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חניון "בית אליהו" ברחוב אבן
גבירול .2

הארבעה  ,11תל אביב
משרד רואי חשבון שמי חגואל ושות'
הארבעה  ,8קומה  ,1תל אביב

כניסה נוספת לחניון ישנה גם ברח'
לסקוב.

קווי אוטובוס דן המגיעים לכניסה לרחוב:
9

(תל אביב יפו) הטייסים

(תל אביב יפו) רדינג

רדינג ,בן יהודה,ארלוזורוב ,אבן גבירול ,כיכר רבין ,עיריית תא ,רבנות תא ,ביח איכילוב ,בית המשפט,לסקוב,
קרליבך ,יצחק שדה ,משה דיין,דרך בר לב ,מחל ,הטייסים

99

(רמת גן) עמידר רג

(תל אביב יפו) רדינג

רדינג ,דיזנגוף ,כיכר דיזנגוף ,דיזנגוף סנטר ,היכל התרבות ,הבימה ,חשמונאים ,סינמטק ,צומת בית מעריב,
יצחק שדה ,משה דיין ,לה גווארדיה ,ד השלום ,קניון גבעתיים ,ד רבין ,הראה ,משה דיין ,הירדן ,נגבה ,מרום
נווה ,אצל ,רמת עמידר.

99

(חולון) קרית שרת

(תל אביב יפו) עתידים

עתידים ,דבורה הנביאה ,משמר הירדן ,עולי הגרדום ,מרכוס ,שלונסקי ,בני אפרים ,שד רוקח ,גני התערוכה,
רכבת אוניברסיטה ,יהודה המכבי ,וייצמן ,כיכר המדינה ,דוד המלך ,רבנות תא ,עירית תא ,גן העיר ,כיכר רבין,
הקריה ,קרליבך ,סינמטק ,צומת בית מעריב ,תחנה מרכזית הישנה ,תחנה מרכזית החדשה,חיל השריון ,צומת
הולץ ,צומת חולון ,שד קוגל ,שנקר ,קניון חולון ,אלופי צהל ,מפרץ שלמה ,קרית שרת חולון.

999

(חולון) קרית שרת

(תל אביב יפו) עתידים

עתידים ,ולנברג ,ביח אסותא ,שטרית ,שד רוקח ,גני התערוכה ,רכבת אוניברסיטה ,אבן גבירול ,כיכר מילנו,
עירית תא ,גן העיר ,כיכר רבין ,הקריה ,קרליבך ,סינמטק ,צומת בית מעריב ,תחנה מרכזית הישנה ,תחנה
מרכזית החדשה ,ד בן צבי ,צומת חולון ,שד קוגל ,סוקולוב ,שד ירושלים ,אזור התעשייה חולון ,קרית שרת.

*999

(תל אביב יפו) הטייסים

(תל אביב יפו) רדינג

רדינג ,דיזנגוף ,כיכר דיזנגוף ,דיזנגוף סנטר ,קפלן ,הקרייה ,רכבת השלום יגאל אלון ,היכל הספורט ,לה
גווארדיה ,משה דיין ,בר לב ,ששת הימים ,מחל ,הטייסים.

999

(חולון) תמנע חולון

(תל אביב יפו) רכבת אונ מערבי

רכבת אוניברסיטה מערבי ,אוניברסיטת תל אביב ,לבנון ,קלצ'קין ,קלאוזנר ,בית התפוצות ,אבן גבירול ,כיכר
מילנו ,עירית תא ,גן העיר ,כיכר רבין ,הקריה ,קרליבך ,סינמטק ,צומת בית מעריב ,תחנה מרכזית הישנה,
תחנה מרכזית החדשה ,ד בן צבי ,שד קוגל ,סוקולוב ,שד ירושלים ,ירמיהו ,המלאכה ,דרך השבעה ,חניון תמנע
אזור

שאטל מחניון שפירים"-הנתיב המהיר" :
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בימים א' עד ה' (לא כולל ערב חג וחג) בין השעות  00:00ו. 00:00-
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ביתר שעות הפעילות  -הסעה יוצאת בכל  03דקות.

