יותר יעיל

#תחבורה_ציבורית
_היא_העתיד
יותר ירוק

יותר אורבני

משדרגים את
התחבורה הציבורית

בקריית אונו
החל ב21.8.20-

למידע מפורט כנסו לpti.org.il -

יותר יעיל

#תחבורה_ציבורית
_היא_העתיד

יותר אורבני

#תחבורה_ציבורית
_היא_העתיד

יותר יעיל

יותר נוח

יותר אורבני

יותר נוח

מה בחוברת
משדרגים את התחבורה הציבורית בקריית אונו
קריית אונו ,אחת מ 17-הרשויות המקומיות במטרופולין תל–אביב-יפו ,מובילה יחד עם משרד
התחבורה ובביצוע של חברת נתיבי איילון ,את פרויקט 'מהיר לעיר' .הפרויקט יציב סטנדרט חדש
בתחבורה הציבורית  -באמצעות רשת צירי העדפה יעילה ונוחה בראייה רחבה ,שדרוג המרחב
העירוני וסביבת התחנות ,תעדוף ברמזורים ,סלילת שבילי אופניים ושיפור השירות בתחבורה
הציבורית ,כולל העלאת תדירות הנסיעות והוספת קווים חדשים.
ביום שישי 21 ,באוגוסט  ,2020א' באלול תש"פ ,ייכנסו לתוקף שינויים במערך התחבורה הציבורית
המשרת אתכם ,תושבי קריית אונו ,בדרככם לעבודה ,ללימודים ,לקניות ולבילויים וליעדים נוספים.
מעתה הדרך למחוז חפצכם תהיה קלה ומהירה יותר.
מה מתחדש לתושבי קריית אונו?
 .1תוספת קווים חדשים וישירים למוקדי עניין ותעסוקה מרכזיים במטרופולין.
 .2שירות משופר ליישובים הסמוכים בבקעת אונו ומחוצה לה.
 .3תדירות מוגברת של קווים בתוך העיר ומחוצה לה.
 .4השקת קו פרימיום ראשון בגוש דן מקריית אונו לרדינג תל–אביב ,המאפשר נסיעה רציפה ומהירה
בנתיבי תעדוף לתחבורה ציבורית.
רוצים לדעת יותר? נשמח לעזור!
אנו מזמינים אתכם להיערך לנסיעה שלכם בצורה הטובה ביותר ,באמצעות המידע המפורט
בחוברת זו ,הפרסומים השונים בעיתונות המקומית בתחנות האוטובוס ובאתר .pti.org.il
בנוסף ,צוות מוקד כל-קו  * 8787ישמח לסייע לכם.
אנא הקדישו כמה רגעים כדי לתכנן את נסיעותיכם הקבועות מראש.
תודה על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
נשמח לשמוע מכם הערות ותובנות.
אנא שמרו על הנחיות משרד הבריאות בנסיעה בתחבורה ציבורית,
עטו מסכה ושימרו על ריחוק חברתי
בברכת נסיעה טובה ,קלה ובטוחה

סיכום השינויים בתחבורה הציבורית באזורכם
קו חדש החל ב28.8.20-

115

קריית אונו  -רדינג ,תל–אביב

מסלול החל ב28.8.20-
שינויחדש
קו

205

יהוד–מונוסון  -קריית עתידים

החל ב28.8.20-

שינוי מסלול

1

יהוד–מונוסון  -תל השומר

החל ב28.8.20-

שינוי מסלול

8

מרכז הספורט ,גבעת שמואל  -תל השומר

החל ב28.8.20-

שינוי מסלול

9

תל השומר -מרכז הספורט ,גבעת שמואל

קו חדש החל ב21.8.20-

28

שינוי מסלול

החל ב21.8.20-

18
שינוי מסלול

אור יהודה  -קניון איילון

החל ב28.8.20-

15
שינוי מסלול

קריית אונו  -רכבת מרכז תל–אביב

דרך רפאל איתן ,קריית אונו  -אור יהודה

4
7-6
9-8
12-10
13
15-14
18-16
20-19
22-21

החל ב28.8.20-

137

יהוד–מונוסון  -אוניברסיטת תל–אביב

24-23

#תחבורה_ציבורית
_היא_העתיד

יותר יעיל

יותר אורבני

יותר נוח

יותר יעיל

#תחבורה_ציבורית
_היא_העתיד

יותר אורבני

יותר נוח

קווים חדשים
קו חדש החל ב28.8.20-

קו חדש החל ב21.8.20-

קו חדש החל ב28.8.20-

205

115

28

יהוד–מונוסון
קריית עתידים
עובר דרך :קניון סביונים,
קניון קריית אונו ,אונ' בר אילן,
מחלף גהה ,רכבת בני ברק,
קניון איילון ועתידים

קריית אונו
רדינג ,תל–אביב
עובר דרך :בקו"ם ,יגאל אלון,
מרכז רפואי אסותא ,תחנת
רכבת השלום ,קניון עזריאלי,
הקריה ,דיזינגוף סנטר ונמל תל–אביב

קריית אונו
רכבת מרכז
עובר דרך :אוניברסיטת בר אילן,
מרכז בני ברק ,מרכז רמת גן,
בורסה ,בית חולים איכילוב
ותחנת רכבת סבידור מרכז

קווים שמסלולם משתנה
החל ב28.8.20-

החל ב28.8.20-

החל ב28.8.20-

8

9

15

מרכז הספורט ,גבעת שמואל
תל השומר
עובר דרך :אוניברסיטת בר אילן,
קניון קריית אונו ,תל השומר
ומרכז הספורט (קאנטרי) בגבעת שמואל

תל השומר
מרכז הספורט ,גבעת שמואל
עובר דרך :אוניברסיטת בר אילן,
קניון קריית אונו ,תל השומר
ומרכז הספורט (קאנטרי) בגבעת שמואל

דרך רפאל איתן ,קריית אונו
אור יהודה
עובר דרך :קניון קריית אונו,
לשכת הגיוס ,מרכז רימון,
צומת סביון וא"ת אור יהודה

החל ב21.8.20-

החל ב28.8.20-

החל ב28.8.20-

18

1

137

קניון איילון
אור יהודה
עובר דרך :אוניברסיטת בר אילן,
בני ברק ,רמת גן וקניון איילון

יהוד–מונוסון
תל השומר
עובר דרך :מרכז רימון,
מרכז יהוד ,אור יהודה ,צומת סביון,
קניון קריית אונו ותל השומר

קווים מבוטלים

יהוד–מונוסון
אוניברסיטת תל–אביב
עובר דרך :קניון קריית אונו ,רחוב
העצמאות באור יהודה ,קניון
איילון ,אצטדיון הדר יוסף ,מכללת
אפקה ואוניברסיטת תל–אביב

החל ב28.8.20-

החל ב28.8.20-

החל ב28.8.20-

החל ב28.8.20-

7

268

39

71

יהוד–מונוסון
אור יהודה

קריית אונו
כרמלית תל–אביב

אור יהודה

יהוד
תל השומר

מעתה ניתן לעלות על
קו  1המשודרג ביהוד

מעתה ניתן לעלות על קו
 68על לוי אשכול ,רח'
צה"ל או שלמה המלך,
ובנוסף ,ניתן לעלות על
קו  168אשר נוסע ישירות
לדרום תל–אביב ולכרמלית

מעתה ניתן לעלות על
קו  436שעוצר בתחנות
בהן עצר קו 39
באור יהודה

מעתה ניתן לעלות על
קו  1המשודרג הנוסע
מיהוד לתל השומר

קווים שתדירותם שופרה
68

168

קריית אונו
תחנה מרכזית ,תל–אביב

קריית אונו
מסוף כרמלית ,תל–אביב

ניהנה מספר

ניהנה מהנוף
נשדרג את
פיתוח
הנוף בעיר

קו חדש החל ב28.8.20-

יותר אורבני

יותר נוח

115

יותר אורבני

יותר נוח

קו  - 115קו פרימיום חדש למסוף רדינג
קריית אונו  -רמת גן  -תל–אביב-יפו

לכיוון תל–אביב

קריית אונו

בית הברוש

בית הברוש

שער קיראון

לשכת גיוס  /דרך רב אלוף יעקב דורי
קריית אונו
בן גוריון  /מנדס

בן גוריון  /הפרדס
שדרות אהרון קציר  /שמחה הולצברג
אוניברסיטת בר אילן  /דרך אשכול
אלוף שדה  /הירדן
רמת גן

אלוף שדה  /דרך יצחק רבין

לכיוון תל–אביב
תל–אביב-יפו

דרך חטיבת אלכסנדרוני  /מבואות

אוניברסיטת בר אילן  /שדרות אהרון קציר
אלוף שדה  /הירדן
אלוף שדה  /דרך יצחק רבין

אלוף שדה  /עודד
דרך השלום  /דרך הטייסים

לה גוורדיה  /דרך הטייסים

לה גוורדיה  /דרך הטייסים

היכל הספורט  /גאל אלון

היכל הספורט  /יגאל אלון

סינרמה  /יגאל אלון

לכיוון תל–אביב

סינרמה  /יגאל אלון

יגאל אלון  /קרמנצקי

אסותא  /יגאל אלון

תחנת רכבת השלום

תחנת רכבת השלום

קפלן  /אלוף מנדלר

קפלן  /אלוף מנדלר

דיזנגוף סנטר  /דיזנגוף

דיזנגוף  /גורדון
דיזנגוף  /ז'בוטינסקי
דיזנגוף  /בן יהודה

ימים א-ה
06:15-22:15

כל  15-30דק'

תל–אביב-יפו

דיזנגוף  /גורדון
דיזנגוף  /ז'בוטינסקי
דיזנגוף  /בן יהודה
מסוף רדינג

תחנת מוצא

מתל-אביב לקריית אונו

תחנות

ימים א-ה
06:15-22:15

יעודכן בקרוב

רמת גן

מסוף רדינג

מקריית אונו לתל-אביב

לוח זמנים
כל  15-30דק'

תחנה מתקדמת
מסלול הקו

שישי ומוצ"ש
יעודכן בקרוב

אלוף שדה  /עודד
דרך השלום  /דרך הטייסים

דיזנגוף סנטר  /דיזנגוף

מקרא

שישי ומוצ"ש

לכיוון קריית אונו

דרך רב אלוף יעקב דורי  /דרך לוי אשכול

מסוף קריית אונו

תחנת יעד
קריית אונו
סביון

לכיוון קריית אונו

תחנת מוצא

מסוף קריית אונו

מתל-אביב לקריית אונו

לכיוון קריית אונו

מקריית אונו לתל-אביב

תחנת יעד

יותר יעיל

#תחבורה_ציבורית
_היא_העתיד

יותר יעיל

#תחבורה_ציבורית
_היא_העתיד

מה חדש אצלי?
קו פרימיום חדש ממסוף קריית
אונו למסוף רדינג בתל–אביב,
המאפשר לראשונה קשר מהיר
וישיר מקריית אונו למוקדי
תעסוקה ועניין בתל–אביב דרך
הרחובות :אלוף שדה (רמת גן),
יגאל אלון ,קפלן
ודיזנגוף (תל–אביב).

תחנה חדשה

יעדים מרכזיים
בקו -
בקו"ם ,יגאל אלון,
מרכז רפואי
אסותא ,תחנת
רכבת השלום,
קניון עזריאלי,
הקריה,
דיזנגוף סנטר,
נמל תל–אביב

לוח הזמנים ,המסלול והתחנות נתונים לשינויים.
מומלץ להתעדכן ב  *8787לפני נסיעה.

קו חדש החל ב28.8.20-

יותר יעיל

#תחבורה_ציבורית
_היא_העתיד

יותר אורבני

#תחבורה_ציבורית
_היא_העתיד

יותר יעיל

יותר נוח

205

יותר אורבני

יותר נוח

קו  205החדש  -ישיר ומהיר לעתידים

יהוד–מונוסון  -קריית אונו  -רמת גן  -בני ברק  -תל–אביב-יפו

לכיוון תל–אביב

יהוד–מונוסון

רמז  /הרא"ה

ויצמן  /רמז

רמז  /יעקב בר סימנטוב

רמז  /הרצל

שדרות מנחם בגין  /דרך משה דיין
שדרות מנחם בגין  /שדרות משה דיין
צומת יהוד מערב  /כביש 461
קניון סביונים 461 /

לכיוון תל–אביב

סביון

צומת סביון  /כביש 4622
דרך חטיבת אלכסנדרוני  /דרך לוי אשכול
דרך לוי אשכול  /שטרן
קניון קריית אונו  /לוי אשכול

קריית אונו

שלמה המלך  /ההדר
בן גוריון  /הפרדס
שדרות בן גוריון  /הנשיא

לכיוון תל–אביב

שדרות אהרון קציר  /שמחה הולצברג
רמת גן
גבעת
שמואל
פתח תקווה

ויצמן  /קדושי מצרים

אוניברסיטת בר אילן  /דרך אשכול
גשר בר אילן  /כביש 4

שדרות מנחם בגין  /הרצוג
שדרות מנחם בגין  /דרך העצמאות
צומת סביון  -לכיוון מזרח
דרך לוי אשכול  /צה"ל
לוי אשכול  /התמר
שלמה המלך  /ההדר

תחנת רכבת בני ברק  /מבצע קדש

קריית אונו

תחנת רכבת בני ברק  /מבצע קדש

מטה מרחב ירקון  /ראול ולנברג

מטה מרחב ירקון  /ראול ולנברג

ראול ולנברג  /הארד

ראול ולנברג  /הנחושת

עתידים

גשר בר אילן  /כביש 4

מחלף גבעת שמואל  /כביש 4
גבעת שמואל  /גשר הולכי רגל

גבעת שמואל  /גשר הולכי רגל
מחלף גהה  /כביש 4

רמת גן
בני ברק

תחנת מוצא

מתל–אביב ליהוד–מונוסון
לוח הזמנים ,המסלול והתחנות נתונים לשינויים.
מומלץ להתעדכן ב  *8787לפני נסיעה.

לוח זמנים
כל  30דק'

מקרא

תחנות

ימים א-ה
06:00-22:15

כל  30דק'

שדרות בן גוריון  /הנשיא
אוניברסיטת בר אילן  /שדרות אהרון קציר

תל–אביב-יפו

ראול ולנברג  /הארד

מיהוד–מונוסון לתל–אביב

06:00-22:15

שדרות בן גוריון /שדרות אהרון קציר

בני ברק

ראול ולנברג  /הברזל

ראול ולנברג  /הנחושת

ימים א-ה

בן גוריון  /מנדס

רמת גן

קניון איילון  /מבצע קדש

ראול ולנברג  /הברזל

תל–אביב-יפו

בני ברק

אבו חצירא  /הירקון

עתידים

אור יהודה

לוי אשכול  /דורי

שלמה המלך  -קניון

בני ברק

דרך ז'בוטינסקי  /סוקולוב

אבו חצירא  /הקישון

תחנת יעד

נווה מונוסון  /כביש 461

מחלף גבעת שמואל  /כביש 4

מחלף גהה

יהוד–מונוסון

לכיוון תל–אביב

אתר הנצחה  /ויצמן

ויצמן  /המעפילים

לכיוון יהוד–מונוסון

ויצמן  /צבי ישי

תחנת יעד

לכיוון יהוד–מונוסון

תחנת מוצא

הרב ישראל אבו חצירא  /דרך ז'בוטינסקי

לכיוון יהוד–מונוסון

מסוף יהוד  /עליה

מסוף יהוד  /הורדה

ז'בוטינסקי  /אהרונוביץ

שישי ומוצ"ש

שישי ומוצ"ש

יעודכן בקרוב

יעודכן בקרוב

מה חדש אצלי?
קו חדש ממסוף יהוד למסוף עתידים בתל–אביב,
המאפשר קשר מהיר וישיר מיישובי הבקעה למוקדי
תעסוקה ועניין בבני ברק
(אבוחצירא ,קניון איילון ורכבת בני ברק)
ותל–אביב (ראול ולנברג ,א"ת עתידים)

תחנה מתקדמת
מסלול הקו
תחנה חדשה

יעדים מרכזיים
בקו -
קניון סביונים,
קניון קריית אונו,
אוניברסיטת בר אילן,
מחלף גהה,
רכבת בני ברק,
קניון איילון ועתידים

לכיוון יהוד–מונוסון

מיהוד–מונוסון לתל–אביב

מתל–אביב ליהוד–מונוסון

דרך ז'בוטינסקי  /אהרונוביץ

יותר אורבני

קו  1המשודרג  -שינוי מסלול

מוהליבר  /נורדאו

אזור תעשייה יהוד  /כביש 461
אלטלף  /שבזי
כיבוי אש  /מוהליבר

טננבאום  /השלום

טננבאום  /צוקרמן

שלמה קפלנסקי  /מוהליבר
ויצמן  /רמז
ויצמן  /קדושי מצרים

צוקרמן  /יונתן נתניהו
מוהליבר  /שלמה קפלנסקי
אתר הנצחה  /ויצמן
ויצמן  /צבי ישי

צבי ישי  /בייקובסקי

צבי ישי  /בייקובסקי

הרצל  /עץ האפרסק

הרצל  /עץ האפרסק

שדרות מנחם בגין  /דרך משה דיין
דרך החורש
דרך משה דיין  /תאשור
שדרות מנחם בגין  /שדרות משה דיין
צומת יהוד דרום  /כביש 412
ניצן  /גבי אשכנזי
ביה"כ עולי בבל  /יוסף חיים
עצמאות  /החצב
העצמאות  /ירושלים
היכל התרבות  /שדרות אליהו סעדון
שדרות אליהו סעדון  /סקלאר לו
שדרות בן פורת  /הל"ה
בן פורת  /ראשונים

שדרות מנחם בגין  /הרצוג
דרך החורש
דרך משה דיין  /תדהר
שדרות מנחם בגין  /דרך העצמאות
ניצן  /גבי אשכנזי
ניצן  /שדרות צפריר
שדרות צפריר  /גבי אשכנזי
צפריר  -שכ' נווה רבין
דוד אלעזר  /השיטה

אור יהודה

דוד אלעזר  /הבנים
דרך העצמאות  /ההסתדרות

מחנה דורי  /כביש 461

דרך לוד  /יגאל אלון

דרך לוד  /יגאל אלון

צומת סביון

דרך לוד  -נווה סביון

דרך חטיבת אלכסנדרוני  /מבואות

דרך חטיבת אלכסנדרוני  /מבואות
דרך חטיבת אלכסנדרוני  /דרך לוי אשכול
דרך לוי אשכול  /שטרן
קניון קריית אונו  /לוי אשכול
דרך לוי אשכול  /הרוגי מלכות בבל
לוי אשכול  /וולך

קריית אונו

לוי אשכול
מועצה דתית קריית אונו  /דוד רמז
הנשיא  /יהודה המכבי
הנשיא  /שדרות יעל
הנשיא  /שדרות יהודית
שדרות בן גוריון  /הנשיא
ביה"ס ויצמן  /מנדס

רמת גן

לכיוון רמת גן

לכיוון רמת גן

ניצן  -שכ' נווה רבין

הרצל  /רמז

יחזקאל קזז  /דרך לוד

צומת סביון  /כביש 4622

סביון

לוי אשכול  -קניון
דרך לוי אשכול  /הרוגי מלכות בבל
דרך לוי אשכול  /ירושלים
לוי אשכול  /וולך
דוד רמז  /מיכאל וולך
הנשיא  /ארלוזורוב
הנשיא  /אוסישקין
הנשיא  /העמל
בן גוריון  /הפרדס
בן גוריון  /שלמה המלך
גילדסגיים  /שדרות אהרון קציר
בקו"ם  /שדרות אהרון קציר

בקו"ם  /שדרות אהרון קציר

בית החולים תל השומר  -מנהלה
בית החולים תל השומר  /מיון

קריית אונו

מיכאל וולך  /דרך לוי אשכול

בית החולים תל השומר  /גריאטריה

בית החולים תל השומר  /מד"א

סביון

דרך לוי אשכול  /צה"ל

שדרות אהרון קציר  /מנדס
בית החולים תל השומר

אור יהודה

לוי אשכול  /דורי

בית החולים תל השומר  /שיקום

בית החולים תל השומר  /גריאטריה

עירייה  /אליהו סעדון

מרכז מסחרי  /יחזקאל קזז
יחזקאל קזז  /דרך לוד

דרך לוד  /פארק קנדה

לכיוון רמת גן

לכיוון רמת גן

רמז  /יעקב בר סימנטוב

יהוד–מונוסון

אור יהודה

לכיוון רמת גן

לכיוון רמת גן

מוהליבר  /כצנלסון

מוהליבר  /בן צבי

צוקרמן  /סוקניק

לכיוון רמת גן

אלטלף  /שבזי

מסוף יהוד  /הורדה

לכיוון יהוד–מונוסון

צומת יהוד

תחנת יעד

לכיוון יהוד–מונוסון

מסוף יהוד  /עליה

מרמת גן ליהוד–מונוסון

לכיוון יהוד–מונוסון

תחנת מוצא

אור יהודה

יחזקאל קזז  /מונטיפיורי

יהוד–מונוסון  -אור יהודה  -קריית אונו  -תל השומר

מיהוד–מונוסון לרמת גן

יהוד–מונוסון

בן פורת  /נילי

שדרות בן פורת  /אפרים גואטה

רמת גן

בית החולים תל השומר  /מד"א
בית החולים תל השומר  /מנהלה
בית החולים תל השומר  -מיון
בית החולים תל השומר  /מכון הלב
שיבא

תחנת מוצא

בית החולים תל השומר  /מכון הלב

בן פורת  /הל"ה
תחנת יעד

שדרות בן פורת  /הראשונים

מקרא

תחנות

תחנה מתקדמת

מסלול הקו

תחנה חדשה

שיבא
מיהוד–מונוסון לרמת גן

מרמת גן ליהוד–מונוסון
המשך פרטים על הקו בעמוד הבא

לכיוון יהוד–מונוסון

1

יותר נוח

לכיוון יהוד–מונוסון

יותר נוח

יותר אורבני

לכיוון יהוד–מונוסון

יותר יעיל

יותר יעיל

לכיוון יהוד–מונוסון

שינוי מסלול החל ב28.8.20-

#תחבורה_ציבורית
_היא_העתיד

#תחבורה_ציבורית
_היא_העתיד

שינוי מסלול החל ב28.8.20-

1

#תחבורה_ציבורית
_היא_העתיד

יותר יעיל

יותר נוח

קו  1המשודרג  -שינוי מסלול

יהוד–מונוסון  -אור יהודה  -קריית אונו  -תל השומר
המשך פרטים על קו  1מהעמוד הקודם
לוח זמנים

מקרא

תחנות

ימים א-ה
06:00-24:00

ימים א-ה
06:00-24:00

כל  15-20דק'

תחנה מתקדמת

כל  15-20דק'

מסלול הקו
תחנה חדשה

שישי ומוצ"ש

שישי ומוצ"ש

יעודכן בקרוב

יעודכן בקרוב

יעדים מרכזיים
בקו -
מה חדש אצלי?

קו  1המשודרג מחבר בין
יישובי בקעת אונו (יהוד–מונוסון,
אור יהודה ,קריית אונו) ותל
השומר ובין דרכים ראשיות
באזור ,ומאפשר מעבר מהיר
ונוח לקווים המגיעים למוקדי
עניין במטרופולין.

מרכז רימון,
מרכז יהוד,
צומת סביון,
קניון אונו,
תל השומר

לוח הזמנים ,המסלול והתחנות נתונים לשינויים.
מומלץ להתעדכן ב  *8787לפני נסיעה.

#תחבורה_ציבורית
_היא_העתיד

יותר אורבני

שינוי מסלול החל ב28.8.20-

#תחבורה_ציבורית
_היא_העתיד

יותר יעיל

יותר אורבני

שינוי מסלול
יותר יעיל

יותר נוח

8

#תחבורה_ציבורית
_היא_העתיד
יותר יעיל

גבעת שמואל  -גני תקווה  -קריית אונו  -תל השומר

מגבעת שמואל לרמת גן
תחנת מוצא

מרמת גן לגבעת שמואל

מרכז ספורט  /האתרוג

הרי יהודה  /הנגב

הזיתים  /הרימון

האקליפטוס  /דרך הים

בית החולים תל השומר  /מד"א

ספורטק  /לוי אשכול

הנשיא  /לוחמי הגטאות

דרך הים  /דרך התקווה

בית החולים תל השומר  /מנהלה

כיכר גרין  /לוס אנג'לס

הנשיא  /עוזי חיטמן

התאנה  /הכרמל
הכרמל  /קדושי השואה

ביאליק  /שדרות מנחם בגין

הגליל  /יודפת

פארק רמון  /שדרות מנחם בגין

הגליל  /עמק יזרעאל

מרכז וואהל  /מקס ואנה ווב

מ.מסחרי ג.סביון

קריית אונו

לכיוון רמת גן

בית החולים תל השומר

הרצל  /פארק ורשה
מרזוק ועזר  /אמיל זולא

בית החולים תל השומר  /מד"א

לכיוון רמת גן

תחנת יעד
לוח הזמנים ,המסלול והתחנות נתונים לשינויים.
מומלץ להתעדכן ב  *8787לפני נסיעה.

הרי יהודה  /עין שמש

גני תקווה

מסלול הקו

תחנה חדשה

הגליל  /העמקים
מועצת גני תקווה
בי"ס גנים  /הגליל
כיכר קדושי השואה
מרכז הבמה  /הכרמל
גני תקווה

הכרמל  /הערבה
הנגב  /ים המלח

דרך הים  /דרך המלך

דרך הים  /דרך האיילות

דרך האגמים  /דרך אילות

בית ספר אריאל  /הרי יהודה

המשך פרטים על הקו בעמוד 15

הזיתים  /העבודה
הזיתים  /בארי
הזיתים  /הרימון

הרי יהודה  /הרמה
קריית אונו

הרי יהודה  /עין חנוך

הזיתים  /הגפן

גבעת שמואל

הרב שלמה גורן  /מגשימים
תחנת יעד

מרכז ספורט  /האתרוג

לוח הזמנים ,המסלול והתחנות נתונים לשינויים.
מומלץ להתעדכן ב  *8787לפני נסיעה.

דרך המלך  /טיילת התקווה

דרך המשי
העמקים  /ביה"ס האיילות

קניון הגבעה  /יוני נתניהו

בית ספר אריאל  /הרי יהודה

דרך המשי

בכיוון ההפוך ניתן לעלות על קו 9
העובר במסלול דומה

זבולון המר  /יוני נתניהו

דרך הים  /דרך התקווה

לכיוון גבעת שמואל

בית החולים תל השומר  /גריאטריה

לכיוון גבעת שמואל

שלמה המלך  /ההדר

מ.מסחרי ג.סביון

אורי צבי גרינברג  /ז'בוטינסקי

בית החולים תל השומר  -מנהלה

הרי יהודה  /הרמה

קריית אונו אוניברסיטת בר אילן  /מקס ואנה ווב

שלמה המלך  -קניון

הרצל  /וינגייט

מקרא

קריית אונו

תיכון בן צבי  /שלמה המלך

אוניברסיטת בר אילן  /קרן היסוד

יחזקאל  /ירמיהו

בית החולים תל השומר  /שיכון רופאים

תחנות

שלמה המלך  /ההדר

אוניברסיטת בר אילן

מקס ואנה ווב  /דרך ז'בוטינסקי

הרצל  /שד .נורדאו

יהודה הלוי  /ישעיהו

בן גוריון  /שלמה המלך

הרצל  /שדרות נורדאו

יחזקאל  -בי"ס רימונים

גילדסגיים  /שדרות אהרון קציר

דרך לוי אשכול  /יהודה הלוי

ביה"ס ויצמן  /מנדס

הרצל  /וינגייט

קניון קריית אונו  /שלמה המלך

כביש  / 471זבוטינסקי

דרך לוי אשכול  /יצחק רבין

מנדס  /שדרות אהרון קציר

רמת גן

מרכז וואהל  /מקס ואנה ווב

שלמה המלך  /נחל גמלא

רמת גן

מנדס  /גפונוב

הרצל  /פארק ורשה

לכיוון גבעת שמואל

אוניברסיטת בר אילן  /מקס ואנה ווב

לכיוון רמת גן

לכיוון רמת גן

ביאליק  -עירייה

הגליל  /גבעון

רמת גן

לכיוון גבעת שמואל

גני תקווה

גוש עציון  /הציונות

הרצל  /גולומב

קריית אונו

תל השומר  -קריית אונו  -גני תקווה  -גבעת שמואל

תחנת מוצא בית החולים תל השומר  /גריאטריה

מקס ואנה ווב  /דרך ז'בוטינסקי

גבעת
שמואל

קו  9המשודרג  -שינוי מסלול

יהודה הלוי  /ישעיהו

ז'בוטינסקי  /אורי צבי גרינברג

רמת גן

יותר אורבני

יותר נוח

לכיוון גבעת שמואל

גבעת
שמואל

יותר נוח

9

קו  8המשודרג  -שינוי מסלול

יותר אורבני

#תחבורה_ציבורית
_היא_העתיד

מקרא

תחנות

מסלול הקו

תחנה חדשה

בכיוון ההפוך ניתן לעלות על קו 8
העובר במסלול דומה

המשך פרטים על הקו בעמוד הבא

שינוי מסלול החל ב28.8.20-

8

#תחבורה_ציבורית
_היא_העתיד

יותר יעיל

יותר נוח

קו  8המשודרג  -שינוי מסלול

גבעת שמואל  -גני תקווה  -קריית אונו  -תל השומר
המשך פרטים על קו  8מעמוד 13
מקרא

לוח זמנים
ימים א-ה
06:00-22:30

כל  20-30דק'

שישי ומוצ"ש
יעודכן בקרוב

תחנות

ימים א-ה
06:00-22:30

כל  20-30דק'

שישי ומוצ"ש
יעודכן בקרוב

מה חדש אצלי?

שינוי מסלול

9

קו  8המשודרג מחבר בין גבעת שמואל
ליישובי האזור (קריית אונו ,גני תקווה)
ותל השומר.

מסלול הקו
תחנה חדשה

יעדים מרכזיים בקו -
אוניברסיטת בר
אילן ,קניון קריית
אונו ,תל השומר,
מרכז הספורט
(קאנטרי) בגבעת
שמואל

קו  9המשודרג  -שינוי מסלול
תל השומר  -קריית אונו  -גני תקווה  -גבעת שמואל
המשך פרטים על קו  9מהעמוד הקודם
מקרא

לוח זמנים
ימים א-ה
06:00-22:30

כל  20-30דק'

תחנות

ימים א-ה
06:00-22:30

כל  20-30דק'

שישי ומוצ"ש

שישי ומוצ"ש

יעודכן בקרוב

יעודכן בקרוב

מה חדש אצלי?
קו  9המשודרג מחבר בין גבעת שמואל
ליישובי האזור (קריית אונו ,גני תקווה)
ותל השומר.

מסלול הקו
תחנה חדשה

יעדים מרכזיים בקו -
אוניברסיטת בר
אילן ,קניון קריית
אונו ,תל השומר,
מרכז הספורט
(קאנטרי) בגבעת
שמואל

יותר אורבני

קו  28החדש

קריית אונו  -גני תקווה  -גבעת שמואל  -רמת גן  -בני ברק
 -תל–אביב-יפו

גני תקווה

יחזקאל  /בר יהודה

לוי אשכול  /התמר

מרכז מסחרי ג.סביון

לוי אשכול  -קניון

העמקים  /סמטת עמק זבולון

יחזקאל  /ירמיהו

הרי יהודה  /הרמה
הרי יהודה  /עין שמש
יהודה הלוי  /ישעיהו

לכיוון תל–אביב

רמת גן
גבעת
שמואל
בני
ברק

העמקים  /סמטת עמק זבולון
הרי יהודה  /הרמה

לוי אשכול

הרי יהודה  /עין חנוך

מועצה דתית קריית אונו  /דוד רמז

יהודה הלוי  /ישעיהו

קפלן

ספורטק /לוי אשכול

הרצל  /גולומב

קפלן  /דוד רמז

הרצל  /וינגייט

גולומב  -מתנ"ס

הרצל/שדרות נורדאו
גבעת
שמואל

מרכז מסחרי ג.סביון

כביש  / 471ז'בוטינסקי
אוניברסיטת בר אילן  /מקס ואנה ווב

הרצל  /וינגייט
הרצל /שדרות נורדאו
אוניברסיטת בר אילן

מרכז וואהל /מקס ואנה ווב

אוניברסיטת בר אילן  /קרן היסוד

מקס ואנה ווב  /ז'בוטינסקי

אוניברסיטת בר אילן  /מקס ואנה ווב

ז'בוטינסקי  /א.צ גרינברג

מרכז וואהל  /מקס ואנה ווב

ז'בוטינסקי  /רמב"ם

מקס ואנה ווב  /דרך ז'בוטינסקי

צומת גבעת שמואל

ז'בוטינסקי  /רמב"ם

הרב כהנמן  /קוקה קולה

צומת גבעת שמואל

כהנמן  /הרב זוננפלד

קריית אונו

הרב כהנמן  /הרב זוננפלד

רמת גן

גבעת
שמואל

בני
ברק

רבי עקיבא  /הרב כהנמן
רבי עקיבא  /אליהו הנביא

רבי עקיבא  /חזון אי"ש

רבי עקיבא  /הרב שך

רבי עקיבא  /רש"י

רבי עקיבא  /גן ורשה

רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה

ירושלים  /בן זכאי
עיריית בני ברק  /ירושלים
ירושלים  /הרא"ה

עיריית בני ברק  /ירושלים

הרא"ה  /הרצל
הרצל  /דרך ז'בוטינסקי
דרך ז'בוטינסקי  /ביאליק
דרך ז'בוטינסקי  /גלעד

ירושלים  /דניאל
הרא"ה/דרך בן גוריון
הרא"ה  /הרצל
ביאליק  /נורדאו

רמת גן

דרך ז'בוטינסקי  /ביאליק
דרך ז'בוטינסקי  /גלעד

הבורסה  /דרך ז'בוטינסקי

הבורסה  /דרך ז'בוטינסקי

הבורסה  /דרך ז'בוטינסקי

תחנת רכבת תל-אביב מרכז  /על פרשת דרכים

דרך בגין  /על פרשת דרכים
בית הדר דפנה  /שדרות שאול המלך
בית המשפט  /ויצמן
תל–אביב-יפו

בני
ברק

ירושלים  /בן זכאי
עיריית בני ברק  /ירושלים

הרא"ה  /דרך בן גוריון

רמת גן

הרב כהנמן  /עזרא
הרב כהנמן  /רבי עקיבא

הרא"ה  /הבנים

לכיוון תל–אביב

לכיוון תל–אביב

קריית אונו

דרך לוי אשכול  /צה"ל

לכיוון תל–אביב

לכיוון תל–אביב

קניון קריית אונו  /לוי אשכול

לוי אשכול  /דורי

לכיוון קריית אונו

דרך לוי אשכול  /שטרן

דרך חטיבת אלכסנדרוני  /מבואות

לכיוון קריית אונו

מסוף קריית אונו

מסוף קריית אונו

תחנת יעד
קריית אונו
סביון

לכיוון תל–אביב

מתל–אביב לקריית אונו

דרך חטיבת אלכסנדרוני  /דרך לוי אשכול
קריית אונו

כהנמן  /פוברסקי

לכיוון קריית אונו

מקריית אונו לתל–אביב
תחנת מוצא

יותר נוח

בית חולים איכילוב  /ויצמן
ארלוזורוב  /ויצמן
ארלוזורוב  /דרך נמיר

תחנת רכבת תל-אביב מרכז  /הורדה
תחנת יעד

מקריית אונו לתל–אביב

מקרא

תחנות

דרך מנחם בגין  /על פרשת דרכים
בית הדר דפנה  /שדרות שאול המלך
בית המשפט  /ויצמן
בית חולים איכילוב  /ויצמן

תל–אביב-יפו

ויצמן  /בארי
ארלוזורוב  /דרך נמיר
תחנת רכבת תל-אביב מרכז  /על פרשת דרכים
תחנת מוצא

מתל–אביב לקריית אונו

תחנה מתקדמת

מסלול הקו

תחנה חדשה

המשך פרטים על הקו בעמוד הבא

לכיוון קריית אונו

יותר נוח

יותר אורבני

לכיוון קריית אונו

28

יותר אורבני

יותר יעיל

לכיוון קריית אונו

קו חדש החל ב21.8.20-

יותר יעיל
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קו חדש החל ב21.8.20-

28
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יותר יעיל

יותר אורבני

יותר נוח

קו  28החדש

קריית אונו  -גני תקווה  -גבעת שמואל  -רמת גן  -בני ברק
 תל–אביב-יפוהמשך פרטים על קו  28מהעמוד הקודם
לוח זמנים

ימים א-ה

ימים א-ה
06:00-24:30

כל  30-35דק'

05:30-07:45

כל  20-25דק'

07:45-23:45

כל  30-35דק'

יום ו
05:45-15:10

תחנות
תחנה מתקדמת

יום ו

כל  30-35דק'

06:00-15:10

מוצ"ש
20:30-24:05

מקרא

מסלול הקו

כל  30-35דק'

תחנה חדשה

מוצ"ש

כל  30-35דק'

20:30-24:10

כל  30-35דק'

מה חדש אצלי?

יעדים מרכזיים
בקו -
אוניברסיטת בר
אילן ,מרכז בני
ברק ,מרכז רמת
גן ,בורסה ,ביה"ח
איכילוב ותחנת
רכבת סבידור
מרכז

קו חדש מקריית אונו
ליעדים מרכזיים בבני ברק ,רמת
גן ותל–אביב העובר דרך יישובי
האזור (גני תקווה וגבעת שמואל)

לוח הזמנים ,המסלול והתחנות נתונים לשינויים.
מומלץ להתעדכן ב  *8787לפני נסיעה.
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למידע מפורט כנסו לpti.org.il -

שינוי מסלול החל ב21.8.20-

דרך בן גוריון  /דרך ששת הימים

בן גוריון  /מגדלי קונקורד

דרך בן גוריון  /אולמי מודיעין

דרך בן גוריון  /ז'בוטינסקי

רבי עקיבא  /גן קדושי ורשה

רבי עקיבא  /הרב שך

הרב כהנמן  /רבי עקיבא

לכיוון רמת גן

הרב כהנמן  /עזרא

רבי עקיבא  /הרב כהנמן
כהנמן  /הרב זוננפלד

הרב כהנמן  /הרב זוננפלד

הרב כהנמן  /קוקה קולה

דוד בן גוריון  /מבצע קדש

דוד בן גוריון  /מבצע קדש

ביאליק  -עירייה
שדרות לוחמי הגטאות  /ביאליק
לוחמי הגטאות  /יצחק שדה
גן דקל  /הנשיא

לכיוון רמת גן

הנשיא  /עוזי חיטמן
הנשיא  /לוחמי הגטאות
הזיתים  /בארי
הזיתים  /העבודה
קניון הגבעה  /יוני נתניהו
זבולון המר  /יוני נתניהו
אורי צבי גרינברג  /ז'בוטינסקי
מקס ואנה ווב  /דרך ז'בוטינסקי
מרכז וואהל  /מקס ואנה ווב

ביאליק  -עירייה
לוחמי הגטאות  /ביאליק

שדרות בן גוריון  /הנשיא
בן גוריון  /מנדס

בית הברוש

סביון

בית הברוש
דרך חטיבת אלכסנדרוני  /מבואות

מרכז מסחרי  /העצמאות

גבעת
שמואל

העצמאות  -צומת סביון

יהדות קנדה  /העצמאות

עצמאות  /החצב

יהדות קנדה  /החרושת

העצמאות  /ירושלים

החרושת  -מסוף אור יהודה

יהדות קנדה  /אסירי ציון
יהדות קנדה  /העבודה

ימים א-ה
05:25-24:10

ביאליק  /שדרות מנחם בגין

כל  30-45דק'

יום ו

פארק רמון  /שדרות מנחם בגין

05:55-16:00

כל  30-45דק'

מוצ"ש

ז'בוטינסקי  /א.צ גרינברג

21:40-24:10

רמת גן

כל  70-80דק'

מאור יהודה לרמת גן

מקרא
תחנות

ימים א-ה
06:00-24:10

יום ו
06:10-16:15

כל  30-40דק'

מוצ"ש
21:40-24:10

כל  70-80דק'

תחנת מוצא

לוח הזמנים ,המסלול והתחנות נתונים לשינויים.
מומלץ להתעדכן ב  *8787לפני נסיעה.

מסוף אור יהודה

כל  30-50דק'

אור
יהודה

דרך העצמאות  /ההסתדרות

העצמאות  /הכלנית

לוח זמנים

סביון

העצמאות  /דוד אלעזר

מרמת גן לאור יהודה

הזיתים  /העבודה

מרכז וואהל  /מקס ואנה ווב

דרך חטיבת אלכסנדרוני  /מבואות
צומת סביון  /כביש 4622

אור
יהודה

קריית
אונו

דרך רב אלוף יעקב דורי  /דרך לוי אשכול

לשכת גיוס  /דרך רב אלוף יעקב דורי

תחנת יעד

הזיתים  /בארי

מקס ואנה ווב  /דרך ז'בוטינסקי

בן גוריון  /שלמה המלך

דרך רב אלוף יעקב דורי  /גילדסגיים

הנשיא  /לוחמי הגטאות
גן דקל  /הנשיא

בן גוריון  /הפרדס
שער קיראון

לוחמי הגטאות  /יצחק שדה
הנשיא  /עוזי חיטמן

שדרות בן גוריון  /הנשיא

שדרות בן גוריון  /שד' אהרון קציר

כהנמן  /פוברסקי

לכיוון אור יהודה

רבי עקיבא  /חזון אי"ש

רבי עקיבא  /אליהו הנביא

בני ברק

קריית
אונו

לכיוון אור יהודה

לכיוון רמת גן

רבי עקיבא  /ירושלים

רבי עקיבא  /גן ורשה

אוניברסיטת בר אילן  /קרן היסוד
שדרות אהרון קציר  /כפר אז"ר

לכיוון רמת גן

רבי עקיבא  /הרב קוק

רבי עקיבא  /הרב קוק

רבי עקיבא  /רש"י

תחנת יעד
רמת גן

רבי עקיבא  /דרך ז'בוטינסקי

שדרות אהרון קציר  /שמחה הולצברג

אוניברסיטת בר אילן  /שדרות אהרון קציר

לכיוון אור יהודה

קניון איילון

אוניברסיטת בר אילן  /מקס ואנה ווב

רמת גן

מאור יהודה לרמת גן

אוניברסיטת בר אילן  /מקס ואנה ווב גבעת שמואל

לכיוון אור יהודה

קניון איילון

רבי עקיבא  /שמואל הנביא

רמת גן

יותר נוח

אור יהודה  -קריית אונו  -גבעת שמואל  -בני ברק  -רמת גן

תחנת מוצא

גבעת
שמואל

יותר אורבני

קו  18המשודרג  -שינוי מסלול

מרמת גן לאור יהודה

בני ברק

יותר יעיל

יותר אורבני

יותר יעיל

יותר נוח
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רמת גן
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תחנה מתקדמת
מסלול הקו
תחנה חדשה

יעדים מרכזיים
בקו -

אוניברסיטת בר אילן ,בני
ברק ,רמת גן ,קניון איילון

מה חדש אצלי?

הקו לא יעבור יותר בגני תקווה ובשכונות
מרכז קריית אונו ,אלא ייסע מאור יהודה,
דרך שדרות בן גוריון בקריית אונו
ליעדים מרכזיים ביישובי האזור (גבעת
שמואל ,רמת גן ובני ברק) ויסיים את
מסלולו בקניון איילון
• שימו לב :קווים  8ו 9-המשודרגים
יקשרו מעתה בין קריית אונו לגבעת
שמואל וגני תקווה ואילו קו  28החדש
יקשר בין בני ברק ,וגבעת שמואל.

שינוי מסלול החל ב28.8.20-

יותר אורבני

יותר נוח

קו  15המשודרג  -שינוי מסלול
קריית אונו  -סביון  -אור יהודה

דרך רפאל איתן  /הדובדבן

דרך רפאל איתן  /הדובדבן

בי"ס יעקב כהן  /יצחק רבין

בי"ס יעקב כהן  /יצחק רבין

לכיוון אור יהודה

כיכר גרין  /לוס אנג'לס
הרצל  /פארק ורשה

הרצל  /גולומב

הרצל  /וינגייט

הרצל  /וינגייט

הרצל  /שדרות נורדאו

הרצל  /שדרות נורדאו
יגאל אלון  /משה סנה
יגאל אלון  /עמק האלה

לכיוון אור יהודה

שדרות בן גוריון /שדרות אהרון קציר
הנשיא  /העמל
הנשיא  /אוסישקין
הנשיא  /ארלוזורוב
דוד רמז  /מיכאל וולך
מיכאל וולך  /דרך לוי אשכול
לוי אשכול  /וולך

לכיוון אור יהודה

הזמיר  /הדרור
מעלה השחר  /מיכאל לוין

תנועת המרי  /קפלן
הנשיא  /שדרות יהודית
הנשיא  /שדרות יעל
מועצה דתית קריית אונו  /דוד רמז
החשמל  /האורן
המייסדים  /אברהם גולני
מעלה השחר  /מיכאל לוין

צה"ל  /חבצלת
דרך חטיבת אלכסנדרוני  /דרך לוי אשכול

מועדון נוער  /נהר הירדן

מרכז מסחרי  /העצמאות

דרך חטיבת אלכסנדרוני  /מבואות

יהדות קנדה  /אסירי ציון
יהדות קנדה  /העבודה

מסוף אור יהודה

תחנת יעד

מאור יהודה לקריית אונו
לוח הזמנים ,המסלול והתחנות נתונים לשינויים.
מומלץ להתעדכן ב  *8787לפני נסיעה.

מקרא

לוח זמנים
ימים א-ה
06:00-22:00

הקריה האקדמית  /נהר הירדן

נחל גמלא  /שלמה המלך

לוי אשכול  /דורי

העצמאות  /ירושלים

כל  20-30דק'

תחנות

ימים א-ה
06:00-22:00

כל  20-30דק'

נחל גמלא  /שלמה המלך

צומת סביון  /כביש 4622

הקריה האקדמית אונו  /צה"ל

עצמאות  /החצב

אור
יהודה

העצמאות  /דוד אלעזר
דרך העצמאות  /ההסתדרות
יהדות קנדה  /העצמאות

סביון

אור
יהודה

אור
יהודה
תחנת מוצא

מקריית אונו לאור יהודה

קריית אונו

הנשיא  /יהודה המכבי

לכיוון אור יהודה

הרצל  /פארק ורשה

עירייה  /יצחק רבין

לכיוון קריית אונו

מרזוק ועזר  /אמיל זולא

מסוף אור יהודה

העצמאות  /הכלנית

לכיוון קריית אונו

עירייה  /יצחק רבין

תחנת יעד

יהדות קנדה  /החרושת

העצמאות  -צומת סביון

לכיוון קריית אונו

תחנת מוצא

מאור יהודה לקריית אונו

שישי ומוצ"ש

שישי ומוצ"ש

יעודכן בקרוב

יעודכן בקרוב

מה חדש אצלי?

קו  15המשודרג מגיע
מעתה גם לאור יהודה
(שכונות ההסתדרות ,שפרינצק-
עמידר ,שיכון ממשלתי ונווה סביון)

תחנה מתקדמת
מסלול הקו
תחנה חדשה

יעדים מרכזיים
בקו -

קניון קריית אונו,
לשכת הגיוס,
מרכז רימון ,
צומת סביון,
א"ת אור יהודה

לכיוון קריית אונו

מקריית אונו לאור יהודה

סביון

יותר אורבני

יותר יעיל

יותר נוח

15

קריית אונו

יותר יעיל

#תחבורה_ציבורית
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#תחבורה_ציבורית
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שינוי מסלול החל ב28.8.20-

יותר נוח

לכיוון תל–אביב

דרך חטיבת אלכסנדרוני  /מבואות
לוי אשכול  /דורי

לכיוון תל–אביב

דרך לוי אשכול  /צה"ל
לוי אשכול  /התמר
לוי אשכול  -קניון
דרך לוי אשכול  /הרוגי מלכות בבל
דרך לוי אשכול  /ירושלים
לוי אשכול  /וולך
ספורטק  /לוי אשכול

לכיוון תל–אביב

לוי אשכול  /רפאל איתן
דרך יצחק רבין  /העצמאות
פתח
תקווה

בני ברק

דרך יצחק רבין  /אבי אורן
ז'בוטינסקי  /אלברט איינשטיין

שדרות מנחם בגין  /שדרות משה דיין
צומת יהוד דרום/כביש 412
מרכז מסחרי/העצמאות
צומת סביון  /כביש 4622
דרך חטיבת אלכסנדרוני  /דרך לוי אשכול
דרך לוי אשכול  /שטרן
קניון קריית אונו  /לוי אשכול
דרך לוי אשכול  /הרוגי מלכות בבל

קריית אונו

בני אפרים  /הדר יוסף

מכללת אפקה  /בני אפרים

מכללת אפקה  /בני אפרים

ביה"ס עמל  /בני אפרים

תל–אביב-יפו

בני אפרים  /שדרות קק"ל

ביה"ס עמל  /בני אפרים

שדרות קק"ל  /בני אפרים

בני אפרים  /שדרות קק"ל

מחלף קק"ל  /שדרות קק"ל

שדרות קק"ל  /בני אפרים
אפקה  /שדרות קק"ל

שדרות קק"ל  /אופקים

שדרות קק"ל  /חיים לבנון

חיים לבנון  /קלצ'קין

קלצ'קין

תחנת יעד

מסוף קלצ'קין  /אוניברסיטה

מיהוד–מונוסון לתל–אביב

לוח הזמנים ,המסלול והתחנות נתונים לשינויים.
מומלץ להתעדכן ב  *8787לפני נסיעה.

דרך יצחק רבין  /חייקה גרוסמן
בריכת נווה עוז  /דרך יצחק רבין
דרך זאב ז'בוטינסקי  /שחם
ז'בוטינסקי  /שנקר

מרטין גהל  /האופן
דרך אם המושבות  /המכבים

היצירה  /האופן
מרטין גהל  /האופן

תחנת מוצא

מתל–אביב ליהוד–מונוסון

דרך לוי אשכול  /יצחק רבין
דרך יצחק רבין  /אבי אורן

תל–אביב-יפו

מחלף קק"ל  /שדרות קק"ל

לוי אשכול  /וולך

היצירה  /אפעל

קניון איילון  /דרך אם המושבות

בני אפרים  /הדר יוסף

אור יהודה
סביון

בני אפרים  /בכור שטרית

אפקה  /שדרות קק"ל

פתח
תקווה

לכיוון יהוד–מונוסון

העצמאות  -צומת סביון

שדרות מנחם בגין  /דרך משה דיין

ביה"כ עולי בבל/יוסף חיים

מרכז הספורט  /בכור שטרית

מגרשי הטניס  /בכור שטרית

לכיוון תל–אביב

רמז  /הרצל

רמז  /יעקב בר סימנטוב

איצטדיון הדר יוסף  /בכור שטרית

מרכז הספורט  /בכור שטרית

יהוד–מונוסון

בני ברק

מבצע קדש  /ראול ולנברג

איצטדיון הדר יוסף  /בכור שטרית

לכיוון יהוד–מונוסון

רמז  /קפלן

העצמאות/הכלנית

תחנת יעד

אתר הנצחה  /ויצמן
רמז  /חנה סנש

תחנת רכבת בני ברק  /מבצע קדש

מבצע קדש  /ראול ולנברג

וייצמן  /צבי ישי

ויצמן  /רמז

שדרות מנחם בגין  /דרך העצמאות

קריית אונו

מסוף יהוד  /עליה

רמז  /הרא"ה

שדרות מנחם בגין  /הרצוג

סביון

מתל–אביב ליהוד–מונוסון

דרך אם המושבות  /המכבים

תחנת רכבת בני ברק  /מבצע קדש

בני ברק

לכיוון יהוד–מונוסון

מסוף יהוד  /הורדה
ויצמן  /קדושי מצרים

אור יהודה

יותר נוח

יהוד–מונוסון  -קריית אונו  -פתח תקווה  -בני ברק  -תל אביב

ויצמן  /המעפילים

יהוד–מונוסון

יותר אורבני

קו  137המשודרג  -שינוי מסלול

מיהוד–מונוסון לתל–אביב
תחנת מוצא

יותר אורבני

יותר יעיל

מקרא

לוח זמנים
ימים א-ה
06:00-14:30

כל  30-60דק'

תחנות

ימים א-ה
07:40-20:10

כל  30-60דק'

שישי ומוצ"ש

שישי ומוצ"ש

יעודכן בקרוב

יעודכן בקרוב

תחנה מתקדמת
מסלול הקו
תחנה חדשה

יעדים מרכזיים
בקו -

קניון קריית אונו ,רחוב העצמאות באור
יהודה ,קניון איילון ,אצטדיון הדר יוסף,
מכללת אפקה ,ואוניברסיטת תל–אביב

מה חדש אצלי?
קו  137המשודרג מיהוד–מונוסון לתל–אביב
מאפשר מעתה חיבור מהיר וקצר יותר
לאוניברסיטת תל–אביב מהיישובים יהוד–
מונוסון ,אור יהודה וקריית אונו ,ללא מעבר
באזור רמת החייל ועתידים בצפון תל–אביב.
• שימו לב לשינוי המסלול ביהוד–מונוסון
• ניתן להגיע לאזור התעשייה עתידים
באמצעות הקו החדש 205 -

לכיוון יהוד–מונוסון
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יותר יעיל
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נשמח לעזור
רוצים לדעת יותר?
נשמח לעזור

מוקד "כל קו"

מוקד ״כל קו״bus.gov.il | *8787 :

*3456
dan.co.il

*3456
dan.co.il

*8787
bus.gov.il

*5900
metropoline.com

*2060
kavim-t.co.il

*2060
kavim-t.co.il

למידע מפורט כנסו ל-
pti.org.il
למידע מפורט אודות כלל השינויים והשיפורים
במטרופולין תל-אביב  -סרקו את הקוד

*6686
afikim-t.co.il

