
 מוניות שירות בעיר תל-אביב-יפו
 נושאים לדיון:

מצב קיים 

חלופות על הפרק 

 חלופה מורחבת          

חלופה מצומצמת            

רוחב/ חלופת קווי אורך             

  צ"תחמוניות במסלולי           

שעות פעילות ותדירות  

 



 מצב קיים



 חלופה מורחבת )טיומקין(



 חלופה 1 מורחבת )טיומקין(
קווי מיניבוסים חדשים שלא קיימים   7חלופה הכוללת 

שטרם אושר על ידי   ת"לתמחן "קו מאזורי ח+ היום 

  (.בקשה לגביו היתהכבר )משרד התחבורה 



 :המסלולים המוצעים
 

 :המסלול סיבובידיזנגוף סנטר  –מסוף הטייסים 
 ,לוינסקי, ראש פינה, גארדיהלה , יגאל אלון, דרך ההגנה, לובטקין, לב-בר, ששת הימים

 .ובחזרה מסריקככר ', ורג'גהמלך , אלנבי

 :המסלול, דרך מרכז העיר ואיכילוב 2000מסוף  –הטייסים מסוף  
 ,  ט"תרס, בן ציון, מרמורק, קרליבך, יצחק שדה, יגאל אלון, גארדיהלה , דרך הטייסים

 .2000מסוף , ארלוזורוב, ויצמן, דוד המלך, אבן גבירול, פרישמן, ן"ח' שד, בן גוריון, דיזנגוף

 :המסלול, מסוף וולפסון –ברבור בית  

 ,  תל גיבורים, בן צבי, גורי, קיבוץ גלויות, שוקן, העליה, לוינסקי, ל"אצ, י"לח, משה דיין

 .מסוף וולפסון', אד קוץ, ט"הבעש, יפת, יהודה הימית, בן צבי, גרינבוים, שקד, ר"שז

 :המסלול, ת"תמח–וולפסון מסוף  

 .ת"תמח, לוינסקי, אלנבי, אילת, ירושלים' שד, מחרוזת, היינריך היינה', אד קוץ

 :המסלול, עתידים -נווה עופר -וולפסון  

 ,  (בחזור דרך הרברט סמואל)הירקון , קויפמן, יפת, יהודה הימית, בן צבי, נווה עופר

 .מסוף עתידים, דבורה הנביאה, פנחס רוזן, שלונסקי, רוקח' שד

 :המסלולקו סיבובי , מרכז העיר –נווה שרת 
 ,  ולנברג ראול, משמר הירדן, (עולי הגרדום, מרכוס)רמת החיל , משמר הירדן, שרת נוה

 ,  (בחזור דרך קהילת ורשה-הדר יוסף, יד המעביר, יאסיקהילת )הדר יוסף , רוזןפנחס 

 .ובחזרה לעתידים, קרליבך, הרכבת,  יהודה הלוי, אבן גבירול, רוקח, אפריםבני 
 :המסלול ,מסוף רידינג -טייסיםמסוף  

 ,  (ודובנובבחזרה דרך שאול המלך )אבן גבירול , קפלן, דרך השלום, משה דיין, דרך הטייסים

 .רוקח למסוף רידינג-בצומת אבן גבירול הסובהדרך 
 :המסלול ,ת"תמח –ן "חאזורי  

 ,  (זריצקי, שמואל תמיר, רודנסקי)רמת אביב החדשה , לוי אשכול, קדושי השואה

 ,  נורדאו, אבן גבירול, י עגנון"ש, לוי אשכול, (אפטר, בורלא, האוזנר)שיכון למד , אשכוללוי 
 ,  השומרון, (בחזור דרך אלנבי)יהודה הלוי , בצלאל יפה, רוטשילד' שד, ט"תרס, דיזנגוף

 .ת"תמח, לוינסקי

 חלופה מורחבת )טיומקין(



 חלופה 2 מצומצמת )מיטל להבי(
קווי מיניבוסים חדשים שלא  5הכוללת חלופה  

 קיימים היום



 :המסלולים המוצעים
 

 :המסלול סיבובי, אביב-נמל תל -עתידים
,  שלונסקי, פנחס רוזן, דבורה הנביאה, (אסותא)הברזל , עתידים 

-הרברט סמואל-סיבוב דרך צומת הירקון, הירקון, רוקח, בני אפרים

 .ג ובחזרה לעתידים באותו ציר"של
  

 :המסלול סיבובי, חוף הים–ברבור מסוף  
,  בן ציון, ט"תרס, דיזנגוף, קפלן, דרך השלום, משה דיין, בית ברבור

דרך השלום  , דיזנגוף ומשם דרך קפלן, גורדון, הירקון, בוגרשוב

 .ומשה דיין לבית ברבור
  

 :המסלול סיבובי ,נמל תל אביב-מסוף הטייסים
המלך  , אלנבי, יהודה הלוי, הרכבת, גארדיהלה , דרך הטייסים

',  ורג'גדיזנגוף המלך , נורדאו, בן יהודה, התערוכה, דיזנגוף', ורג'ג

 .הטייסים, גארדיהלה , הרכבת, אלנבי
  

 :המסלול סיבובי ,יפו –מסוף רידינג 
,  קויפמן, (בחזרה הירקון)הרברט סמואל , הירקון, מסוף רידינג

 .ים ובחזרה למסוף רידינג-סיבוב בגבול בת, יפת, גולדמן
  

 :  המסלול -חינוך קרית -מסוף וולפסון 
,  אלנבי, (דרך יפו) אילת , ירושלים' שד, (חזרה ברחוב הלר)' אד קוץ

,  י עגנון"ש, אבן גבירול, דוד המלך, ויצמן, שאול המלך', ורג'גהמלך 

  .חינוך קרית, 2040, פרופס, לוי אשכול
 

 חלופה 2 מצומצמת )מיטל להבי( 



 חלופה 3 קווי אורך ורוחב )מיטל להבי(
קווי מיניבוסים חדשים שלא  6הכוללת חלופה  

 קיימים היום



 :הקווים המוצעים
 קווי אורך

 
 :המסלול -בית ברבור - 2000מסוף 

 .בית ברבור, משה דיין, עלית הנוער, ערבי נחל, על פרשת דרכים
  

 :המסלול, וולפסון –חינוך  קרית
,  הר ציון, הרכבת, מנחם בגין, דרך נמיר, פרופס, 2040, פרסיץשושנה 

 .מסוף וולפסון, הלוחמים, תל גיבורים, לבון
  

 :המסלול, מסוף וולפסון –אזורי חן 
דרך  )אילת , יהודה הלוי, אבן גבירול, י עגנון"ש, אשכול, קדושי השואה

 (.'חזור דרך אד קוץ)מסוף וולפסון , הלר, (יפו
  

 רוחבקווי 
 

 :המסלול, תל ברוך -עתידים 
-חוף תל, פרופס, ל"קק, שלונסקי, פנחס רוזן, דבורה הנביאה, עתידים

 .ברוך
  

 :המסלול, רידינג -עתידים 
 .מסוף רידינג, רוקח, שטרית, ולנברג ראול, עתידים

  
 :המסלול, הכרמלית -מסוף הטייסים

סמואל  הרברט , אלנבי, יהודה הלוי, הרכבת, גארדיהלה , דרך הטייסים

 .כרמלית

 חלופה 3 קווי אורך ורוחב )מיטל להבי( 



חלופה 4 הפעלת קווי תח"צ בשבת   
(מיטל להבי)  

קווי מיניבוסים  5הכוללת חלופה    
(אחד חדש והאחרים רק פועלים  בימי חול)  



 מספר

 הקו

 /עירוני מסלול/מפעיל
 בינעירוני

 תדירות שעות/בימים פעילות
 שיא שעת

 המידע מקור שפל שעת תדירות

 4-5 מוניות 4
  

 4-5 מוניות אתר דקות 4 כל היום שעות בכל ,השבוע כל עירוני

 4-5 מוניות 5
  

 4-5 מוניות אתר   דקות 5 כל היום שעות בכל ,השבוע כל עירוני

 'א4
  

 4-5 מוניות אתר   דקות 10-15כל  24.00 עד 06.30 שבת '-א עירוני 4-5 מוניות

16 
  

 06.00-22.00 ה-א עירוני  
 השבת כניסת לפני שעה–06.00 'ו

 התחבורה משרד אתר דקות 10 כל דקות 3 כל

  
  

 06.00-21.00 ה-א מטרופוליני א"ת-רחובות
 השבת כניסת לפני שעה–06.00 'ו

 התחבורה משרד אתר דקות 20 כל דקות 10 כל

  
  

 א"ת – ת"פ
-עמישב)

 (דולפינריום

 05.00-23.30 ה-א מטרופוליני
 ??בשבת פועל ??–05.00 'ו

 התחבורה משרד אתר דקות 12 כל דקות 3 כל

  
  

 א"ת – ת"פ
-בלינסון)

 (דולפינריום

 05.00-22.00 ה-א מטרופוליני
 השבת כניסת לפני שעה–05.00 'ו

 התחבורה משרד אתר דקות 20 כל דקות 8 כל

  
  

 א"ת – ת"פ
-העיר מרכז)

 (ת"תמח

 05.00-23.30 ה-א מטרופוליני
 ??בשבת פועל ??–05.00 'ו

 התחבורה משרד אתר דקות 12 כל דקות 5 כל

  
  

 05.00-22.00 ה-א מטרופוליני א"ת-נתניה
 השבת כניסת לפני שעה - 05.00 'ו

 התחבורה משרד אתר דקות 10 כל דקות 3 כל

  
  

 05.00-24.00 ה-א בינעירוני א"ת-ירושלים
 השבת כניסת לפני שעה–05.00 'ו

 התחבורה משרד אתר דקות 15 כל דקות 6 כל

  
  

 06.00-22.00 ה-א בינעירוני א"ת-שמש בית
 השבת כניסת לפני שעה–06.00 'ו

 התחבורה משרד אתר דקות 60 כל דקות 20 כל

  
  

 05.30-21.00 ה-א בינעירוני א"ת-שבע באר
 השבת כניסת לפני שעתיים–05.30 'ו

 התחבורה משרד אתר דקות 30 כל דקות 15 כל

  
  

 05.30-20.00 ה-א בינעירוני א"ת-אשקלון
 השבת כניסת לפני שעה–05.30 'ו

 התחבורה משרד אתר דקות 30 כל דקות 15 כל

  
  

 06.00-20.00 ה-א בינעירוני א"ת-אשדוד
 15.00–06.00 'ו

 התחבורה משרד אתר דקות 30 כל דקות 10 כל

  
  

 05.00-20.00 ה-א בינעירוני א"ת-לוד-רמלה
   השבת כניסת לפני שעה –05.00 'ו

 התחבורה משרד אתר דקות 15 כל דקות 3 כל

 א"ת-חיפה  
  

 05.00-20.00 ה-א בינעירוני
   השבת כניסת לפני שעה –05.00 'ו

 התחבורה משרד אתר דקות 15 כל דקות 3 כל

 זמני  פעילות ותדירות







לפי משרד התחבורה – 4קו   

לפי משרד התחבורה – 5קו   

לפי משרד התחבורה –'א 4קו   



16קו  תל אביב –רחובות    

תל אביב –ירושלים  תל אביב –בית שמש    



תל אביב –אשקלון   

תל אביב –אשדוד  תל אביב –לוד-רמלה   

תל אביב –באר שבע   



(דולפינריום-עמישב)תל אביב –פתח תקווה   

(דולפינריום-בלינסון)תל אביב  –פתח תקווה   

תל אביב –נתניה  

(ת"תמח-מרכז העיר)תל אביב  –פתח תקווה   



תל אביב –חיפה  



 דיון
 
?!  


