מוצא  /יעד  /דרך

קו

מפעיל

3

דן

מוצא :מסוף תמנע
חולון
יעד :מסוף כרמלית
ת"א
דרך שוקן ,העלייה,
אלנבי

4

דן

מוצא :תמח"ת
יעד :מסוף רדינג ת"א
דרך אלנבי ,בן יהודה

5

דן

מוצא :תמח"ת
יעד :רכבת מרכז ת"א
דרך רוטשילד ,דיזנגוף

16

דן

מוצא :מסוף כרמלית
ת"א
יעד :אצטדיון וינטר,
ר"ג
דרך כפר שלם ,התקווה,
ההגנה ,אלנבי

שינויים בלילה לבן 60.82
לכיוון כרמלית:
במסלול הרגיל עד רח' העלייה פינת לוינסקי ,ימינה לוינסקי ,שמאלה צ'לנוב ,שמאלה דרך מנחם
בגין ,המשך דרך יפו ,המשך רח' אילת ,ימינה שדרות ירושלים ,המשך קויפמן ,המשך הירקון,
ימינה חנניה ,שמאלה הכובשים וכניסה למסוף כרמלית.
מכיוון כרמלית:
במסלול הרגיל עד אלנבי פינת המלך ג'ורג' ,שמאלה המלך ג'ורג' (בניגוד לתנועה -בהכוונת
שוטר) ,ימינה בן ציון ,ימינה רוטשילד ,שמאלה החשמונאים ,ימינה יהודה הלוי ,שמאלה הרכבת,
ימינה דרך מנחם בגין ,שמאלה העלייה והמשך במסלול הרגיל.
מכיוון רידינג (סיבובי – קטע הנסיעה מאלנבי/מונטיפיורי עד תמח"ת וחזרה מבוטל)
במסלול הרגיל עד אלנבי פינת מונטפיורי ,ימינה מונטפיורי ,שמאלה השחר ,שמאלה אחד העם,
שמאלה אלנבי והמשך במסלול הרגיל לרידינג.
מכיוון רכבת מרכז (סיבובי – קטע הנסיעה מתרס"ט/בן ציון ועד תמח"ת וחזרה מבוטל)
במסלול הרגיל עד תרס"ט פינת בן ציון ,ימינה בן ציון ,ימינה המלך ג'ורג' ,שמאלה דיזנגוף והמשך
במסלול הרגיל.
לכיוון כרמלית:
במסלול הרגיל עד לוינסקי פינת צ'לנוב ,ימינה צ'לנוב ,שמאלה דרך מנחם בגין ,המשך ישר דרך
יפו ,המשך אילת ,ימינה קויפמן ,המשך הירקון ,ימינה חנניה ,שמאלה הכובשים וכניסה למסוף
כרמלית.
מכיוון כרמלית:
במסלול הרגיל עד אלנבי פינת המלך ג'ורג' ,שמאלה המלך ג'ורג' (בניגוד לתנועה -בהכוונת
שוטר) ,ימינה בן ציון ,ימינה רוטשילד ,שמאלה החשמונאים ,ימינה יהודה הלוי ,שמאלה הרכבת,

קו

מפעיל

מוצא  /יעד  /דרך

17

דן

מוצא :מסוף כרמלית
ת"א
יעד :מסוף וולפסון ת"א
דרך קריית שלום,
שפירא ,אלנבי

19

דן

מוצא :מסוף אבי
האסירים ,ראשל"צ
יעד :מסוף כרמלית
דרך מרכז ראשל"צ ,בת
ים ,תל גיבורים ,העלייה,
אלנבי

שינויים בלילה לבן 60.82
ימינה דרך מנחם בגין ,שמאלה העלייה והמשך במסלול הרגיל.
לכיוון כרמלית:
במסלול הרגיל עד לוינסקי פינת צ'לנוב ,ימינה צ'לנוב ,שמאלה דרך מנחם בגין ,המשך ישר דרך
יפו ,המשך אילת ,ימינה קויפמן ,המשך הירקון ,ימינה חנניה ,שמאלה הכובשים וכניסה למסוף
כרמלית
מכיוון כרמלית:
במסלול הרגיל עד אלנבי פינת המלך ג'ורג' ,שמאלה המלך ג'ורג' (בניגוד לתנועה -בהכוונת
שוטר) ,ימינה בן ציון ,ימינה רוטשילד ,שמאלה החשמונאים ,ימינה יהודה הלוי ,שמאלה הרכבת,
ימינה דרך מנחם בגין ,שמאלה העלייה והמשך במסלול הרגיל.
לכיוון כרמלית:
במסלול הרגיל עד רח' העלייה פינת לוינסקי ,ימינה לוינסקי ,שמאלה צ'לנוב ,שמאלה דרך מנחם
בגין ,המשך דרך יפו ,המשך רח' אילת ,ימינה שדרות ירושלים ,המשך קויפמן ,המשך הירקון,
ימינה חנניה ,שמאלה הכובשים וכניסה למסוף כרמלית.
מכיוון כרמלית:
במסלול הרגיל עד אלנבי פינת המלך ג'ורג' ,שמאלה המלך ג'ורג' (בניגוד לתנועה -בהכוונת
שוטר) ,ימינה בן ציון ,ימינה רוטשילד ,שמאלה החשמונאים ,ימינה יהודה הלוי ,שמאלה הרכבת,
ימינה דרך מנחם בגין ,שמאלה העלייה והמשך במסלול הרגיל.

שינויים בלילה לבן 60.82
מכיוון בת-ים:
במסלול הרגיל עד שדרות ירושלים פינת שלמה ,המשך ישר שדרות ירושלים ,המשך קויפמן,
ימינה יוסף לוי ,שמאלה הכרמל ,ימינה יצחק אלחנן ,ימינה השחר ,שמאלה אחד העם ,שמאלה
אלנבי והמשך במסלול הרגיל.

קו

מפעיל

מוצא  /יעד  /דרך

25

דן

מוצא :אוניברסיטת
ת"א
יעד :בת ים
דרך :אבן גבירול ,המלך
ג'ורג' ,אלנבי ,יפו

31

דן

מוצא :מסוף כרמלית
ת"א
יעד :חזון אי"ש בני ברק
דרך גבעתיים ,לה
לכיוון כרמלית:
גווארדיה ,תמח"ת,
במסלול הרגיל עד דרך מנחם בגין פינת אלנבי ,המשך ישר דרך יפו ,המשך אילת ,ימינה קויפמן,
אלנבי.
המשך הירקון ,ימינה חנניה ,שמאלה הכובשים ולמסוף כרמלית.

74

מטרופולין

לכיוון בת-ים:
במסלול הרגיל עד אלנבי פינת מונטפיורי ,ימינה מונטפיורי ,ימינה השחר ,המשך יעבץ ,שמאלה
הכרמל ,ימינה יוסף לוי ,שמאלה קויפמן ,המשך שדרות ירושלים והמשך במסלול הרגיל.
מכיוון כרמלית:
במסלול הרגיל עד אלנבי פינת המלך ג'ורג' ,שמאלה המלך ג'ורג' (בניגוד לתנועה -בהכוונת
שוטר) ,ימינה בן ציון ,ימינה רוטשילד ,שמאלה החשמונאים ,ימינה יהודה הלוי ,שמאלה הרכבת,
ימינה דרך מנחם בגין ,שמאלה השומרון והמשך במסלול הרגיל.

מוצא :מסוף רעננה
יעד :מסוף כרמלית
דרך הרצליה ,אבן
גבירול ,המלך ג'ורג'

מכיוון רעננה:
במסלול הרגיל עד המלך ג'ורג'/אלנבי שמאלה אלנבי ,ימינה מונטיפיורי ,ימינה השחר ,המשך
יעבץ וכניסה למסוף כרמלית – תחנה סופית.
לכיוון רעננה:
ללא שינוי

מוצא  /יעד  /דרך

קו

מפעיל

70

מטרופולין

55

קווים

מוצא :קריית אונו
יעד :מסוף רדינג
דרך גבעתיים ,מסוף
ארלוזורוב ,אבן גבירול

52

קווים

מוצא :יהוד
יעד :מסוף רדינג
דרך קריית אונו ,דרך
השלום ,אבן גבירול

27

אפיקים

מוצא :רעננה לב
הפארק
יעד :מסוף כרמלית
דרך הרצליה ,אבן
גבירול ,המלך ג'ורג'

מוצא :ת"א תחנה
מרכזית
יעד :פ"ת צומת סירקין
דרך :רוטשילד ,רכבת
השלום ואונ' בר אילן

שינויים בלילה לבן 60.82
מכיוון רעננה:
במסלול הרגיל עד המלך ג'ורג'/אלנבי שמאלה אלנבי ,ימינה מונטיפיורי ,ימינה השחר ,המשך
יעבץ וכניסה למסוף כרמלית – תחנה סופית.
לכיוון רעננה:
ללא שינוי
מקריית אונו לת"א:
מסלול רגיל עד ויצמן (ת"א) פינת דוד המלך ,ממשיך ישר בויצמן ,שמאלה
לשאול המלך ,ומסיים את הקו בשאול המלך (מול רח' הנרייטה סולד).
מת"א לקריית אונו:
יציאה מרח' שאול המלך ,שמאלה לדרך נמיר ,ימינה בעל פרשת דרכים
(רכבת ארלוזורוב) להמשך מסלול רגיל.
מיהוד לת"א:
מסלול רגיל עד לאונרדו דה וינצי (ת"א) ,ימינה לשאול המלך,שמאלה
בויצמן עד כיכר המדינה ,סיבוב מלא בכיכר המדינה ומסיים בכיכר פינת
ויצמן.
מת"א ליהוד:
יציאה מכיכר המדינה ימינה לויצמן ,ימינה בשאול המלך ,שמאלה לדובנוב,
שמאלה לקפלן ,המשך מסלול רגיל.
מכיוון פתח תקווה:
במסלול הרגיל עד בגין/החשמונאים ,שמאלה למסגר ,עלייה לתחנה המרכזית בתל אביב לסיום
הקו.
מכיוון תל אביב :במסלול הרגיל עד הר ציון/סלומון ,ימינה לסלומון ,ימינה לרכבת ,שמאלה למסגר
והמשך למסלול המקורי.

מוצא  /יעד  /דרך

קו

מפעיל

72

דן

08

דן

מוצא :פ"ת ,בית רבקה
יעד :ת"א כרמלית

08

מטרופולין

מוצא :מרינה הרצליה
יעד :מסוף כרמלית
דרך רכבת מרכז,
דיזנגוף

104

דן

מוצא :מסוף רדינג
יעד :תל השומר
דרך בן יהודה ,אלנבי ,יד
אליהו ,אלוף שדה

שינויים בלילה לבן 60.82
מכיוון רידינג:
במסלול הרגיל עד דיזנגוף פינת המלך ג'ורג' ,המשך ישר דיזנגוף ,ימינה אבן גבירול ,המשך
יהודה הלוי ,שמאלה הרכבת ,ימינה דרך מנחם בגין ,שמאלה העלייה והמשך במסלול הרגיל.

מוצא :מסוף רדינג
יעד :מתחם ג'י ראשל"צ
לכיוון רידינג:
דרך דיזנגוף ,אלנבי ,תל
במסלול הרגיל עד העלייה פינת דרך מנחם בגין ,ימינה דרך מנחם בגין ,ימינה  ,8811שמאלה
גיבורים ,חולון
המסגר ,המשך דרך בגין ,שמאלה קפלן ,המשך ישר דיזנגוף והמשך במסלול הרגיל.

יתוגבר עד  80:88בשני הכיוונים

מכיוון הרצליה (תחנה סופית מסוף כרמלית):
במסלול הרגיל עד כיר דיזנגוף ימינה המלך גורג,שמאלה אלנבי ,ימינה מונטיפיורי ,ימינה השחר,
המשך יעבץ וכניסה למסוף כרמלית – תחנה סופית.
לכיוון הרצליה (תחנת מוצא מסוף כרמלית):
ללא שינוי
מכיוון רידינג:
במסלול הרגיל עד אלנבי פינת המלך ג'ורג' ,שמאלה המלך ג'ורג' (בניגוד לתנועה – בהכוונת
שוטר) ,ימינה דיזנגוף ,ימינה אבן גבירול ,המשך יהודה הלוי ,שמאלה רח' הרכבת ,ימינה דרך
מנחם בגין ,שמאלה העלייה והמשך במסלול הרגיל.
לכיוון רידינג:
במסלול הרגיל עד לוינסקי פינת הר ציון ,ימינה הר ציון ,המשך השומרון ,שמאלה דרך מנחם בגין,
המשך ישר דרך יפו ,המשך אילת ,ימינה קויפמן ,המשך הירקון ,ימינה אלנבי ,שמאלה בן יהודה
והמשך במסלול הרגיל.

קו

מפעיל

מוצא  /יעד  /דרך

125

דן

מוצא :אוניברסיטת
ת"א
יעד :בת ים
דרך :אבן גבירול ,המלך
ג'ורג' ,אלנבי ,יפו

129

דן

מוצא :מסוף רדינג
יעד :אבי האסירים
ראשל"צ
דרך דיזנגוף ,אלנבי ,תל
גיבורים ,חולון ,מערב
ראשל"צ ,מרכז ראשל"צ.

130

קווים

תל אביב -מודיעין
דרך בגין,המסגר

שינויים בלילה לבן 60.82
מכיוון בת-ים:
במסלול הרגיל עד שדרות ירושלים פינת שלמה ,המשך ישר שדרות ירושלים ,המשך קויפמן,
ימינה יוסף לוי ,שמאלה הכרמל ,ימינה יצחק אלחנן ,ימינה השחר ,שמאלה אחד העם ,שמאלה
אלנבי והמשך במסלול הרגיל.
לכיוון בת-ים:
במסלול הרגיל עד אלנבי פינת מונטפיורי ,ימינה מונטפיורי ,ימינה השחר ,המשך יעבץ ,שמאלה
הכרמל ,ימינה יוסף לוי ,שמאלה קויפמן ,המשך שדרות ירושלים והמשך במסלול הרגיל.
מכיוון רידינג:
במסלול הרגיל עד דיזנגוף פינת המלך ג'ורג' ,המשך ישר דיזנגוף ,ימינה אבן גבירול ,המשך
יהודה הלוי ,שמאלה הרכבת ,ימינה דרך מנחם בגין ,שמאלה העלייה והמשך במסלול הרגיל.
לכיוון רידינג:
במסלול הרגיל עד העלייה פינת דרך מנחם בגין ,ימינה דרך מנחם בגין ,ימינה  ,8811שמאלה
המסגר ,המשך דרך בגין ,שמאלה קפלן ,המשך ישר דיזנגוף והמשך במסלול הרגיל.
מכיוון תל אביב למודיעין:
החל מהשעה  02:22יבצע מסלול ממסוף  0222לאורך דרך בגין בת"א ,הקו לא ייכנס למרכז ת"א
אלא ימשיך ישר במסגר יתחבר לרח' הרכבת ומשם לכיוון מודיעין במסלול הרגיל.

מוצא  /יעד  /דרך

קו

מפעיל

142

דן

מוצא :בת ים
יעד :ת"א עתידים
דרך יפו ,רוטשילד ,אבן
גבירול

070

מטרופולין

מוצא :כפר סבא
יעד :מסוף כרמלית
דרך רכבת מרכז ,שאול
המלך ,המלך ג'ורג'

168

קווים

- 048
לילה

קווים

מוצא :קריית אונו
יעד :מסוף כרמלית
דרך אלנבי ,לה
גווארדיה ,אלוף שדה

שינויים בלילה לבן 60.82
מכיוון בת-ים:
במסלול הרגיל עד השומרון פינת דרך מנחם בגין ,ימינה דרך מנחם בגין ,ימינה  ,8811שמאלה
המסגר ,שמאלה יצחק שדה ,ימינה דרך מנחם בגין ,שמאלה החשמונאים ,ימינה קרליבך ,המשך
אבן גבירול והמשך במסלול הרגיל.
לכיוון בת-ים:
במסלול הרגיל עד אבן גבירול פינת מרמורק ,המשך ישר יהודה הלוי ,שמאלה מקווה ישראל
והמשך במסלול הרגיל.
מכיוון כפר סבא (תחנה סופית מסוף כרמלית):
ללא שינוי
לכיוון כפר סבא (תחנת מוצא מסוף כרמלית):
יציאה מהכובשים ,שמאלה לבן יהודה ,ימינה לבוגרשוב ,שמאלה טשרניחובסקי,
ימינה דיזנגוף ,שמאלה אבן גבירול ,ימינה שאול המלך והמשך במסלול הרגיל.
מקריית אונו לת"א:
במסלול הרגיל עד דרך בגין פינת הרכבת (ת"א) ,המשך ישר בדרך בגין
לכיוון רח' המסגר לתמח"ת.
מת"א לקריית אונו:
יציאה מהתמח"ת (מרציף  )63במקום מהכרמלית ,רח' המסגר ,ימינה ליצחק שדה והמשך מסלול
רגיל.
מכיוון רמלה לת"א (תחנה סופית תחנה מרכזית ת"א)
במסלול הרגיל ויקוצר בתחנה המרכזית בת"א.

מרמלה לכיוון ת"א
מכיוון ת"א (תחנת המוצא תחנה המרכזית בת"א).
הקו יתחיל בתחנה המרכזית בת"א וימשיך רגיל עד רמלה.

קו

מפעיל

מוצא  /יעד  /דרך

172

דן

מוצא :מסוף רדינג
יעד :האורגים חולון
דרך דיזנגוף ,אלנבי ,תל
גיבורים ,חולון

174

אגד

204

דן

שינויים בלילה לבן 60.82
מכיוון רידינג:
במסלול הרגיל עד דיזנגוף פינת המלך ג'ורג' ,המשך ישר דיזנגוף ,ימינה אבן גבירול ,המשך
יהודה הלוי ,שמאלה הרכבת ,ימינה דרך מנחם בגין ,שמאלה העלייה והמשך במסלול הרגיל.
לכיוון רידינג:
במסלול הרגיל עד העלייה פינת דרך מנחם בגין ,ימינה דרך מנחם בגין ,ימינה  ,8811שמאלה
המסגר ,המשך דרך בגין ,שמאלה קפלן ,המשך ישר דיזנגוף והמשך במסלול הרגיל.
מראשל"צ לת"א

מוצא רחובות (חלופת
לילה)-ראשל"צ
יעד -תל אביב יפו

במסלול המקורי עד המסגר ,ישר המסגר ,ישר מנחם בגין ,ישר דרך נמיר ,שמאלה ז'בוטינסקי,
ימינה אבן גבירול ,ישר אבן גבירול עד פינת ש"י עגנון ,שמאלה חניון רידינג (כניסה אחורית)
ומסיים
מת"א לראשל"צ
במסלול המקורי עד המסגר ,ישר המסגר ,ישר מנחם בגין ,ישר דרך נמיר ,שמאלה ז'בוטינסקי,
ימינה אבן גבירול ,ישר אבן גבירול עד פינת ש"י עגנון ,שמאלה חניון רידינג (כניסה אחורית)
ומסיים.

מוצא :מסוף רדינג
יעד :מסוף הטייסים
דרך בן יהודה ,אלנבי,
שכ' התקווה ,דרך בר לב

מכיוון רידינג:
במסלול הרגיל עד אלנבי פינת המלך ג'ורג' ,שמאלה המלך ג'ורג' (בניגוד לתנועה – בהכוונת
שוטר) ,ימינה דיזנגוף ,ימינה אבן גבירול ,המשך יהודה הלוי ,שמאלה רח' הרכבת ,ימינה דרך
מנחם בגין ,שמאלה העלייה והמשך במסלול הרגיל.
לכיוון רידינג:
במסלול הרגיל עד לוינסקי פינת הר ציון ,ימינה הר ציון ,המשך השומרון ,שמאלה דרך מנחם בגין,
המשך ישר דרך יפו ,המשך אילת ,ימינה קויפמן ,המשך הירקון ,ימינה אלנבי ,שמאלה בן יהודה
והמשך במסלול הרגיל.

קו

מפעיל

מוצא  /יעד  /דרך

לילה
204

דן

מוצא :מסוף רדינג
יעד :מסוף הטייסים
דרך בן יהודה ,אלנבי,
שכ' התקווה ,דרך בר לב

לילה
211

סופרבוס

666
לילה

קווים

לילה
638,630

מטרופולין

מוצא :בית שמש לתל
אביב דרך רמלה

מודיעין – ת"א

 638מוצא :רעננה
 630מוצא :כפר סבא
יעד :תמח"ת
דרך דיזנגוף ,אלנבי

שינויים בלילה לבן 60.82
משעה  80:88ועד פתיחת אלנבי  /רוטשילד
מכיוון רידינג:
במסלול הרגיל עד אלנבי פינת המלך ג'ורג' ,שמאלה המלך ג'ורג' (בניגוד לתנועה – בהכוונת
שוטר) ,ימינה דיזנגוף ,ימינה בן ציון ,ימינה רוטשילד ,שמאלה החשמונאים ,ימינה יהודה הלוי,
שמאלה רח' הרכבת ,ימינה בגין ,שמאלה העלייה ,שמאלה לוינסקי והמשך במסלול הרגיל.
לכיוון רידינג:
במסלול הרגיל עד רח' העלייה פינת דרך מנחם בגין ,ימינה דרך מנחם בגין ,ימינה ,8811
שמאלה המסגר ,המשך דרך מנחם בגין ,שמאלה קפלן ,המשך דיזנגוף ,ימינה ריינס ,שמאלה
פרישמן ,ימינה בן יהודה והמשך במסלול הרגיל.
מכיוון בית שמש (תחנה סופית מסוף רידינג):
במסלול הרגיל עד תל אביב רח' החרש ,ממשיך ישר למסגר ,ישר למנחם בגין ,ישר דרך נמיר ,שמאלה
שדרות רוקח ,תחנה סופית -מסוף רידינג
לכיוון בית שמש (תחנת מוצא מסוף רידינג):
יציאה ממסוף רידינג ,שד' רוקח ,ימינה דרך נמיר ,ישר מנחם בגין ,ישר המסגר ,ישר לחרש והמשך מסלול
רגיל לבית שמש.

מכיוון מודיעין – במסלול הרגיל עד ת"א בתל אביב הקו ייסע דרך המסגר ישר בגין נמיר ורוקח
ויסיים בחניון רידניג נמל ת"א.
מכיוון תל אביב למודיעין – מחניון רידינג דרך רוקח ,ימינה דרך נמיר ,ישר דרך בגין ,ישר
המסגר ,רחוב הרכבת ומשום לכיוון מודיעין במסלול הרגיל.
הקו לא יעבור באלנבי ,בן יהודה
לכיוון תל אביב(תחנה סופית תמח"ת):
עד כיכר דיזנגוף במסלול הרגיל ,המשך דיזנגוף ,ימינה אבן גבירול ,יהודה הלוי ,שמאלה לבונטין,
שמאלה הרכבת ,ימינה ראש פינה ולתמח"ת.
מתל אביב (תחנת מוצא תמח"ת):
עד הר ציון/הרכבת במסלול הרגיל .שמאלה לרכבת ,ימינה בגין ,ימינה חסן עראפה ,שמאלה
המסגר ,המשך בגין ,שמאלה קפלן ,דיזנגוף והמשך במסלול הרגיל.

מוצא  /יעד  /דרך

קו

מפעיל

670

מטרופולין

מוצא :הוד השרון
יעד :מסוף כרמלית
דרך רכבת מרכז ,שאול
המלך ,המלך ג'ורג'

643
לילה

אגד

מוצא -גדרה
יעד -תל אביב
דרך רחובות ,נס ציונה,
ראשל"צ

606

אפיקים

מוצא :ראש העין
יעד :תל אביב מסוף
כרמלית
דרך :צומת גלילות ,כיכר
רבין

602
לילה

אגד

שינויים בלילה לבן 60.82
מכיוון הוד השרון:
ללא שינוי
לכיוון הוד השרון:
יציאה מהכובשים ,שמאלה לבן יהודה ,ימינה לבוגרשוב ,שמאלה טשרניחובסקי,
ימינה דיזנגוף ,שמאלה אבן גבירול ,ימינה שאול המלך והמשך במסלול הרגיל
מכיוון גדרה :במסלול הרגיל עד כיכר המושבות בתל אביב (העלייה פינת דרך יפו)  ,ימינה בגין,
ימינה חסן ערפה  ,שמאלה המסגר ,ישר דרך נמיר ,שמאלה ז'בוטינסקי ,ימינה אבן גבירול ,ישר
אבן גבירול עד פינת ש"י עגנון ,שמאלה חניון רידינג (כניסה אחורית) ומסיים .הקו לא יעבור
ברחובות אלנבי ודיזנגוף
מכיוון תל אביב :יציאה מחניון רידינג שמאלה לרוקח ,ימינה אבן גבירול ,שמאלה פנקס ,ימינה
דרך נמיר ,ישר המסגר ,ימינה חסן ערפה ,שמאלה מנחם בגין ,שמאלה עליה והמשך במסלול
המקורי .הקו לא יעבור ברחובות אלנבי ודיזנגוף
לכיוון תל-אביב:

מוצא :בית דגן
יעד :תל אביב

במסלול הרגיל עד שאול המלך פינת אבן גבירול ,המשך ישר לרחוב הנביאים ,שמאלה למלך
ג'ורג' ,והמשך למסלול המקורי.
לכיוון ראש-העין:
במסלול הרגיל עד המלך ג'ורג' פינת הנביאים ,ימינה לנביאים ישר לשאול המלך והמשך למסלול
המקורי.
מבית דגן לת"א  -במסלול המקורי עד הרכבת/מנחם בגין ,ימינה בגין ,ימינה חסן ערפה ,
שמאלה המסגר ,ישר מנחם בגין ,ישר דרך נמיר ,שמאלה ז'בוטינסקי ,ימינה אבן גבירול ,ישר אבן
גבירול עד פינת ש"י עגנון ,שמאלה חניון רידינג .הקו לא יעבור ברחוב אלנבי ,ובן יהודה.
מת"א לבית דגן  -יציאה מחניון רידינג שמאלה לרוקח ,ימינה אבן גבירול ,שמאלה פנקס ,ימינה
דרך נמיר ,ישר המסגר ,ימינה ראש פינה והמשך על פי המסלול .הקו לא יעבור ברחוב אלנבי,

קו

מפעיל

600
לילה

אגד

374

מטרופולין

700
לילה

דן

מוצא  /יעד  /דרך

שינויים בלילה לבן 60.82
ובן יהודה.

מאשקלון לת"א --במסלול המקורי עד הרכבת/מנחם בגין ,ימינה בגין ,ימינה חסן ערפה  ,שמאלה
המסגר ,ישר מנחם בגין ,ישר דרך נמיר ,שמאלה ז'בוטינסקי ,ימינה אבן גבירול ,ישר אבן גבירול
עד פינת ש"י עגנון ,שמאלה חניון רידינג .הקו לא יעבור ברחוב אלנבי ,ובן יהודה.
מוצא :אשקלון
יעד :תל אביב

מוצא :רעננה
יעד :תמח"ת
דרך רכבת מרכז ,שאול
המלך ,אלנבי

מוצא :אזורי חן
יעד :בת ים
דרך רמת אביב ג' ,בן
יהודה ,אלנבי ,יפו

מת"א לאשקלון  -יציאה מחניון רידינג שמאלה לרוקח ,ימינה אבן גבירול ,שמאלה פנקס ,ימינה
דרך נמיר ,ישר המסגר ,ישר החרש והמשך במסלול המקורי .הקו לא יעבור ברחוב אלנבי ,ובן
יהודה.

מכיוון רעננה :
עד שאול המלך/אבן גבירול ללא שינוי ,שמאלה אבן גבירול ,יהודה הלוי ,שמאלה לבונטין ,שמאלה
מקוה ישראל ,ימינה בגין ,שמאלה עליה והמשך במסלול הרגיל.
לכיוון רעננה :
עד כיכר המושבות במסלול הרגיל ,ימינה לבגין ,ימינה לחסן עראפה ,שמאלה המסגר,
המשך בגין ,שמאלה לקפלן ,ימינה אבן גבירול ,ימינה שאול המלך והמשך במסלול הרגיל.
מכיוון בת-ים:
במסלול הרגיל עד רח' העלייה פינת דרך מנחם בגין ,ימינה דרך מנחם בגין ,ימינה ,8811
שמאלה המסגר ,המשך ישר דרך מנחם בגין ,שמאלה נמיר ,שמאלה ארלוזורוב והמשך במסלול
הרגיל.

מוצא  /יעד  /דרך

קו

מפעיל

765

אגד

מוצא :ראשל"צ
יעד:רמת החייל
דרך בת ים שד'
ירושלים ,אבן גבירול,
פנקס,

723
לילה

דן

מוצא :מסוף רדינג
יעד :גבעת שמואל
דרך בן יהודה ,אלנבי,
בגין ,גבעתיים ,רמת גן

שינויים בלילה לבן 60.82
לכיוון בת-ים:
במסלול הרגיל עד ארלוזורוב פינת אבן גבירול ,המשך ישר ארלוזורוב ,ימינה נמיר ,המשך דרך
מנחם בגין ,המשך המסגר ,ימינה  ,8811שמאלה דרך מנחם בגין ,שמאלה העלייה והמשך
במסלול הרגיל.
קו מראשל"צ:
במסלול המקורי עד הרכבת/בגין ,ימינה בגין ,ימינה חסן ערפה ,שמאלה המסגר ,ישר מנחם בגין,
ישר דרך נמיר עד צומת פנקס/ההלכה והמשך במסלול הרגיל.
קו מרמת החייל:
במסלול המקורי עד פנקס/ויצמן ,שמאלה ויצמן ,שמאלה ז'בוטינסקי ,ימינה מנחם בגין ישר המסגר,
ימינה חסן ערפה ,שמאלה בגין ,ישר אילת והמשך במסלול המקורי.
מכיוון רידינג:
במסלול הרגיל עד אלנבי פינת המלך ג'ורג' ,שמאלה המלך ג'ורג' (בניגוד לתנועה -בהכוונת
שוטר) ,ימינה דיזנגוף ,ימינה אבן גבירול ,המשך יהודה הלוי ,שמאלה לרח' הרכבת והמשך
במסלול הרגיל.
לכיוון רידינג:
במסלול הרגיל עד בגין פינת החשמונאים ,ימינה החשמונאים ,ימינה קרליבך ,המשך מרמורק,
המשך בן ציון ,המשך בוגרשוב ,ימינה בן יהודה והמשך במסלול הרגיל.

קו

מפעיל

מוצא  /יעד  /דרך

722
לילה

דן

מוצא :מסוף רדינג
יעד :פתח תקוה
דרך :בן יהודה ,אלנבי,
בגין ,ז'בוטינסקי ר"ג-ב"ב

שינויים בלילה לבן 60.82
מכיוון רידינג:
במסלול הרגיל עד אלנבי פינת המלך ג'ורג' ,שמאלה המלך ג'ורג' (בניגוד לתנועה -בהכוונת
שוטר) ,ימינה דיזנגוף ,ימינה אבן גבירול ,המשך יהודה הלוי ,שמאלה לרח' הרכבת והמשך
במסלול הרגיל.
לכיוון רידינג:
במסלול הרגיל עד בגין פינת החשמונאים ,ימינה החשמונאים ,ימינה קרליבך ,המשך מרמורק,
המשך בן ציון ,המשך בוגרשוב ,ימינה בן יהודה והמשך במסלול הרגיל.
מכיוון חולון:
במסלול המקורי עד הרכבת/מנחם בגין ,ימינה בגין ,ימינה חסן ערפה  ,שמאלה המסגר ,ישר
מנחם בגין ,ישר דרך נמיר ,שמאלה ז'בוטינסקי ,ימינה אבן גבירול ,ישר אבן גבירול עד פינת ש"י
עגנון ,שמאלה חניון רידינג .הקו לא יעבור ברחוב אלנבי ,ובן יהודה.

700
לילה

506לילה

אגד

קווים

מוצא :חולון
יעד :תל אביב

מסוף א.ת .שוהם -
לכיוון האוניברסיטה
ת"א

מכיוון ת"א:
יציאה מחניון רידינג שמאלה לרוקח ,ימינה אבן גבירול ,שמאלה פנקס ,ימינה דרך נמיר ,ישר
המסגר ,ימינה חסן ערפה ,שמאלה מנחם בגין ,שמאלה עליה והמשך במסלול המקורי .הקו לא
יעבור ברחוב אלנבי ,ובן יהודה.
מכיוון מסוף א.ת .שוהם לאוניברסיטה ת"א(תחנה סופית מסוף  6888רכבת מרכז ת"א ):
במסלול הרגיל עד מסוף  0222ויקוצר ברכבת מרכז ת"א.
מכיוון רכבת מרכז (תחנת מוצא מסוף  6888רכבת מרכז ת"א ):
יציאה מתחנת מוצא מסוף  0222רכבת מרכז ת"א ונסיעה במסלול הרגיל עד מסוף א.ת .שוהם.

קו

מפעיל

מוצא  /יעד  /דרך

555

קווים

מוצא :מסוף רידינג
יעד :יהוד
דרך בן יהודה ,אלנבי,
לה גווארדיה ,אור יהודה

552

קווים

מוצא :מסוף רדינג
יעד :יהוד
דרך בן יהודה ,אלנבי,
אלוף שדה ,קריית אונו

שינויים בלילה לבן 60.82
מיהוד לת"א:
מסלול רגיל עד רח' לה גרדיה פינת המסגר (ת"א) ,ימינה במסגר ,דרך בגין ,דרך נמיר,שמאלה
בש"י עגנון ,שמאלה בלוי אשכול (תוכנית ל'),פרסה בכיכר ,חזרה בלוי אשכול ,ימינה בש"י עגנון
וסיום הקו בפינת ש"י עגנון לוי אשכול.
מת"א ליהוד:
יציאה מש"י עגנון ,ימינה לדרך נמיר ,דרך בגין ,המסגר ,ימינה ל –  , 8811דרך בגין ,ימינה ברח'
הרכבת ,פרסה מול רח' החשמל ,חזרה ברכבת ,לה גרדיה להמשך מסלול רגיל ליהוד.
מיהוד לת"א:
מסלול רגיל עד צומת עזריאלי (ת"א),ימינה לדרך בגין ,דרך נמיר,
שמאלה בש"י עגנון ,שמאלה בלוי אשכול,פרסה חזרה בלוי אשכול
(בכיכר הראשונה) ימינה לש"י עגנון וסיום הקו בפינת ש"י עגנון פינת
לוי אשכול.
מת"א ליהוד:
יציאה מש"י עגנון ,ימינה לדרך נמיר,דרך בגין,שמאלה בצומת עזריאלי
להמשך מסלול רגיל ליהוד.

