקוממיות 

פארק אתגרים / משה דיין

לכיוון מסוף קריית שרת, חולוןלכיוון חניון אגד, ראשון לציון

חולון
לון

חו

שון לציון
רא

ציון
 ל

שון
רא

ים
ת 

ב

בת ים

רבינוביץ' / בן גוריון
מרכז סאדאב / רבינוביץ'

רבינוביץ' / היהלום
לסקוב / רבינוביץ'
בר לב / משה דיין

ברקת / בגין
ביטוח לאומי / ברקת

בית ספר קוגל / ברקת
קניון חולון / גולדה מאיר
תיכון קוגל / גולדה מאיר
דוד אלעזר / גולדה מאיר

בית ספר שרת / קרן היסוד
קרן היסוד / בית לחם

משה שרת / קרן היסוד
משה שרת / מפרץ שלמה
ימית 2000 / מפרץ שלמה
מפרץ שלמה / רמת הגולן

שדרות ירושלים / מפרץ שלמה

יוספטל / בורוכוב, הקוממיות / הנביאים, מסוף מרינה / דרך בן גוריון

מסוף מרינה / דרך בן גוריון

מסוף קריית שרת, חולון

חניון אגד, ראשון לציון

מקרא מסלול:
 תחנה    תחנה חדשה לקו     מסלול הקו

11
שינוי מסלול

מסוף קריית שרת, חולון  חניון אגד, ראשון לציון

אז מה חדש אצלי?
הארכת מסלול הקו ממסוף מרינה בבת-ים לחניון אגד החדש במערב ראשון לציון.

שירות חדש לתושבי ראשון לציון, חולון ובת ים לחניון ומהחניון.
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תחנת רכבת הראשונים, ראשון לציון  מסוף וולפסון, חולון

תחנת רכבת הראשונים
יגאל אלון / רבי יהודה הנשיא
יחזקאל הנביא / צפניה הנביא
נחמיה / גדעון
נחמיה / שדרות יעקב
שדרות יעקב / נחמיה
שדרות יעקב / יוסף הנשיא
שדרות יעקב / הרקפת
שדרות יעקב / החצב
שדרות יעקב / האשל
ירושלים / נוה זאב
ירושלים / האחד עשר
ירושלים / דוד הראובני
ירושלים / בלפור
ירושלים / שרה ואליהו
אחד העם / הרב שלום סיבהי
רוטשילד / וייצברד
הרצל / רוטשילד
רוטשילד / ז'בוטינסקי
רוטשילד / התקווה
רוטשילד / גורדון
רוטשילד / דב הוז
רוטשילד / בן גוריון
ת. מרכזית ראשל"צ
גולדה מאיר / ישראל גלילי
גולדה מאיר / ההרדוף
חי כיף / גולדה מאיר
גולדה מאיר / הסיתוונית
שדרות משה דיין / הרב יוסף עזרן
שדרות משה דיין / הנחשול
שדרות משה דיין / אבני החושן
שדרות משה דיין / אברהם בר

מסוף וולפסון
בי"ח וולפסון

אד' קוץ / אלפרדו דבלין
שדרות ירושלים / מחרוזת

גבעת התמרים / שדרות ירושלים
שד' ירושלים / שמחה הולצברג

בלפור / ירושלים
בלפור / הרב קוק

בלפור / שד' העצמאות
בלפור / ז'בוטינסקי

בלפור / יוספטל
בלפור / מקס נורדאו
בלפור / יצחק שדה

הנביאים / יצחק שדה
הקוממיות / הנביאים

הקוממיות / הרב ניסנבאום
מרכז הספורט / דרך בגין
חיל התותחנים / אחי הץ

זלמן שזר / חיל הים
זלמן שזר / חיל הרגלים

כורש / רחבעם זאבי
בי"ס לכבאות / רחבעם זאבי
רחבעם זאבי / שד' מרילנד

שדרות רחבעם זאבי / יוסף ספיר
תחנת רכבת משה דיין

שדרות משה דיין / יוסף לישנסקי
משה דיין / חיים בר לב
משה דיין / אברהם בר

משה דיין / גדולי ישראל
משה דיין / לוי אשכול

גולדה מאיר / הסיתוונית
גולדה מאיר / חי כיף

לכיוון תחנת רכבת הראשונים, ראשון לציוןלכיוון מסוף וולפסון, חולון 

שון לציון
רא

ציון
 ל

שון
רא

ציון
 ל

שון
רא

שון לציון
רא

לון
חו

ים
ת 

ב
בת ים

אביב-יפו תל–
פו

ב-י
בי

–א
תל

חולון

גולדה מאיר / החרצית
גולדה מאיר / הסחלב

גולדה מאיר / ישראל גלילי
רוטשילד / שפרינצק

רוטשילד / השדה
רוטשילד / השקד

רוטשילד / ז'בוטינסקי
עין הקורא / הרצל

רוטשילד / הרב זינגר
אחד העם / איתמר בן אב"י

ירושלים / ביל"ו
ירושלים / הגדוד העברי
ירושלים / דוד הראובני

ירושלים / השומר
ירושלים / החוחית

ירושלים / שדרות יעקב
שדרות  יעקב / הורד

שדרות יעקב / הכלנית
שדרות יעקב / מורדי הגיטאות

מגדלי העיר / שדרות יעקב
שדרות יעקב / ישעיהו הנביא

נחמיה / דבורה הנביאה
נחמיה / יחזקאל הנביא
יחזקאל הנביא / נחמיה

יגאל אלון / מישור
יגאל אלון / שדרות נים

ת. רכבת הראשונים

 

שדרות משה דיין / בסקינד
תחנת רכבת משה דיין
שדרות רחבעם זאבי / יוסף ספיר
בית ספר לכבאות / רחבעם זאבי
כורש / זלמן שזר
זלמן שז"ר / חיל הנדסה
זלמן שז"ר / חיל התותחנים
חיל התותחנים / חיל השריון
חיל התותחנים
הקוממיות / הרב ניסנבאום
הקוממיות / נפחא
הקוממיות / הנביאים
הנביאים / הקוממיות
יצחק שדה / הנביאים
בלפור / יצחק שדה
בלפור/מקס נורדאו
בלפור / יוספטל
בלפור / פרלשטיין
בלפור / הרב קוק
רוטשילד / בלפור
שדרות העצמאות / רוטשילד
ירושלים / שמחה הולצברג
שדרות ירושלים / מחרוזת
מרכז הטניס הרב הלר
ת. רכבת וולפסון
מסוף וולפסון

מקרא מסלול:
 תחנה    תחנה חדשה לקו     מסלול הקו

כורש / ארגמן, מרכז הספורט

כורש / ארגמן

מסוף וולפסון, חולון

15
שינוי מסלול

הארכת מסלול הקו ממסוף הספורט בבת-ים למסוף וולפסון בחולון.
מסלולו של הקו מהווה חלופה חלקית לביטולו של קו 84 במקטע שעד למרכז הרפואי וולפסון.

אז מה חדש אצלי?

תחנת רכבת הראשונים, ראשון לציון
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מסוף קניון הזהב, ראשון לציון  אזה"ת הישן, ראשון לציון

נסיה / התעשיין
נחלת יהודה ב' / גשר
שדרות הציונות / דרך המכבים
אלי כהן / גיבורי ישראל
אלי כהן / מעפילי אקסודוס
הרב צאלח / קיבוץ גלויות
שדרות הציונות / העצמאות
דרך המכבים / שדרות הציונות
דרך המכבים / בי"ס חקלאי
הרצל / קרן היסוד
הרצל / אוסישקין
הרצל / עין הקורא
הרצל / רוטשילד
רוטשילד / ז'בוטינסקי
רוטשילד / התקווה
רוטשילד / גורדון
רוטשילד/דב הוז
רוטשילד / בן גוריון
ת. מרכזית ראשל"צ
ת. מרכזית רשל"צ / רציפים
ישראל גלילי / הסחלב
ישראל גלילי / התקומה
נגבה / אושה
נגבה / חניתה
נגבה / בית יהושוע
המצלתיים / התזמורת
התזמורת / הקלרנית

מסוף קניון הזהב
רוז'נסקי / משה לוי

רוז'נסקי / דוד רזיאל
בסקינד / הכשרת הישוב

יוסף לישנסקי / אצ"ל
מתחם שבעת הכוכבים
חיים בר לב / משה דיין

החלוצים / יונתן
החלוצים / עין זיוון

החלוצים / נוב
נווה דקלים / נחל ים

נאות סיני / יצחק רבין
רנה קאסן / שדרות יצחק רבין

שמעון פרס / ורבורג
שמעון פרס / פול סמואלסון
שמעון פרס / הנרי קיסינג'ר

מוטה גור / מוריי גלמן
החצוצרה / התזמורת

התזמורת / התוף
התזמורת / הקלרנית

המצלתיים / חומה ומגדל
נגבה / חומה ומגדל
נגבה / כפר חיטים

נגבה / דן
נגבה / שדה נחום

חומה ומגדל / ההסתדרות
התקומה / ההסתדרות

לכיוון אזה"ת הישן, ראשון לציוןלכיוון מסוף קניון הזהב, ראשון לציון 

שון לציון
רא

שון לציון
ציוןרא

 ל
שון

רא

קריית הלאום / ישראל גלילי
ישראל גלילי / זבולון המר

גולדה מאיר / ישראל גלילי
רוטשילד / שפרינצק

רוטשילד / השדה
רוטשילד / השקד

רוטשילד / ז'בוטינסקי
הרצל / הרב הרצוג

הרצל / בן זאב
צבי פרנק / ברנדייס

בלבן / פיקא
שמוטקין / ברשבסקי

ברשבסקי / מנחם כהן
יעקב פריימן / בנימין שמוטקין

דרך המכבים / בי"ס חקלאי
המייסדים / הברושים

הבנים / האפרסמון
קופת חולים / המושבה

המושבה / העצמאות
העצמאות / מזליק איל
העצמאות / אהרון אוזן

הרב צאלח / האגס
אלי כהן / המוכתר

אלי כהן / האחים גלזר
דרך המכבים / שדרות הציונות 

נסיה / התעשיין

התזמורת / הגיתית
החצוצרה / מוטה גור
אלי ויזל / מוטה גור
שמעון פרס / מעגל השלום
שמעון פרס / משעול הכימיה
שמעון פרס / מעגל השלום
יצחק רבין / חיים ברלב
נווה דקלים / רפידים
החלוצים / נוב
חיים בר לב / משה דיין
שדרות משה דיין / בסקינד
מתחם שבעת הכוכבים
מרכז מסחרי / אצ"ל
רוז'נסקי / דוד רזיאל
משה לוי / נפתלי פלטין
דוד סחרוב / אברהם בר

ציון
 ל

שון
רא

חומה ומגדל / יצחק רבין

חומה ומגדל / אושה, נחלת יהודה ב' / גשר

 אזה"ת הישן, ראשון לציון

מסוף קניון הזהב, ראשון לציון 

מקרא מסלול:
 תחנה    תחנה חדשה לקו     מסלול הקו

17
שינוי מסלול

מעתה, הקו יעבור גם בשכונת קריית גנים.

אז מה חדש אצלי?
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בית דגן  חניון אגד, ראשון לציון

חניון אגד, ראשון לציון / יוסף טומי לפיד
החצוצרה / התזמורת
התזמורת / התוף
התזמורת / הקלרנית
המצלתיים / חומה ומגדל
נגבה / חומה ומגדל
נגבה / כפר חיטים
נגבה / דן
נגבה / שדה נחום
חומה ומגדל / ההסתדרות
התקומה / ההסתדרות
קריית הלאום / ישראל גלילי
ישראל גלילי / זבולון המר
גולדה מאיר / ישראל גלילי
בן גוריון / כצנלסון
בן גוריון / מנחם בגין
שד. בגין / פולה בן גוריון
שדרות בגין / השחר
ז'בוטינסקי / שדרות בגין
ז'בוטינסקי / קריית ספר
רוטשילד / ז'בוטינסקי
הרצל / הרב הרצוג
הרצל / בן זאב
דרך המכבים / פיק"א
דרך המכבים / פריימן
דרך המכבים / שדרות הציונות
נחלת יהודה ב'

מנחם בגין / מחסן חברת חשמל
בגין / טרומפלדור

בית ספר דתי / הבנים
הבנים / קפלן
הגולן / קפלן
הגולן / הזית

כלנית / יסמין
הזית / היובל

שבזי / ההדס
שדרות מנחם בגין / שבזי

שדרות מנחם בגין / כצנלסון
בית דגן מ.ק. 343

צומת בית דגן / כביש 412
דרך המכבים / מכון וולקאני

נחלת יהודה ב' / גשר
דרך המכבים / שדרות הציונות

דרך המכבים / בי"ס חקלאי
הרצל / קרן היסוד
הרצל / אוסישקין

הרצל / עין הקורא
הרצל / רוטשילד

רוטשילד / ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי / שפינוזה

ז'בוטינסקי / שדרות בגין
שדרות בגין / יוהנה ז'בוטינסקי
שדרות בן גוריון / שדרות בגין

שד. בן גוריון / המעיין

לכיוון חניון אגד, ראשון לציון לכיוון בית דגן

שון 
רא

לציון
עמק
לוד 

עמק
לוד 

בית
דגן 

מק
ע

וד
ל שון לציון

רא

בית דגן
דגן

ת 
בי

ציון
 ל

שון
רא

בן גוריון / כיכר השוטר
בן גוריון / ההסתדרות

ת. מרכזית ראשל"צ
ת. מרכזית רשל"צ / רציפים

ישראל גלילי / הסחלב
ישראל גלילי / התקומה

נגבה / אושה
נגבה / חניתה

נגבה / בית יהושוע
המצלתיים / התזמורת
התזמורת / הקלרנית

התזמורת / הגיתית
החצוצרה / מוטה גור

חניון אגד, ראשון לציון / יוסף טומי לפיד

מכון וולקני / דרך המכבים
כביש 412 / שדרות מנחם בגין
כביש 412 / שדרות מנחם בגין
מחלף שפירים / כביש 412
מנחם בגין / מחסן חברת חשמל
בגין / טרומפלדור
בית ספר דתי / הבנים
הבנים / קפלן
הגולן / קפלן
הגולן / הזית
כלנית / יסמין
הזית / היובל
שבזי / ההדס
שדרות מנחם בגין / שבזי
שדרות מנחם בגין / כצנלסון
כביש 412 / שדרות מנחם בגין

ציון
 ל

שון
רא

ת. מרכזית ראשון לציון / רציפים

בית דגן

מקרא מסלול:
 תחנה    תחנה חדשה לקו     מסלול הקו

18
שינוי מסלול

 הארכת מסלול הקו מתחנה מרכזית ראשון לציון לחניון אגד החדש במערב ראשון לציון.
 שירות חדש לתושבי ראשון לציון ובית דגן לחניון ומהחניון דרך השכונות קריית גנים 

ונאות אשלים.

אז מה חדש אצלי?
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מסוף קניון הזהב
רוז'נסקי / משה לוי
משה לוי / נפתלי פלטין
משה לוי / דוד סחרוב
דוד סחרוב / אליעזר מזל
אצ"ל / נדב בסקינד
חונים קונים / לישנסקי
יוסף לישנסקי / דוד סחרוב
בן גוריון / רבינוביץ
משה דיין / בן גוריון
תחנת דלק היובל / משה דיין
ת. רכבת הקוממיות
בית העלמין / הקוממיות
הרב ניסנבאום / הקוממיות
העבודה
אורט ישראל / גנרל קניג
בית ספר שזר / הרב ניסנבאום
יוספטל / כצנלסון
קניון בת ים / יוספטל
יוספטל / מבצע סיני
ת. רכבת יוספטל
יוספטל / אילת
הופיין / החלוץ
הופיין / ביאליק
הופיין / ברקת
קניון חולון / חנקין
קמפוס חנקין / חנקין

מסוף קריית שרת
מסוף קריית שרת / שדרות ירושלים

מפרץ שלמה / רמת הגולן
ימית 2000 / מפרץ שלמה

משה שרת / מפרץ שלמה
משה שרת / קרן היסוד

אלופי צה"ל / משה שרת
המלאכה / הרוקמים
המלאכה / האורגים
הנחושת / המלאכה
ירמיהו / השופטים
ירמיהו / פרופ' שור

שדרות ירושלים / פרופסור שור
שדרות ירושלים / סוקולוב
סוקולוב / שדרות ירושלים

סוקולוב / קראוזה
סוקולוב / חנקין
ויצמן / סוקולוב

ויצמן / ההסתדרות
ההסתדרות / שנקר
ההסתדרות / חנקין

קמפוס חנקין / חנקין
מדיטק / גולדה מאיר

הופיין / ברקת
הופיין / ויצמן

הופיין / זלמן ארן
יוספטל / אילת

לכיוון קניון הזהב, ראשון לציון לכיוון קריית שרת, חולון

שון לציון
רא

חולון
חולון

בת ים

חולון
לון

חו

ים
ת 

ב
ציון

 ל
שון

רא

ת. רכבת יוספטל
יוספטל / מבצע סיני
קניון בת ים / יוספטל

יוספטל / כצנלסון
אורט ישראל / גנרל קניג

העמל / העבודה
הרב ניסנבאום / העמל

בית העלמין / הקוממיות
ת. רכבת הקוממיות

פארק אתגרים / משה דיין
בן גוריון / רבינוביץ

יוסף לישנסקי / שייקה דן
יוסף לישנסקי / דוד סחרוב

מרכז מסחרי / אצ"ל
רוז'נסקי / דוד רזיאל

משה לוי / נפתלי פלטין
דוד סחרוב / אברהם בר

ההסתדרות / שנקר
ויצמן / ההסתדרות
ויצמן / סוקולוב
סוקולוב / חנקין
סוקולוב / קראוזה
סוקולוב / שדרות ירושלים
שדרות ירושלים / סוקולוב
שדרות ירושלים / פרופסור שור
אורט למדעים / שדרות ירושלים
בצלאל / הנביאים
הנביאים / דבורה הנביאה
דבורה הנביאה / הנביאים
השופטים / דבורה הנביאה
השופטים / ירמיהו
הנחושת / המלאכה
המלאכה / האורגים
המלאכה / הרוקמים
אלופי צה"ל / משה שרת
משה שרת / קרן היסוד
משה שרת / מפרץ שלמה
ימית 2000 / מפרץ שלמה
מפרץ שלמה / רמת הגולן
שדרות ירושלים / מפרץ שלמה
ק.שרת מסוף

הרב ניסנבאום / העמל, הרב ניסנבאום / הרב מיימון, הרב ניסנבאום / כ"ט בנובמבר

הרב ניסנבאום / הרב מיימון, הרב ניסנבאום / החרושת

22
לון

חו
שינוי מסלול

קריית שרת, חולון 

קניון הזהב, ראשון לציון

מקרא מסלול:
 תחנה    תחנה חדשה לקו     מסלול הקו

קניון הזהב, ראשון לציון  קריית שרת, חולון25.4

אז מה חדש אצלי?

מעתה, קו זה ייתן שירות גם בתוך אזור התעשייה בת ים.



.ח
.ל

ט

19 18

חניון חולון / תחנת מוצא
חניון אגד / חורשת היובל
תחנת דלק היובל / משה דיין
ת. רכבת הקוממיות
בית העלמין / הקוממיות
אנה פרנק / הקוממיות
אנה פרנק / הרב מיימון
אנה פרנק / כ"ט בנובמבר
כ"ט בנובמבר / אלי כהן
אלי כהן / חצור
אלי כהן / דוד רזיאל
קניון בת ים / יוספטל
כצנלסון / אנילביץ'
קק"ל / רהב
בי"ח וולפסון
ת. רכבת צומת חולון
חיל השריון / קיבוץ גלויות
ת. רכבת ההגנה / החרש
המסגר / יד חרוצים
דרך מנחם בגין / המלאכה
הסינמטק / קרליבך
אבן גבירול / קרליבך
אבן גבירול / שדרות שאול המלך
אבן גבירול / השופטים
אבן גבירול / דוד המלך
עיריית תל–אביב-יפו / אבן גבירול
אבן גבירול / ארלוזרוב

קריית חינוך
קריית חינוך / שושנה פרסיץ

קמפוס אמנויות / שושנה פרסיץ
ת. דלק פז למד / 2040

צבי פרופס / שדרות לוי אשכול
שד' לוי אשכול / רודנסקי

שד' לוי אשכול / זריצקי
שד' לוי אשכול / אינשטיין
ביה"ס ארן / יהודה בורלא

אפטר / יהודה בורלא
שדה דב / שדרות לוי אשכול
ש"י עגנון / שדרות לוי אשכול

ש"י עגנון / ישראל גלילי
אבן גבירול / שדרות רוקח
אבן גבירול / שדרות רוקח
כיכר מילאנו / אבן גבירול

אבן גבירול / פנקס
אבן גבירול / ארלוזרוב

עיריית תל–אביב-יפו / אבן גבירול
כיכר רבין / אבן גבירול
אבן גבירול / השופטים

אבן גבירול / דיזנגוף
החשמונאים / קרליבך
המסגר / יצחק שדה

בי"ס שבח מופת / המסגר
ת. רכבת ההגנה / החרש

בית ספר הולץ / חיל השריון

לכיוון חניון אגד, חולון  לכיוון קריית חינוך, תל–אביב-יפו

חולון
בת ים

חולון
חולון

תל–אביב-יפו

חולון
פו

ב-י
בי

–א
תל

ים
ת 

ב

ת. רכבת צומת חולון / לוי אשכול
הלוחמים / כיכר הלוחמים
קאנטרי חולון / הלוחמים

הלוחמים / תל גיבורים
בי"ח וולפסון

קק"ל / יגאל אלון
קק"ל / רהב

כצנלסון / אנילביץ'
קניון בת ים / יוספטל

אלי כהן / יוספטל
אלי כהן / מצדה
אלי כהן / חצור

כ"ט בנובמבר / אלי כהן
אנה פרנק / כ"ט בנובמבר

אנה פרנק / הרב מיימון
אנה פרנק / הקוממיות

בית העלמין / הקוממיות
ת. רכבת הקוממיות

חניון אגד / דן שומרון

אבן גבירול / פרופ' שור
כיכר מילאנו / אבן גבירול
אבן גבירול / שדרות רוקח
ש"י עגנון / אבן גבירול
ש"י עגנון / שדרות לוי אשכול
שדה דב / שדרות לוי אשכול
ביה"ס ארן / יהודה בורלא
יהודה בורלא / הרב האוזנר
שדרות לוי אשכול / זריצקי
שד' לוי אשכול / רודנסקי
צבי פרופס / שדרות לוי אשכול
ת. דלק פז למד / 2040
קמפוס אמנויות / שושנה פרסיץ
קריית חינוך / שושנה פרסיץ
קריית חינוך

מבצע סיני / יוספטל, מבצע סיני / הארזים, היכל התרבות / מבצע סיני

היכל התרבות / מבצע סיני, מבצע סיני / יוספטל

26
לון

חו
לון

חו

קריית חינוך, תל–אביב-יפו

חניון אגד, חולון

מעתה, הקו לא יעבור יותר ברחוב מבצע סיני בבת ים ובמקום זאת, ייסע דרך ציר העדפה 
ברחוב יוספטל כדי לייצר שירות מהיר יותר.

מקרא מסלול:אז מה חדש אצלי?
 תחנה    תחנה חדשה לקו     מסלול הקו

חניון אגד, חולון  קריית חינוך, תל–אביב-יפו25.4

שינוי מסלול
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שכונות מזרחיות, ראשון לציון  רדינג, תל–אביב-יפותחנת רכבת הראשונים, ראשון לציון  רדינג, תל–אביב-יפו

אביב-יפו תל–

פו
ב-י

בי
–א

תל

פו
ב-י

בי
–א

תל

שון לציון
רא

שון לציון
רא

שראל
מקווה י

חולון
חולון

אזור

אזור
ציון

 ל
שון

רא
ור

אז

- חלופת בוקרלכיוון רדינג, תל–אביב-יפולכיוון רדינג, תל–אביב-יפו לכיוון תחנת רכבת הראשונים, ראשון לציון
מסוף רדינג / רציפים
אבן גבירול / שדרות רוקח
כיכר מילאנו / אבן גבירול
אבן גבירול / פנקס
אבן גבירול / ארלוזרוב
עיריית תל–אביב-יפו / אבן גבירול
כיכר רבין / אבן גבירול
אבן גבירול / השופטים
אבן גבירול / שדרות שאול המלך
אבן גבירול / מרמורק
החשמונאים / קרליבך
המסגר / יצחק שדה
דרך בגין / נחמני
הרכבת / דרך בגין
הרכבת / סלומון
ת. רכבת ההגנה / החרש
בית ספר הולץ / חיל השריון
צומת חולון
דרך השבעה / המכתש למזרח
דרך השבעה / הרצל
דרך השבעה / המלאכה למזרח
דרך השבעה / קפלן
כביש 44 / תחנה מטאורולוגית
צומת בית דגן
דרך המכבים / מכון וולקאני
נחלת יהודה ב' / גשר
דרך המכבים / שדרות הציונות
דרך המכבים / בי"ס חקלאי
הרצל / קרן היסוד
הרצל / אוסישקין
הרצל / עין הקורא
הרצל / אסא
הרצל / ינובסקי
הרצל / שדרות תש"ח
ת. רכבת הראשונים

מקרא מסלול:
 תחנה   תחנה חדשה לקו

 מסלול הקו

ת. רכבת הראשונים
שדרות נים / הפלמ"ח
הרצל / אבי האסירים

הרצל / סוקולוב
הרצל / אהרון קרון

הרצל / הכרמל
הרצל / תרמ"ב
הרצל / בן זאב

דרך המכבים / פיק"א
דרך המכבים / פריימן

דרך המכבים / שדרות הציונות
נחלת יהודה ב'

מכון וולקני / דרך המכבים
צומת בית דגן

דרך השבעה / קפלן
דרך השבעה / המלאכה

דרך השבעה / הרצל
דרך השבעה / המכתש

צומת חולון / דרך השיריון
חיל השריון / קיבוץ גלויות

רכבת ההגנה / חרש
דרך בגין / הרכבת

1185 / המסגר
דרך מנחם בגין / המלאכה

קניון טי.ל.וי / החשמונאים
אבן גבירול / קרליבך

אבן גבירול / שדרות שאול המלך
אבן גבירול / השופטים
כיכר רבין / אבן גבירול

עיריית תל–אביב-יפו / אבן גבירול
אבן גבירול / ארלוזרוב

אבן גבירול / פרופ' שור
כיכר מילאנו / אבן גבירול

מסוף רידינג / הורדה

יחזקאל הנביא / צפניה הנביא
נחמיה / שדרות יעקב

נחמיה / עובדיה
נחמיה / מלאכי

נחמיה / מרבד הקסמים
נחמיה / הרקפת
הרקפת / פטריה

מעפילי מרוקו / הנביאים
מורדי הגטאות / האתרוג

מורדי הגטאות / האורן
שדרות יעקב / הרקפת

שדרות יעקב / החצב
שדרות יעקב / האשל

ירושלים / נוה זאב
חנה ומיכאל לוין / ירושלים

חנה ומיכאל לוין / חיים שרף
חנה ומיכאל לוין / אולגה ויהושע
כתריאל רפפורט / חיים הרצוג

כתריאל רפפורט / דר' יוסף בורג
בית עלמין צבאי / יוסף בורג

יהודה הלוי / גבעתי
יהודה הלוי / קידוש השם

יהודה הלוי / הגדוד העברי
הגדוד העברי / מרגולין
צבי פרנק / הרב צדוק
דרך המכבים / פיק"א
דרך המכבים / פריימן

דרך המכבים / שדרות הציונות
נחלת יהודה ב'

מכון וולקני / דרך המכבים
צומת בית דגן

דרך השבעה / קפלן
דרך השבעה / המלאכה

דרך השבעה / הרצל
דרך השבעה / המכתש

אז מה חדש אצלי?
<  מסלולו של הקו בחלופת 

הבסיס משתנה לכיוון רדינג 
תל–אביב-יפו בלבד. )מסלולו 
של הקו לכיוון תחנת רכבת 

הראשונים הינו ללא שינוי(.

<  בנוסף, בעקבות ביטולו של 
קו 174, תוגבר קו 74 במספר 

נסיעותיו היומי ונפתחה 
חלופת בוקר חדשה לקו 74 
אשר תהווה חלופה לקו 174 

המבוטל עבור תושבי השכונות 
המזרחיות בראשון לציון.

צומת חולון / דרך השיריון
חיל השריון / קיבוץ גלויות

רכבת ההגנה / החרש
דרך בגין / הרכבת

1185 / המסגר
דרך מנחם בגין / המלאכה

קניון טי.ל.וי / החשמונאים
אבן גבירול / קרליבך

אבן גבירול / שדרות שאול המלך
אבן גבירול / השופטים
כיכר רבין / אבן גבירול

עיריית תל–אביב-יפו / אבן גבירול
אבן גבירול / ארלוזרוב

אבן גבירול / פרופ' שור
כיכר מילאנו / אבן גבירול

מסוף רידינג / הורדה

ת. מרכזית תל–אביב-יפו / לוינסקי, שד' הר ציון / לוינסקי, 
השומרון / השרון

שדרות נים / הפלמ"ח

לכיוון רדינג, תל–אביב-יפו

לכיוון תחנת רכבת הראשונים, ראשון לציון

7474
חלופת בוקר חדשה שינוי מסלול
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מסלול ישיר ומהיר יותר למרכז תל-אביב יפו. הקו לא יעבור יותר ברחוב החשמונאים ואבן 

גבירול וייסע ברחוב קפלן וברחוב שדרות שאול המלך. ניתן להגיע לרחובות החשמונאים ואבן 
גבירול באמצעות מעבר לקווי אוטובוס בתחנות ברחוב המסגר, בפינת יצחק שדה )לכיוון צפון(.

מסוף קריית שרת, חולון  נווה דן, תל–אביב-יפו

אז מה חדש אצלי?

מסוף קריית שרת
מסוף קריית שרת / שדרות ירושלים
מפרץ שלמה / רמת הגולן
ימית 2000 / מפרץ שלמה
משה שרת / מפרץ שלמה
משה שרת / קרן היסוד
אלופי צה"ל / בית לחם
אלופי צה"ל / 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 / שדרות שאול המלך
בית המשפט / ויצמן
ביה"ח איכילוב / ויצמן

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 / שדרות קק"ל
ביה"ס עמל / בני אפרים

מכללת אפקה / בני אפרים
בני אפרים / הדר יוסף

שד' רוקח / בכור שטרית
אקספו תל–אביב-יפו / 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 / שדרות שאול המלך
דובנוב / קפלן

קפלן / אלוף מנדלר

לכיוון מסוף קריית שרת, חולוןלכיוון נווה דן, תל–אביב-יפו

חולון
תל–אביב-יפו

תל–אביב-יפו
פו

ב-י
בי

–א
תל

פו
ב-י

בי
–א

תל

גשר קלקא / דרך בגין
המסגר / יצחק שדה
המסגר / יד חרוצים

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 2000 / מפרץ שלמה
מפרץ שלמה / רמת הגולן

שדרות ירושלים / מפרץ שלמה

כיכר המדינה / ויצמן
ויצמן / פנקס
יהודה המכבי / דרך נמיר
דרך נמיר / יהודה המכבי
שד' רוקח / דרך נמיר
מרכז רבין / שדרות רוקח
ת. רכבת אוניברסיטה / שדרות רוקח
אקספו תל-אביב / שדרות רוקח
לונה פארק / שדרות 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

לון
חו

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.

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

מקרא מסלול:
 תחנה    תחנה חדשה לקו     מסלול הקו

נווה דן, תל–אביב-יפו

מסוף קריית שרת, חולון

שינוי מסלול
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מעתה, הקו לא ייכנס לשכונת קריית גנים בראשון ציון, במטרה לשפר את מסלולו ולקצר את 

זמן נסיעתו. במקומו, ניתן לעלות על קו 17 שמעתה ייכנס לשכונה במסלולו המשופר.

אבי האסירים, ראשון לציון  רדינג, תל–אביב-יפו

מקרא מסלול:אז מה חדש אצלי?
 תחנה    תחנה חדשה לקו     מסלול הקו

מסוף רדינג / רציפים
דיזנגוף / בן יהודה
דיזנגוף / שד' נורדאו
דיזנגוף / ז'בוטינסקי
דיזנגוף / יודפת
כיכר דיזנגוף / דיזנגוף
דיזנגוף סנטר / דיזנגוף
'בית ז'בוטינסקי / המלך ג'ורג
המלך ג'ורג' / רש"י
אלנבי / בלפור
אלנבי / מונטיפיורי
אלנבי / יהודה הלוי
העליה / מטלון
העליה / פלורנטין
שוקן / הפטיש
תל גיבורים / מאיר גרוסמן
משרד הרישוי / הלוחמים
המעפילים / הלוחמים
המעפילים / הבנים
המעפילים / דב הוז
אילת / צאלים
אילת / ההסתדרות
אילת / יוספטל
אילת / דוד רמז
תיכון טומשין / אילת
אילת / העבודה
'מקס וג'סי הכהן / אהרונוביץ
אהרונוביץ' / משה דיין
בן גוריון / רבינוביץ
יוסף לישנסקי / שייקה דן

אבי האסירים
הרצל / סוקולוב

עולי הגרדום / רוטנברג
היכל התרבות / ז'בוטינסקי

רוטשילד / התקווה
רוטשילד / גורדון

רוטשילד / דב הוז
רוטשילד / בן גוריון

ההסתדרות / גולדה מאיר
ההסתדרות / התקומה
התקומה / ההסתדרות

התקומה / היקינטון
התקומה / המורן

שדרות משה דיין / הרב יוסף עזרן
שדרות משה דיין / הנחשול

שדרות משה דיין / אבני החושן
שדרות משה דיין / אברהם בר

שדרות משה דיין / בסקינד
מתחם שבעת הכוכבים
חונים קונים / לישנסקי

יוסף לישנסקי / דוד סחרוב
בן גוריון / רבינוביץ'

אהרונוביץ' / משה דיין
'מקס וג'סי הכהן/אהרונוביץ

אילת / התנאים
תיכון טומשין / אילת

אילת / דוד רמז
אילת / יוספטל
אילת / חצרים
אילת / צאלים

לכיוון רדינג, תל–אביב-יפולכיוון אבי האסירים, ראשון לציון

אביב-יפו תל–
חולון

ציון
 ל

שון
רא

לון
חו

המעפילים / שדרות דב הוז
המעפילים / הבנים

המעפילים / הלוחמים
קאנטרי חולון / הלוחמים

משרד הרישוי / הלוחמים
תל גיבורים / שז"ר

בניין פנורמה / פרייגרזון
לבון / דרך בן צבי

שוקן / דרך קיבוץ גלויות
העליה / פרנקל
העליה / וולפסון

אלנבי / דרך בגין
אלנבי / אחד העם

אלנבי / מזא"ה
שוק הכרמל / אלנבי

המלך ג'ורג' / החשמונאים
דיזנגוף סנטר / דיזנגוף

כיכר דיזנגוף / ריינס
ריינס / גורדון

ביה"ס גרץ / מאנגר
דיזנגוף / ארלוזורוב

דיזנגוף / ז'בוטינסקי
דיזנגוף / שד' נורדאו

דיזנגוף / בן יהודה
מסוף רדינג / הורדה

יוסף לישנסקי / דוד סחרוב
יוסף לישנסקי / אצ"ל
מתחם שבעת הכוכבים
משה דיין / חיים בר לב
משה דיין / אברהם בר
משה דיין / גדולי ישראל
משה דיין / לוי אשכול
גן הזיכרון / התקומה
התקומה / שומרה
התקומה / ישראל גלילי
ההסתדרות / חומה ומגדל
רוטשילד / שפרינצק
רוטשילד / השדה
רוטשילד / השקד
זבוטינסקי / וולפסון
זבוטינסקי / האחים סמילצנסקי
הרצל / ינובסקי
הרצל / שדרות תש"ח
אבי האסירים

שון לציון
רא

לון
חו

פו
ב-י

בי
–א

תל

חומה ומגדל / יצחק רבין, נגבה / חומה ומגדל, נגבה / כפר חיטים, נגבה / דן, נגבה / שדה נחום, 
חומה ומגדל / ההסתדרות, דיזנגוף / פרישמן

נגבה / אושה, נגבה / חניתה, נגבה / בית יהושוע, חומה ומגדל / אושה, חומה ומגדל / ההסתדרות

אבי האסירים, ראשון לציון

רדינג, תל–אביב-יפו

שון 
רא

לציון
שינוי מסלול
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חניון אגד, חולון  תחנת רכבת קריית אריה, פתח תקווה

ת. רכבת קרית אריה
דרך זבולון המר / דרך שלמה שמלצר
הרב משה מלכה / גיסין
בילינסון קניון אבנת / מסוף יותם ויואב
דרך יצחק רבין / דגניה
דרך יצחק רבין / חייקה גרוסמן
מחלף אונו / כביש 471
כביש 471 / ז'בוטינסקי
אוניברסיטת בר אילן / שדרות אהרון קציר
שדרות בן גוריון / הנשיא
בקו"ם / שדרות אהרון קציר
דרך שיבא / עמק האלה
מחלף מסובים
מחלף גנות / כביש 4
המלאכה / השבעה
המלאכה / האורגים
שד' ירושלים / משה שרת
שדרות ירושלים / פרופסור שור
סוקולוב / חנקין
דב הוז / המעפילים
קק"ל / כצנלסון
ירושלים / קדושי קהיר
בלפור / ז'בוטינסקי
בלפור / מקס נורדאו
הנביאים / יצחק שדה
הקוממיות / הרב ניסנבאום
ת. רכבת הקוממיות
חניון אגד / דן שומרון

חניון חולון / תחנת מוצא
ת. רכבת הקוממיות

בית העלמין / הקוממיות
הקוממיות / אנה פרנק

הקוממיות / הרב ניסנבאום
הנביאים / הקוממיות
בלפור / מקס נורדאו

בלפור / פרלשטיין
רוטשילד / בלפור

קק"ל / כצנלסון
דב הוז / המעפילים

סוקולוב / חנקין
שדרות ירושלים / סוקולוב

אורט למדעים / שדרות ירושלים
שד' ירושלים / משה שרת

דרך השבעה / המלאכה למזרח
דרך השבעה / קפלן
מחלף גנות / כביש 4

מחלף מסובים
דרך שיבא / שדרות הארזים

עמק האלה / דרך שיבא
בקו"ם / שדרות אהרון קציר

בן גוריון / הפרדס
אוניברסיטת בר-אילן

מחלף אונו / דרך יצחק רבין
דרך יצחק רבין / חייקה גרוסמן

בריכת נווה עוז / דרך יצחק רבין
בי"ח בלינסון / ז'בוטינסקי

דרך הרב משה מלכה / גרינשפן
דרך זבולון המר / אבשלום גיסין

רכבת קריית אריה / חנה וסע

לכיוון תחנת רכבת קריית אריה, פתח תקווה

לון
חו

לון
חו

ים
ת 

ב

פתח תקווה
חולון

בת ים

וה
קו

 ת
תח

פ
ונו

 א
ית

רי
ק

גן
ת 

רמ
ור

א
דה 

הו
תי

גנו

גבעת
שמואל 

קריית 
אונו 

רמת 
 

גן
אור
יהודה  גנות

אזור
חולון

חניון אגד / חורשת היובל, תחנת דלק היובל / משה דיין, הקוממיות / נפחא, הקוממיות / הנביאים, יצחק שדה / 
הנביאים, בלפור / יצחק שדה, בלפור / יוספטל, בלפור / הרב קוק, שדרות העצמאות / רוטשילד, ירושלים / דניאל,

ירושלים / השלושה, קק"ל / רהב, דב הוז / גבעתי, דב הוז / הנרייטה סולד, סוקולוב / שדרות קוגל סוקולוב / 
קראוזה, סוקולוב / שדרות ירושלים, פרופ' שור / הנביאים, פרופ' שור / ירמיהו, פרופ' שור / הפלד, הפלד / האופן,
הפלד / המלאכה, המלאכה / השבעה, אוניברסיטת בר אילן / שדרות אהרון קציר, שדרות אהרון קציר / כפר אז"ר,

שדרות אהרון קציר / מנדס.

תחנת רכבת קריית אריה, פתח תקווה

שד' אהרון קציר / מנדס, שדרות אהרון קציר / שמחה הולצברג, אוניברסיטת בר אילן / דרך אשכול, המלאכה / 
הפלד, הפלד / המלאכה, הפלד / האופן, פרופ' שור / הפלד, פרופ' שור / ירמיהו, שדרות ירושלים / סוקולוב,

סוקולוב / שדרות ירושלים, סוקולוב / קוגל, סוקולוב / קראוזה, סוקולוב / הנרייטה סולד, דב הוז / הנרייטה סולד,
דב הוז / גבעתי, קק"ל / יגאל אלון, ירושלים / השלושה, ירושלים / דניאל, בלפור / ירושלים, בלפור / הרב קוק,

בלפור / יוספטל, בלפור / יצחק שדה, הקוממיות / הנביאים, בית העלמין / הקוממיות

חניון אגד, חולון

מקרא מסלול:
 תחנה    תחנה חדשה לקו     מסלול הקו

אז מה חדש אצלי?

143
לכיוון חניון אגד, חולון

   בעקבות הפיכתו של הקו לקו מדלג במטרה לקצר את זמן נסיעתו, מסלולו של הקו מתארך 
לכיוון צפון ומעתה, הקו יאפשר נסיעה מהירה לתחנת רכבת קריית אריה בפתח תקווה, דרך 

המרכז הרפואי תל השומר, אוניברסיטת בר אילן, אזה"ת רמת סיב וביה"ח בילינסון.

שינוי למסלול פרימיום
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 תחנת רכבת הראשונים, ראשון לציון  רדינג, תל–אביב-יפו

מקרא מסלול:
 תחנה    תחנה חדשה לקו     מסלול הקו

מסוף רדינג / רציפים
אבן גבירול / שדרות רוקח
ש"י עגנון / אבן גבירול
ש"י עגנון / שדרות לוי אשכול
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 / יצחק שדה
1185 / המסגר
דרך בגין / נחמני
הרכבת / דרך בגין
הרכבת / סלומון
בית דגן מ.ק. 343
צומת בית דגן / כביש 412
דרך המכבים / מכון וולקאני
נחלת יהודה ב/גשר
דרך המכבים / שדרות הציונות
דרך המכבים / בי"ס חקלאי
קופת חולים / פינסקר
פינסקר / רוטשילד
אחד העם / איתמר בן אב"י
ירושלים / ביל"ו
ירושלים / הגדוד העברי
ירושלים / דוד הראובני
ירושלים / השומר
ירושלים / החוחית

ת. רכבת הראשונים
רבי יהודה הנשיא / הסנהדרין

המהר"ל מפראג / הרב חיים דוד הלוי
רבי עקיבא / רבי נחמיה מוטא

רבי עקיבא / חיים חפר
חיים חפר / דודו דותן

נחמיה / זרובבל
נחמיה / בית העלמין

נחמיה / אלפסי
שדרות יעקב / נחמיה

שדרות יעקב / יוסף הנשיא
שדרות יעקב / הרקפת

שדרות יעקב / החצב
שדרות יעקב / האשל

ירושלים / נוה זאב
ירושלים / האחד עשר
ירושלים / דוד הראובני

ירושלים / בלפור
ירושלים / שרה ואליהו

אחד העם / הרב שלום סיבהי
פינסקר / הרב קוק

פינסקר / חב"ד
דרך המכבים / פיק"א
דרך המכבים / פריימן

דרך המכבים / שדרות הציונות
נחלת יהודה ב'

מכון וולקני / דרך המכבים
כביש 412 / שדרות מנחם בגין
כביש 412 / שדרות מנחם בגין

מחלף שפירים / כביש 412

לכיוון רדינג, תל–אביב-יפו לכיוון תחנת רכבת הראשונים, ראשון לציון

אביב-יפו תל–
שון לציון

רא

ציון
 ל

שון
רא

מחלף לה גוורדיה
המסגר / ריב"ל

המסגר / בן אביגדור
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
סמינר הקיבוצים / ש"י עגנון

ש"י עגנון / שד' לוי אשכול
ש"י עגנון / ישראל גלילי

אבן גבירול / שדרות רוקח
מסוף רדינג / הורדה

שון לציון
רא

פו
ב-י

בי
–א

תל

ירושלים / שדרות יעקב
שדרות יעקב / הורד
שדרות יעקב / הכלנית
שדרות יעקב / מורדי הגיטאות
מגדלי העיר / שדרות יעקב
שדרות יעקב / ישעיהו הנביא
נחמיה / עובדיה
נחמיה / מלאכי
חיים חפר / דודו דותן
רבי עקיבא / חיים חפר
רבי עקיבא / רבי נחמיה מוטא
המהר''ל מפראג / עובדיה
רבי יהודה הנשיא / הרב חיים דוד הלוי
רבי יהודה הנשיא / שמגר
יגאל אלון / שדרות נים
ת. רכבת הראשונים

עמק
לוד 

מק
ע

וד 
ל

מק
ע

וד 
ל

ית
ב

דגן 

193
מעתה, הקו לא יעבור יותר במרכז תל-אביב-יפו בשל עבודות הרכבת הקלה.

מעתה, הקו יחבר את ראשון לציון ישירות לשדרת הקריה ללא מעבר בציר אבן גבירול. נוסעים 
שיעדם הרחובות קפלן ואבן גבירול יכולים להחליף אוטובוס בתחנות מעבר ברחוב המסגר. בנוסף, 

מעתה הקו יעבור בשכונת הרקפות בראשון לציון. כמו כן, תדירות הנסיעות של הקו מתוגברת.

אז מה חדש אצלי?

שינוי מסלול ותגבור תדירות

 אבן גבירול / שדרות רוקח, כיכר מילאנו / אבן גבירול, אבן גבירול / פנקס, אבן גבירול / ארלוזרוב, 
עיריית תל–אביב-יפו / אבן גבירול, כיכר רבין / אבן גבירול, אבן גבירול / השופטים, לונדון מיניסטור / שדרות שאול המלך, 

דובנוב / קפלן, קפלן / אלוף מנדלר

קפלן / אלוף מנדלר, אבן גבירול / שד' שאול המלך, אבן גבירול / השופטים, כיכר רבין / אבן גבירול, 
עיריית ת"א / אבן גבירול, אבן גבירול / ארלוזרוב, אבן גבירול / פרופ' שור, כיכר מילאנו / אבן גבירול  

תחנת רכבת הראשונים, ראשון לציון

רדינג, תל–אביב-יפו
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תחנה מרכזית, ראשון לציון  רדינג, תל–אביב-יפו

מקרא מסלול:
 תחנה    תחנה חדשה לקו     מסלול הקו

מסוף רדינג / רציפים
אבן גבירול / שדרות רוקח
ש"י עגנון / אבן גבירול
ש"י עגנון / שדרות לוי אשכול
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
המסגר / יצחק שדה
בי"ס שבח מופת / המסגר
ת. רכבת ההגנה / החרש
בית ספר הולץ / חיל השריון
ת. רכבת משה דיין
שדרות משה דיין / יוסף לישנסקי
משה דיין / חיים בר לב
משה דיין / אברהם בר
משה דיין / גדולי ישראל
הנחשול / שדרות משה דיין
זלמן שניאור / שלמה נתן
זלמן שניאור / צייטלין
חנה סנש / מרדכי אנילביץ
אנילביץ' / החלוץ
אנילביץ' / צייטלין

ת. מרכזית רשל"צ / רציפים
התקומה / היקינטון

התקומה / המורן
אנילביץ' / שלמה המלך

אנילביץ' / שלום אש
אנילביץ' / הרב משה איבגי

אנילביץ' / החלוץ
חנה סנש / זלמן שניאור

זלמן שניאור / אבא הלל סילבר
זלמן שניאור / פוזננסקי
הרב יוסף עזרן / שנהב
מבצע משה / הנחשול

הנחשול / ה' באייר
שדרות משה דיין / הנחשול

שדרות משה דיין / אבני החושן
שדרות משה דיין / אברהם בר

שדרות משה דיין / בסקינד
ת. רכבת משה דיין

חיל השריון / קיבוץ גלויות
ת. רכבת ההגנה / החרש

המסגר / יד חרוצים
המסגר / בן אביגדור

גשר קלקא / דרך מנחם בגין
קניון עזריאלי / דרך בגין

ת. רכבת ת"א מרכז / דרך נמיר
דרך נמיר / ז’בוטינסקי

דרך נמיר / פנקס

לכיוון רדינג, תל–אביב-יפו לכיוון תחנה מרכזית, ראשון לציון

אביב-יפו תל–

פו
ב-י

בי
–א

תל

שון לציון
רא

ציון
 ל

שון
רא

דרך נמיר / יהודה המכבי
סמינר הקיבוצים / ש"י עגנון

ש"י עגנון / שדרות לוי אשכול
ש"י עגנון / ישראל גלילי

אבן גבירול / שדרות רוקח
מסוף רדינג / הורדה

שון לציון
פורא

ב-י
בי

–א
תל

אנילביץ' / שלום אש
שאול המלך / מלכי ישראל
גן הזיכרון / התקומה
התקומה / שומרה
התקומה / ישראל גלילי
ההסתדרות / חומה ומגדל
ת. מרכזית ראשל"צ

כיכר מילאנו / אבן גבירול, אבן גבירול / פנקס, אבן גבירול / ארלוזרוב, עיריית תל–אביב-יפו / אבן גבירול, כיכר 
רבין / אבן גבירול, אבן גבירול / השופטים, לונדון מיניסטור / שדרות שאול המלך, דובנוב / קפלן, קפלן / אלוף 

מנדלר

קפלן / אלוף מנדלר, אבן גבירול / שדרות שאול המלך, אבן גבירול / השופטים, אבן גבירול / דוד המלך, עיריית 
תל–אביב-יפו / אבן גבירול, אבן גבירול / ארלוזרוב, אבן גבירול / פרופ' שור, כיכר מילאנו / אבן גבירול

תחנה מרכזית, ראשון לציון

רדינג, תל–אביב-יפו

270
מעתה, הקו לא יעבור יותר במרכז תל-אביב-יפו בשל עבודות הרכבת הקלה.

מעתה, הקו יחבר את ראשון לציון ישירות לשדרת הקריה ללא מעבר בציר אבן גבירול.
נוסעים שיעדם הרחובות קפלן ואבן גבירול יכולים להחליף אוטובוס בתחנות מעבר ברחוב המסגר.

אז מה חדש אצלי?

שינוי מסלול
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רדינג, תל–אביב-יפו  קריית משה, רחובות

מקרא מסלול:
 תחנה    תחנה חדשה לקו     מסלול הקו

מסוף רדינג / רציפים
אבן גבירול / שדרות רוקח
ש"י עגנון / אבן גבירול
ש"י עגנון / שדרות לוי אשכול
סמינר הקיבוצים / דרך נמיר
דרך נמיר / הודה המכבי
תיכון חדש רבין / דרך נמיר
דרך נמיר / ז’בוטינסקי
דרך נמיר / ארלוזורוב
קניון עזריאלי / דרך בגין
גשר קלקא / דרך בגין
המסגר / יצחק שדה
בי"ס שבח מופת / המסגר
ת. רכבת ההגנה / החרש
בית ספר הולץ / חיל השריון
כביש 42 / בית חנן
צומת בית עובד
עיינות / כביש 42
הרדוף / דוד אלעזר
דרך בן גוריון / יהונתן
הגאון בן איש חי / גן ציבורי
הר הצופים / הר הנגב
הר הצופים / יעקב  פרי
הר  הצופים / הר אביטל
הר הצופים / הר ציון
הר הצופים / יעקב פרי

ששת הימים / יום הכיפורים
יום הכיפורים / מרבד הקסמים

מרבד הקסמים
מרבד הקסמים / צבי הורוביץ
צבי הורוביץ / קלמן גבריאלוב

גבריאלוב / טוכמן
יעקב טוכמן / קלמן גבריאלוב

יעקב טוכמן / זלקינד סטולבוב
סטולבוב / הורוביץ

יעקב  פרי / גד פיינשטיין
יעקב פרי / ספורטק
הר הצופים / הר נבו

הר הצופים
הר הצופים / מרכז  מסחרי

הר הצופים / הר מירון
הר הצופים / הר הנגב

הגאון בן איש חי / צאלון
יהונתן / בן גוריון

דוד אלעזר / יהונתן
דוד אלעזר / השיזף

דוד אלעזר / בן גוריון
הרדוף / דרך בן גוריון

צומת רחובות / מערב לצפון
מסעף עיינות

צומת בית עובד / כביש 42
כביש 42 / בית חנן

לכיוון מסוף רדינג, תל–אביב-יפו                     לכיוון קריית משה, רחובות

אביב-יפו תל–
רחובות

בית
 חנן 

ות
וב

רח
וה גן 

רו
ס 

נ
נה 

ציו

חיל השריון / קיבוץ גלויות
ת. רכבת ההגנה / החרש

המסגר / יד חרוצים
המסגר / בן אביגדור

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

סמינר הקיבוצים / ש"י עגנון
ש"י עגנון / שדרות לוי אשכול

ש"י עגנון / ישראל גלילי
אבן גבירול / שדרות רוקח

מסוף רדינג / הורדה

רחובות

פו
ב-י

בי
–א

תל

יעקב פרי / ספורטק
דרך גד פיינשטיין / האלוף יעקב פרי
סטולובוב / ששת הימים
יעקב טוכמן / הורוביץ
יעקב טוכמן / פנחס אשרוב
יעקב טוכמן / קלמן גבריאלוב
קלמן גבריאלוב / הרב דוד נדב
צבי הורוביץ / משולם סרנגה
צבי הורוביץ / מרבד הקסמים
צבי הורביץ / יום הכיפורים
ששת הימים / לוע הארי

רווהגן

אבן גבירול / שדרות רוקח, כיכר מילאנו / אבן גבירול, אבן גבירול / פנקס, אבן גבירול / ארלוזרוב,
עיריית ת"א / אבן גבירול, אבן גבירול/מאנה, לונדון מיניסטור/שד' שאול המלך, קפלן/אלוף מנדלר

 קפלן / אלוף מנדלר, אבן גבירול / שד' שאול המלך, אבן גבירול / השופטים, אבן גבירול / דוד המלך, 
עיריית ת"א / אבן גבירול, אבן גבירול / ארלוזרוב, אבן גבירול / פרופ' שור, כיכר מילאנו / אבן גבירול

קריית משה, רחובות

רדינג, תל–אביב-יפו
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מעתה, הקו לא יעבור יותר במרכז תל-אביב-יפו בשל עבודות הרכבת הקלה.

מעתה, הקו יחבר את רחובות ישירות לשדרת הקריה ללא מעבר בציר אבן גבירול.
נוסעים שיעדם הרחובות קפלן ואבן גבירול יכולים להחליף אוטובוס בתחנות מעבר ברחוב המסגר.

אז מה חדש אצלי?

שינוי מסלול



.ח
.ל

ט

35 34

מסוף קריית שרת, חולון  קריית האמנים, רמלהקריית האמנים, רמלה  מסוף קריית שרת, חולון

מקרא מסלול:
 תחנה    תחנה חדשה לקו     מסלול הקו

דרך השבעה / המלאכה, דרך השבעה / הרצל, דרך השבעה / המכתש, צומת חולון / דרך השיריון, חיל השריון 
/ קיבוץ גלויות, ת. מרכזית תל–אביב-יפו / לוינסקי, שד' הר ציון / לוינסקי, השומרון / השרון, דרך בגין / הרכבת, 

1185 / המסגר, דרך מנחם בגין / המלאכה, קניון טי.ל.וי / החשמונאים, אבן גבירול / קרליבך, אבן גבירול / 
שדרות שאול המלך, אבן גבירול / השופטים, כיכר רבין / אבן גבירול, עיריית תל–אביב-יפו / אבן גבירול, ארלוזורוב 

/ שלמה המלך, ארלוזורוב / דיזנגוף, הירקון / ארלוזורוב, הירקון / ויתקין, הירקון / ירמיהו, מסוף רדינג / הורדה

מסוף קריית שרת, חולון

לה
רמ

רמלה

לכיוון מסוף קריית שרת, חולון

לכיוון קריית האמנים, רמלה 

אהוד מנור / עוזי חיטמן
שושנה דמארי / אהוד מנור

שושנה דמארי
שושנה דמארי / עוזי חיטמן

בית עלמין חדש / דוד רזיאל
רזיאל / זכריה

יהודה שטיין / שדרות 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

מסוף קריית שרת
מסוף קריית 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

בן צבי / שטיין

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

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
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מעתה, הקו לא יעבור יותר במרכז תל-אביב-יפו בשל עבודות הרכבת הקלה.

בנוסף, מסלולו של הקו מכיוון רמלה לתל-אביב-יפו מתקצר ומעתה, הקו ייסע דרך אזור 
התעשייה החדש בחולון )מרכז עזריאלי( ועד מסוף קריית שרת בחולון.

אז מה חדש אצלי?

חדש! מחולון לרמלה שינוי מסלול



 למידע מפורט על כל השינויים היכנסו ל-

pti.org.il 

 או צרו קשר עם מוקד 'כל-קו':

*8787
לתכנון מסלול:

bus.gov.il


