
מיום ראשון 8.1.17, משעה 22:00 עד יום ראשון, 22.1.17,
בשעה 05:00, יחולו שינויים בהסדרי תנועת התחבורה הציבורית 

ברחוב דיזנגוף. 
אנא שימו לב להודעות על גבי תחנות האוטובוס ותוכלו להיעזר 

בדיילי הסברה בשטח

תנועת האוטובוסים תוסט לרחובות סמוכים עפ"י הפירוט:

ברחוב דיזנגוף, לכיוון צפון:
הקווים 5,61,72,100,129,172,220 ישנו מסלול נסיעתם לרחובות  •

המלך ג'ורג' ופרישמן וימשיכו את מסלולם הרגיל ברחוב דיזנגוף  
הקווים 90,166,66 ישנו מסלול נסיעתם לרחוב בן יהודה ומשם    •

ימשיכו את מסלולם הרגיל ברחוב ארלוזורוב  
קו 22 ישנה מסלולו לרחובות בן יהודה, שדרות בן-גוריון,    •

מאנגר, ארלוזורוב וימשיך את מסלולו הרגיל ברחוב דיזנגוף  
קווים 239,39 ישנו מסלול נסיעתם לרחובות אבן גבירול, ארלוזורוב  •

וימשיכו את מסלולם הרגיל ברחוב דיזנגוף  
 

ברחוב דיזנגוף, לכיוון דרום:
קווים 72,172,129 ימשיכו במסלולם עד צומת הרחובות דיזנגוף    •
וארלוזורוב ומשם ישנו מסלול נסיעתם לרחובות בן יהודה ואלנבי  

ויחזרו למסלולם הרגיל ברחוב אלנבי  
הקווים 66,166,90,22 ישנו את מסלול נסיעתם לרחוב בן יהודה  •

ומשם ימשיכו את מסלולם הרגיל ברחוב אלנבי  
קו 39 ישנה את מסלול נסיעתו לרחובות בן יהודה,     •

ארלוזורוב ואבן גבירול וימשיך את מסלולו הרגיל ברחוב   
החשמונאים  

קו 239 ישנה את מסלול נסיעתו לרחובות בן יהודה, ארלוזורוב,  •
אבן גבירול, שאול המלך, דובנוב וימשיך את מסלולו הרגיל ברחוב קפלן  

קו 61 ישנה מסלול נסיעתו לרחובות בלוך והמלך ג'ורג' וימשיך    •
את מסלולו הרגיל ברחוב המלך ג'ורג'  

קו 220 ישנה מסלול נסיעתו לרחוב המלך ג'ורג' לאחר הפנייה   •
לרחוב פרישמן וימשיך את מסלולו הרגיל ברחוב המלך ג'ורג'  

קו 5 ימשיך במסלול נסיעתו הרגיל עד צומת הרחובות דיזנגוף    •
וארלוזורוב וישנה את מסלול נסיעתו לשדרות בן-גוריון, המלך ג'ורג'    

ויחזור למסלולו הרגיל בשדרות בן ציון.   
קו 192 ישנה מסלולו לרחובות אבן גבירול ומרמורק וימשיך את    •

מסלולו הרגיל בשדרות רוטשילד  
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ביום ראשון 8.1.17, משעה 22:00, תחלנה עבודות לפירוק הכיכר 
שתמשכנה כ-10 ימים.

במהלך המבצע יחולו שינויים בהסדרי תנועה ברחוב דיזנגוף בקטע שבין 
רחוב ארלוזורוב לרחוב קפלן.

ביום שישי, 20.1.17, ייפתח מחדש רחוב דיזנגוף לתנועת כלי רכב פרטיים  •
התחבורה הציבורית שנוסעת ברחוב דיזנגוף, תוסט לרחובות סמוכים ותשוב    •

למסלולה הסדיר מיום ראשון 22.1.17, בשעה 05:00  

מבצע �צינת בוקר�
פירוק כיכר דיזנגוף

הסדרי תנועה בתאריכים 8.1.17 - 20.1.17

צומת קפלן - דיזנגוף 
רחוב דיזנגוף, בקטע שבין רחוב אבן    •

גבירול לרחוב יוסף אליהו, ייחסם לתנועה  
הנסיעה תתאפשר בכיוון הנגדי  •

דיזנגוף סנטר
רחוב דיזנגוף לכיוון צפון, בקטע שבין    •

רחוב המלך ג'ורג' לרחוב טשרניחובסקי,    
ייחסם לתנועת כלי רכב, למעט כניסה    

לחניון הסנטר.     
בכיוון ההפוך תתאפשר התנועה כרגיל  

כיכר דיזנגוף
רחוב דיזנגוף ייחסם לתנועה ולחניית    •

כלי רכב בקטע שבין רחוב פרישמן    
לרחוב בר כוכבא  

תיחסם הגישה לכלי רכב מכיוון כיכר    •
דיזנגוף לרחובות ריינס ופינסקר  

ברחוב אסתר המלכה, בקטע שבין רחוב    •
שולמית לרחוב ריינס, ישתנה כיוון     

הנסיעה ובקטע שבין רחוב ריינס לרחוב    
דיזנגוף יהפוך לדו סטרי ללא מוצא  

רחוב ריינס, בקטע שבין רחוב אסתר    •
המלכה לכיכר דיזנגוף, יהפוך לדו סטרי    

ללא מוצא  
רחוב פינסקר, בקטע שבין רחוב  •

בלינסון לכיכר דיזנגוף, יהפוך לדו סטרי    
ללא מוצא  

צומת ארלוזורוב - דיזנגוף 
צומת הרחובות דיזנגוף וארלוזורוב    •
ייחסם לתנועת כלי רכב לנוסעים     

מצפון לדרום, למעט:   
תתאפשר פנייה ימינה מרחוב דיזנגוף    •

מצפון לרחוב ארלוזורוב למערב  
הפנייה ימינה מארלוזורוב במזרח לכיוון    •

דיזנגוף לצפון תתאפשר לתחבורה    
ציבורית בלבד  

רחוב ארלוזורוב לכיוון מזרח מרחוב בן    •
יהודה עד רחוב דיזנגוף יהפוך לנתיב    

תחבורה ציבורית בלבד  

אנא הקפידו על ביצוע ההוראות 
שבתמרורים ובשלטים שיוצבו 

במקום, אנו מתנצלים על אי
הנוחות הזמנית 

מידע נוסף:

www.tel-aviv.gov.ilעיריית תל-אביב-יפו דיגיתל

אזור עבודות סגור לתנועה
נתיב נסיעה פתוח

נתיב תחבורה ציבורית
רחוב ללא מוצא

חסימה
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אנא התעדכנו באתר דן, אגד ומטרופולין
 MOOVIT / WAZE ובאפליקציות

www.ahuzot.co.il


