ביום חמישי  16/5/19יתקיים אירוע "לילה לבן" ולפיכך ייסגרו לתנועה החל מהשעה  21:00ועד גמר
השירות רח' אלנבי ,שד' רוטשילד ומתחם הטיילת .בשל סגירות אלו מוצגים להלן הסטות קווי התח"צ
הרלוונטים:

קו

מפעיל

מוצא  /יעד  /דרך

קווים  3ו
19

דן

קו  – 3כרמלית –
חולון
קו  19כרמלית –
ראשל"צ

קו4 :

דן

מכיוון רידינג
(סיבובי):

קו 5

דן

מכיוון רכבת מרכז
(סיבובי)

שינויים בלילה לבן 16.05.2019
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 קויפמן ,ימינה שנקר ,שמאלה המרד ,שמאלה יוסף לוי ,ימינה
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.

במסלול הרגיל עד אלנבי פינת מונטיפיורי ,ימינה מונטיפיורי,
שמאלה השחר ,שמאלה אחד העם ,שמאלה אלנבי והמשך במסלול
הרגיל לרידינג.

במסלול הרגיל עד תרס"ט פינת בן ציון ,ימינה בן ציון ,ימינה המלך
ג'ורג' ,שמאלה דיזנגוף והמשך במסלול הרגיל.

קו

מפעיל

מוצא  /יעד  /דרך

קו 10

דן

ת"א-ראשל"צ

קווים
17 ,16

דן

קווים:
25 ,125

דן

ת"א-בת ים

קו 31

דן

בני ברק -ת"א

שינויים בלילה לבן 16.05.2019
מכיוון רכבת מרכז:
עד בן יהודה פ .אלנבי ללא שינוי ,שמאלה אלנבי ,ימינה מונטיפיורי,
ימינה השחר ,שמאלה יעבץ ,שמאלה הכרמל וממשיך במסלולו
הרגיל.
לכיוון רכבת מרכז :ללא שינוי

ת"א -ר"ג
ת"א -חולון

לכיוון כרמלית:במסלול הרגיל עד לוינסקי פינת צ'לנוב ,ימינה
צ'לנוב ,שמאלה דרך מנחם בגין ,המשך ישר דרך יפו ,המשך אילת,
ימינה קויפמן ,ימינה שנקר ,שמאלה המרד ,שמאלה יוסף לוי ,ימינה
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 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 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.
לכיוון כרמלית :במסלול הרגיל עד דרך מנחם בגין פינת אלנבי,
המשך ישר דרך יפו ,המשך אילת ,ימינה קויפמן ,ימינה שנקר,
שמאלה המרד ,שמאלה יוסף לוי ,ימינה הכובשים ולמסוף כרמלית.

קו

קווים:
72 ,172

קווים:
104 ,204

מפעיל

דן

מוצא  /יעד  /דרך

ת"א -חולון

שינויים בלילה לבן 16.05.2019
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  ,1185שמאלה המסגר ,המשך דרך בגין,
שמאלה קפלן ,המשך ישר דיזנגוף והמשך במסלול הרגיל.

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.
דן

ת"א –רמת גן

קו 142

דן

בת ים – ת"א

קו 418

דן

בת ים –ת"א

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 ,ימינה יוסף לוי ,שמאלה הכרמל ,ימינה
יצחק אלחנן ,ימינה השחר ,שמאלה אחד העם ,שמאלה אלנבי,
וממשיכים במסלולם הרגיל.

מכיוון בת-ים:במסלול הרגיל עד השומרון פינת דרך מנחם בגין,
ימינה דרך מנחם בגין ,ימינה  ,1185שמאלה 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 בת-ים :במסלול הרגיל עד רח' העלייה פינת דרך מנחם בגין,
ימינה דרך מנחם בגין ,ימינה  ,1185שמאלה המסגר ,המשך ישר דרך
מנחם בגין ,שמאלה נמיר ,שמאלה ארלוזורוב והמשך במסלול
הרגיל.
לכיוון בת-ים :במסלול הרגיל עד ארלוזורוב פינת אבן גבירול ,המשך
ישר ארלוזורוב ,ימינה נמיר ,המשך דרך מנחם בגין ,המשך המסגר,
ימינה  ,1185שמאלה דרך מנחם בגין ,שמאלה העלייה והמשך
במסלול הרגיל.

קו

קווים:
463 ,466

מפעיל

מוצא  /יעד  /דרך

פתח תקווה – ת"א
דן

גבעת שמואל-ת"א

שינויים בלילה לבן 16.05.2019
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  296מבית דגן ,קו  299מאשקלון ,קו  489מחולון לכיוון תל אביב,
ח.רידינג :במסלול המקורי עד הרכבת/מנחם בגין ,ימינה בגין ,ימינה
חסן ערפה  ,שמאלה המסגר ,שמאלה יצחק שדה ,ימינה דרך בגין,
שמאלה החשמונאים ,ימינה קרליבך ,ימינה אבן גבירול ,המשך ישר
אבן גבירול )חוצה ישר את שד' רוקח( עד פינת ש"י עגנון ,שמאלה
לכיוון חניון רידינג.
'296
299' 489

אגד

קו  296מבית דגן,
קו  299מאשקלון,
קו  489מחולון
לכיוון תל אביב,
ח.רידינג

174

אגד

ראשל"צ-ת"א

קווים  296לבית דגן 489 ,לחולון
יציאה מחניון רידינג שמאלה לרוקח ,ימינה אבן גבירול ,ישר יהודה
הלוי ,שמאלה החשמונאים ,ימינה המסגר ,ימינה חסן ערפה ,שמאלה
דרך בגין ,ימינה רח' הרכבת ,סיבוב פרסה וחזרה ברח' הרכבת
והמשך במסלולים המקוריים.
קו  299לאשקלון
יציאה מחניון רידינג שמאלה לרוקח ,ימינה אבן גבירול ,ישר יהודה
הלוי ,שמאלה החשמונאים ,ימינה המסגר ,ישר החרש והמשך
במסלול המקורי.
קו  174לת"א ,ח.רידינג :נוסע במסלול הרגיל עד אבן גבירול/מלכי
ישראל )כיכר רבין( וממשיך ישר )בזהה לקו ( 74באבן גבירול עד פינת
ש"י עגנון ,שמאלה חניון רידינג).
קו  174לתחנת ראשונים :יוצא מח.רידינג שמאלה לשד' רוקח
וממשיך בזהה לקו 74

מפעיל

מוצא  /יעד  /דרך

שינויים בלילה לבן 16.05.2019
קו  273מגדרה לת"א ,ח.רידינג :במסלול הרגיל עד כיכר המושבות,
ימינה בגין ,ימינה חסן ערפה  ,שמאלה המסגר ,שמאלה יצחק שדה,
ימינה דרך בגין ,שמאלה החשמונאים ,קרליבך ,ימינה אבן גבירול עד
פינת ש"י עגנון)חוצה את שד' רוקח( ,שמאלה חניון רידינג.

273

אגד

גדרה-ת"א

קו  273מח.רידינג לגדרה :יציאה מחניון רידינג שמאלה לרוקח,
ימינה אבן גבירול ,ישר יהודה הלוי ,שמאלה החשמונאים ,ימינה
המסגר ,ימינה חסן ערפה ,ישר דרך בגין עד כיכר המושבות,שמאלה
רח' העלייה והמשך במסלול המקורי

425

אגד

ראשל"צ –ת"א

קו 88

אגד

ת"א – חולון

אפיקים

מוצא :ספורטק,
פ"ת
יעד :תחנה מרכזית
ת"א
דרך אונ' בר אילן,
רכבת השלום,
רוטשילד

קו

קו  425מחוף ראשל"צ למסוף עתידים :מסלול רגיל עד ת"א רח'
הרכבת/דרך בגין ,ימינה דרך בגין ,חסן ערפה ,שמאלה המסגר,
שמאלה יצחק שדה ,ימינה מנחם בגין ,שמאלה החשמונאים,
קרליבך ,אבן גבירול והמשך במסלול המקורי.
קו  425ממסוף עתידים לחוף ראשל"צ :נוסע רגיל עד אבן
גבירול/יהודה הלוי ,המשך ישר ליהודה הלוי ,שמאלה החשמונאים,
ימינה המסגר ,ימינה חסן ערפה ישר דרך בגין והמשך רגיל.

קו  88מחולון  -שינוי בתחנת הסיום בתל אביב :במסלול הרגיל עד
רח' שבטי ישראל/שמואל ירחינאי ,ימינה לרח' שמואל
ירחינאי,שמאלה לרח' ציהתל"י ,שמאלה ד"ר ארליך ,שמאלה לרח'
שבטי ישראל ומסיים בתחנתרח' שבטי ישראל/ד"ר ארליך.
קו  88מתל אביב )שינוי בתחנת המוצא(
מתחיל בתחנת :שבטי ישראל/ד"ר ארליך )"בנק הדם(" מרח' שבטי
ישראל נוסע במסלול הרגיל.
.
לכיוון תל-אביב:

64

ייסע במסלול המקורי עד דרך בגין/חשמונאים ,שמאלה למסגר
ועליה לגשר תחנה מרכזית לסיום הקו( /לחלופה אחרי  00:00בלילה)
 נסיעה דרך רחוב החרש לתחנת הסיום ברחוב לוינסקי.מכיוון כרמלית:
ייסע במסלול המקורי עד סוף רחוב השומרון ,ימינה לבגין ,ימינה
לרכבת ,שמאלה למסגר המשך עד דרך בגין והמשך למסלול המקורי.
הקו לא יעבור רחובות חשמונאים ,מרמורק ,רוטשילד כלל!.

קו

מפעיל

מוצא  /יעד  /דרך

253

אפיקים

מוצא :כפר-קאסם
יעד :תחנה מרכזית
ת"א
דרך מחלף גלילות,
דרך נמיר

130

קווים

222

קווים

שינויים בלילה לבן 16.05.2019
קו  253לתל-אביב:
ייסע במסלול המקורי עד שאול המלך/אבן גבירול (לונדון מיניסטור),
שמאלה לאבן גבירול ,שמאלה לקפלן ,ימינה לדרך בגין ,שמאלה
למסגר והמשך לתחנה המרכזית תל-אביב.
קו  253לכפר-קאסם:
ייסע במסלול המקורי עד העליה/דרך יפו ,ימינה לבגין ,המשך לבגין,
המשך לרחוב  ,1185שמאלה למסגר ,שמאלה לקפלן ,ימינה לאבן
גבירול ,ימינה לשאול המלך והמשך למסלול המקורי.
הקו לא יעבור ברחוב אלנבי ,המלך ג'ורג' שאול המלך
ו  130בשני הכוונים ישנה את מסלולו .
בכוון  1ייסע רגיל עד לתחנה  21376חברת חשמל /דרך בגין
וימשיך משם למסוף . 2000
הקו ידלג על תחנות 25557, 23018, 22985, 22983, 25409
. 25578, 25584, 25592, 25608,

מודיעין –ת"א
בכוון  2ייסע ממסוף  2000עד תחנה  21736חברת חשמל דרך
בגין יפנה שמאלה לרחוב הרכבת וימשיך במסלול הרגיל למודיעין
.
הקו ידלג על תחנות 23018, 23021, 22985, 22983, 25409
. 25578, 25584, 25592, 25608, 25557,

 .מודיעין מסלול רגיל עד לתחנה  21274מחלף לה גרדיה
משם ימשיך במסלול קו  111עד מסוף , 2000ימשיך לדרך נמיר עד
 .לתחנה אחרונה במסוף רידינג

מודיעין –ת"א

 .מסלול חלופי בכוון 2
יצא ממסוף רידינג לדרך נמיר עד מסוף  2000ומשם ימשיך מסלול קו
 112 .עד תחנה  35078צומת מצפה מודיעין

מוצא  /יעד  /דרך

קו

מפעיל

445

קווים

555

קווים

יהוד-ת"א

556

קווים

מיהוד –רידינג ת"א

שינויים בלילה לבן 16.05.2019

קו  445מרידינג לנתב"ג:
יציאה מרידינג שמאלה לשד' רוקח ,ימינה לאבן גבירול ,ישר עד
שאול המלך ,שמאלה בשאול המלך ,ימינה לדובנוב ,שמאלה לקפלן,
ימינה לדרך בגין ,שמאלה למסגר ,ישר בחרש ,שמאלה גשר קיבוץ
ת"א רידינג לנתב"ג גלויות ,ימינה לכביש  1לכיוון הנתב"ג.
קו  445מהנתב"ג לרידינג:
מסלול רגיל עד לה גרדיה פינת המסגר (ת"א) ,ימינה למסגר ,דרך
בגין ,שמאלה לקפלן ,ימינה לאבן גבירול ,ישר באבן גבירול ,לכיוון
מסוף רידינג.
קו  555מיהוד לרידינג :
מסלול רגיל עד לה גרדיה פינת המסגר (ת"א) ,ימינה למסגר,דרך
בגין ,שמאלה בקפלן ,ימינה באבן גבירול ,ישר באבן גבירוללכיוון
מסוף רידינג.
קו  555מרידינג ליהוד :
יציאה מרידינג שמאלה לשד' רוקח ,ימינה באבן גבירול ,שמאלה
בשאול המלך ,ימינה לדובנוב ,שמאלה לקפלן ,חוצה את צומת
עזריאלי ,ימינה ביגאל אלון ,שמאלה בלה גרדיה להמשך מסלול רגיל
ליהוד.
למעשה קו הלילה  556יבוטל והנסיעות יוסטו לנסיעות של קו , 56
בשני הכיוונים.

קו

מפעיל

מוצא  /יעד  /דרך

55

קווים

מקריית אונו -
רידינג

256

קווים

מקריית אונו -
רידינג

211

סופרבוס

בית שמש –ת"א

21

מטרופולין

מוצא :תחנה
מרכזית ,תל אביב
יעד :מסוף קדמה,
רמת השרון
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קו  55מאונו לרידינג:
מסלול רגיל עד אבן גבירול פינת ארלוזורוב (ת"א) ,ממשיך ישר
באבן גבירול לפי קו  56עד למסוף רידינג.
קו  55מרידינג לאונו :
יציאה שמאלה מרידינג לשד' רוקח ,ימינה לאבן גבירול  ,ישר עד
לעיריית ת"א להמשך מסלול רגיל אונו.

קו  256מאונו לרידינג :מסלול רגיל עד בן יהודה פינת נורדאו (ת"א),
ימינה בנורדאו עד פינת אבן גבירול ,שמאלה לאבן גבירול לכיוון מסוף
רידינג.
קו  256מרידינג לאונו  :יציאה שמאלה מרידינג לשד' רוקח ,ימינה
לאבן גבירול ,ימינה לארלוזורוב ,שמאלה לבן יהודה ,שמאלה בשד' בן
גוריון להמשך מסלול רגיל לאונו.

הקו יתחיל ויסיים במסוף ארלוזורוב ,הקו ייסע דרך צי הקריה
והמסגר עד לרחוב החרש  .הקו לא יעבור ברחובות הרכבת ,אלנבי ,בן
יהודה ,הקו לא יגיע למסוף רידינג ונמל ת"א.

לכיוון מסוף קדמה:
עד מנחם בגין/השומרון במסלול הרגיל ,ימינה במנחם בגין ,שמאלה
בקרליבך ,ימינה לאבן גבירול והמשך במסלול הרגיל.
הקו לא יעבר ברחוב אלנבי ושד' רוטשילד
תחנות מבוטלות:
דרך בגין/אלנבי21426
 25409אלנבי/דרך בגין
 21397שד' רוטשילד/אלנבי
 21484שד' רוטשילד/בלפור
 21732שד' רוטשילד/שינקין

קו

מפעיל

מוצא  /יעד  /דרך

שינויים בלילה לבן 16.05.2019
הבימה/שד' רוטשילד25591

