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  יבðה –הודעת תðועה 

  22/04/05 העצמאות יום ערב  
ערב  ם אירועתקייירביעי, יום  ,04/05/22 ךיבתאר

סיום ועד  18:00החל מהשעה , העצמאותיום 
עולי הגרדום, גיבורי  ות:רחובה מויחסהשרות ו

דואðי שדרות  ,ישראל, גיבורי החיל, קדושי קהיר
 , האלון/סחלברחוב העצמאות ועד בקטע שבין שד' 

  לפי הפירוט הבא: ויםלכך יחולו שיðויים בקואי 

  

  מערבלכיוון רכבת יבðה  2, 1 ויםקו

המשך העצמאות/המיסב,   ייסע במסלול המקורי עד
, שמאלה לאהרון חג'ג', ימיðה עצמאותישר על ה

  .מקוריהמסלול והמשך ב לדרור, שמאלה לסðהדרין

  תחðות מבוטלות

  שם תחנה מק"ט תחנה
  המיסב/העצמאות 32500
  גיבורי החייל/המיסב 31759
  גיבורי החייל/התנאים 31502
  עירייה/שד. דואני 32503
  הדרור/דוכיפת 31278
  הדרור/הזמיר 32131
  הדרור/שדרות דואני 32132



 

 

  דואני/קדושי קהירשד.  32507
  שדרות דואני/האלון 32508
  האלון/שדרות דואני 32509
  האלון/אבו חצירא 32510
  האלון/האורן 32511
  האלון/האשל 32512

  

  לכיוון רכבת יבðה מזרח 2, 1 ויםקו

הסðהדרין/ז'בוטיðסקי,   ייסע במסלול המקורי עד
המשך ישר על הסðהדרין, ימיðה לדרור, שמאלה 

סב והמשך יחג'ג', ימיðה לעצמאות עד המלאהרון 
  מסלול מקורי.

  תחðות מבוטלות

  שם תחנה מק"ט תחנה
  המיסב/עמל 31520
  גיבורי חייל 31518
  שד.דואני/העיריי 31517
  האלון/האשל 31512
  האלון/תיכון גינסבורג 31513
  האלון/אבו חצירא 31556
  האלון/דואני 31514
  שד. דואני/סחלב 31515
  הדרור/שדרות דואני 31230
  הדרור/אבו חצירא 31231
  הדרור/דוכיפת 32217

  

  

  

  



 

 

  האמצאות/הנשיאים 31559
  האמצאות/דואני 31257
  גיבוי חייל/המיסב 31759
  האמצאות/הנשיאם 35212
  האמצאות שד. 32504
  ג'ג'אות/ חצמהע 32505
  הציונה/ג'ג'חאהרון   32506
  הדרור/הזמיר 32131
  הדרור/הדואני 32132
  דואני/קדושי קהיר 32507
  דואני/אלון 32508

  

  מערברכבת יבðה לכיוון  4קו 

, שמאלה סביהמהעצמאות/ייסע במסלול המקורי עד 
ימיðה לגיבורי החיל, שמאלה לחטיבת גבעתי,  למיסב,

ישר על חטיבת גבעתי עד הדוגית, שמאלה לדוגית 
  והמשך מסלול מקורי.

  תחðות מבוטלות

  שם תחנה תחנהמק"ט 
  יבנה/אזור תעשיה 31307
  דואני שד./העיריי 31517
  םגיבורי החיל/עולי הגרדו 31518
  קדושי קהיר/האמוראים 31228
  צלף/עדעד 31539

  

  מזרחלכיוון רכבת יבðה  4קו 

 ,חטיבת גבעתיהדוגית/ ייסע במסלול המקורי עד
המשך ישר על חטיבת גבעתי , חטיבת גבעתיימיðה ל



 

 

גיבורי החיל, ימיðה לגיבורי החיל, שמאלה עד 
  למיסב, ימיðה לעצמאות והמשך מסלול מקורי.

  תחðות מבוטלות

  שם תחנה מק"ט תחנה
  צלף/עדעד 31547
  גיבוריי חיל/הנביאים 32502
  דואני עירייה/ 32503
  דואני עצמאות/ 38464
  העצמאות/אזור תעשיה 32045

  

  ראשון לציון לכיוון 182קו 

הדוגית/חטיבת גבעתי,  במסלול המקורי עדייסע 
שמאלה לðופר והמשך מסלול  המשך ישר לחלמוðית,

  מקורי.

  תחðות מבוטלות

  שם תחנה מק"ט תחנה
  חטיבת גבעתי/הצדף 31756
  חטיבת גבעתי/גיבורי החיל 32135
  גיבורי החיל/התנאים 32502
  עירייה/שד. דואני 32503
  העצמאות/דואני 31257
  שדרות העצמאות/הנשיאים 31559
  העצמאות/הנשיאים 35212
  שדרות העצמאות 32504
  שד. העצמאות/אהרון חג'ג' 32505
  הדרור/דוכיפת 31278
  הדרור/הזמיר 32131
  הדרור/שדרות דואני 32132
  שדרות דואני/האלון 32508
  סחלב/פטל 32531



 

 

  

  יבðהלכיוון  182קו 

ימיðה  ייסע במסלול המקורי עד הðופר/סחלב,
  לחלמוðית, המשך לדוגית והמשך מסלול מקורי.

  תחðות מבוטלות

  שם תחנה מק"ט תחנה
  סחלב/פטל 31529
  שד. דואני/סחלב 31515
  הדרור/שדרות דואני 31230
  הדרור/אבו חצירא 31231
  הדרור/דוכיפת 32217
  שדרות העצמאות/אהרון חג'ג' 32043
  העצמאות/אבו חצירא 32208
  העצמאות/דואני 32044
  עירייה/שד. דואני 31517
  גיבורי החיל/עולי הגרדום 31518
  חטיבת גבעתי/גן סנהדרין 31227
  חטיבת גבעתי/קדושי קהיר 31755

  

  לכיוון אשדוד 212קו 

, הðשיאים/העצמאות ייסע במסלול המקורי עד
שמאלה  חטיבת גבעתי,, ימיðה ללעצמאות שמאלה

  מקוריהמסלול בוהמשך לגיבורי החיל 

  תחðות מבוטלות

  שם תחנה מק"ט תחנה
  אבו חצירא/העצמאות 32129
  אבו חצירא/החבצלת 32130
  הדרור/הזמיר 32131



 

 

  הדרור/שדרות דואני 32132
  קדושי קהיר/דואני 32133
  קדושי קהיר/האמוראים 32134
  חטיבת גבעתי/גיבורי החיל 32135

  

  לכיוון רחובות 212קו 

 ,חטיבת גבעתי/גיבורי חייל המקורי עדייסע במסלול 
, ימיðה , שמאלה לעצמאותימיðה לחטיבת גבעתי

  .מקוריהמסלול והמשך ב לðשיאים

  תחðות מבוטלות

  שם תחנה מק"ט תחנה
  חטיבת גבעתי/גן סנהדרין 31227
  קדושי קהיר/האמוראים 31228
  קדושי קהיר/דואני 31229
  הדרור/שדרות דואני 31230
  הדרור/אבו חצירא 31231
  אבו חצירא/החבצלת 31232
  אבו חצירא/חבלבל 31233

  

  לכיוון רכבת יבðה  177קו 

דואðי/האלון, ימיðה   ייסע במסלול המקורי עד
והמשך דוגית להמשך חלמוðית, להמשך לסחלב, 

  מקוריהמסלול ב

  תחðות מבוטלות 

  שם תחנה מק"ט תחנה
  דואני/סחלב 31515
  דואני/הדרור 31530
  גיבורי החייל/גרדום 31518



 

 

  חטיבת גבעתי/גן סנהדרין 31227
  חטיבת גבעתי/קדושי קהיר 31755

  

  תל אביבלכיוון  177קו 

, חטיבת גבעתיהדוגית/  ייסע במסלול המקורי עד
 לדואðי, המשך בסחלב, שמאלה המשך ישר לחלמוðית

  .מקוריהמסלול והמשך ב

  תחðות מבוטלות

  שם תחנה מק"ט תחנה
  חטיבת גבעתי/הצדף 31756
  חטיבת גבעתי/גיבורי חייל        32135
  גיבוריי חיל/הנביאים 32502
  דואני/שבזי               38578
  דואני/קדושי קהיר               32507
  הדוגית /הצדף               32508

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  לכיוון תל אביב 178קו 

   , גבעתי/חלמוðיתחטיבת   ייסע במסלול המקורי עד
מסלול והמשך ב  רלðופשמאלה  המשך בחלמוðית, 

  .מקוריה

  תחðות מבוטלות

  שם תחנה מק"ט תחנה
  חטיבת גבעתי/הצדף 31756
  חטיבת גבעתי/גיבורי החיל 32135
  גיבורי החיל/התנאים 32502
  עירייה/שד. דואני 32503
  העצמאות/דואני 31257
  שדרות העצמאות/הנשיאים 31559
  העצמאות/הנשיאים 35212
  שדרות העצמאות 32504
  שד. העצמאות/אהרון חג'ג' 32505
  אהרון חג'ג'/הצבעוני 32506
  הדרור/דוכיפת 31278
  הדרור/הזמיר 32131
  הדרור/שדרות דואני 32132
  שד. דואני/קדושי קהיר 32507
  שדרות דואני/האלון 32508

  

  

  

  



 

 

  

  

  יבðהלכיוון  178קו 

 ימיðה, ðופר/סחלב  המקורי עדייסע במסלול 
  .מקוריהמסלול והמשך ב לחלמוðית, המשך לדוגית

  תחðות מבוטלות

  שם תחנה מק"ט תחנה
  סחלב/פטל 31529
  שד. דואני/סחלב 31515
  הדרור/שדרות דואני 31230
  הדרור/אבו חצירא 31231
  הדרור/דוכיפת 32217
  אהרון חג'ג'/הדרור 31516
  העצמאות/אהרון חג'ג'שדרות  32043
  העצמאות/אבו חצירא 32208
  העצמאות/דואני 32044
  עירייה/שד. דואני 31517
  גיבורי החיל/עולי הגרדום 31518
  חטיבת גבעתי/גן סנהדרין 31227
  חטיבת גבעתי/קדושי קהיר 31755

  

  אשדודיבðה/ לכיוון 330, 313 ,181 ויםקו

העצמאות/דואðי, המשך על  ייסע במסלול המקורי עד
למיסב, ימיðה לגיבורי החיל, העצמאות, ימיðה 

, ימיðה לחלמוðית, ימיðה שמאלה לחטיבת גבעתי
  .מקוריהמסלול והמשך בלסחלב, שמאלה לדואðי 

  תחðות מבוטלות



 

 

  שם תחנה מק"ט תחנה
  עירייה/שד. דואני 31517
  שדרות דואני/שבזי 38578
  שד. דואני/קדושי קהיר 32507

  

 ראשל"צ/ לכיוון 330, 313 ,181 ויםקו
  רמלה/ðתב"ג

דואðי/סחלב, ימיðה   במסלול המקורי עד וייסע
ימיðה לגיבורי לסחלב, שמאלה לחטיבת גבעתי, 

והמשך   שמאלה לעצמאותהחיל, שמאלה למיסב, 
  .םיימקורה יםמסלולל

  תחðות מבוטלות

  שם תחנה מק"ט תחנה
  עירייה/שד. דואני 32503
  דואני/הדרור 31530
  דואני/סחלב 31515

  

  מערב לכיוון רכבת 3קו 

אהרון חג'ג'/שבזי, המשך   ייסעו במסלול המקורי עד
על אהרון חג'ג', ימיðה לדרור, שמאלה לסðהדרין, 

מסלול שמאלה לז'בוטיðסקי, ימיðה לðורית והמשך ב
  .מקוריה

  

  

  



 

 

  

  תחðות מבוטלות

  שם תחנה מק"ט תחנה
  שבזי/היסמין 32527
  שבזי/הכלנית 32528
  שבזי/בוכריס 32529
  שדרות דואני/שבזי 38578
  שד. דואני/קדושי קהיר 32507
  שדרות דואני/האלון 32508
  סחלב/פטל 32531
  נופר/אטד 31277
  שדרות ז'בוטינסקי/שדרות דואני 32209
  הזית/משעול הציבור 32532
  הערבה/התאנה 35231
  ז'בוטינסקי/נורית 32534

  

  לכיוון רכבת מזרח 3קו 

הðורית/ז'בוטיðסקי,   ייסעו במסלול המקורי עד
שמאלה לז'בוטיðסקי, ימיðה לסðהדרין, ימיðה לדרור, 

  .מקוריהמסלול שמאלה לאהרון חג'ג' והמשך ב

  תחðות מבוטלות

  שם תחנה מק"ט תחנה
 התאנה/שדרות ז'בוטינסקי 31526
 הערבה/הזית  31527
 ז'בוטינסקי/אגוזשדרות   32139
 שד. דואני/שד. ז'בוטינסקי  31276
 נופר/אטד  32138
 סחלב/פטל  31529
 שד. דואני/סחלב  31515
 שד. דואני/הדרור  31530
 שבזי/בוכריס  31531



 

 

 שבזי/הכלנית  31532
 שבזי/היסמין  31533

  לכיוון רחובות 48קו 

המשך  סחלב/דואðי,  ייסעו במסלול המקורי עד
לז'בוטיðסקי, ימיðה לסðהדרין, ימיðה  לאלון, ימיðה

לדרור, שמאלה לאהרון חג'ג', ימיðה לשבזי שמאלה 
  .והמשך מסלול מקורי לאבוחצירא

  תחðות מבוטלות

  שם תחנה מק"ט תחנה
  שד. דואני/סחלב 31515
  הדרור/שדרות דואני 31230
  הדרור/אבו חצירא 31231
  אבו חצירא/החבצלת 31232

  

  לכיוון יבðה 48קו 

אבוחצירא/שבזי, ימיðה ייסעו במסלול המקורי עד 
שמאלה  ימיðה לדרור,  לשבזי, שמאלה לאהרון חג'ג'

שמאלה לז'בוטיðסקי, שמאלה לאלון, , סðהדריןל
  והמשך מסלול מקורי. המשך לסחלב

  תחðות מבוטלות

  שם תחנה מק"ט תחנה
  אבו חצירא/החבצלת 32130
  הדרור/הזמיר 32131
  דואניהדרור/שדרות  32132
  שד. דואני/קדושי קהיר 32507
  שדרות דואני/האלון 32508

  


