חדש

21

יעדים מרכזיים במסלול הקו

ת .מרכזית תל ֿאביב  -רמת השרון

רמת השרון ,צהלה ,עתידים ,רמת החייל ,קניון אילון,
מגדלי ב.ס.ר ,הבורסה ,אבן גבירול ,שד' רוטשילד

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :ת.מרכזית תלֿאביב
ימים א׳-ה׳
22:00-6:30

כל  30ד׳

תחנת המוצא :מסוף קדמה
ימים א׳-ה׳
22:00-6:00

כל  30ד׳

אז מה בעצם הסיפור שלי?
מחבר את את שכונת צהלה לקניון
איילון ,מגדלי ב.ס.ר ומרכז תלֿאביב
קו זה נוסע במסלול דומה לקו 128
בתחנות שבין פנקס למגדלי ב.ס.ר
וקניון איילון

נעים להכיר!
קו 21
מופעל כעת על ידי
חברת מטרופולין!

ת.מרכזית ת"א ק/6.רציפים
שד' הר ציון/וולפסון
שד' הר ציון/לוינסקי
השומרון/שד' הר ציון
דרך בגין/אלנבי
אלנבי/דרך בגין
שד' רוטשילד/אלנבי
שד' רוטשילד/בלפור
שד' רוטשילד/שיינקין
הבימה/שד' רוטשילד
אבן גבירול/קרליבך
אבן גבירול/שד' שאול המלך
אבן גבירול/דוד המלך
עיריית ת"א/אבן גבירול
אבן גבירול/ארלוזרוב
פנקס/אבן גבירול
פנקס/רמז
פנקס/דרך נמיר
ביאליק/תובל
דרך אבא הלל/ביאליק
דרך אבא הלל/רוקח
דרך אבא הלל/התקווה
דרך אבא הלל/רש"י

מסוף קדמה
הנביאים/עבדת
המלכים/הרב ריינס
המלכים/עגנון
המלכים/ערוגות
טרומפלדור/המלכים
משטרה/טרומפלדור
הראשונים/אוסישקין
צומת הראשונים
צומת הכפר הירוק
בית העלמין קריית שאול/משה סנה
משה סנה/בני אפרים
הגנים/הבאר
הגנים/הבאר
צה"ל/משה סנה
ביה"ס און/וייסבורג
צה"ל/המצביאים
צה"ל/יהונתן
דבורה הנביאה/צה"ל
דבורה הנביאה/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/הנחושת
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג

דרך אבא הלל/דרך ששת הימים
קניון אילון/דרך ששת הימים
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
ראול ולנברג/הברזל
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הנחושת
ראול ולנברג/הארד
דבורה הנביאה/ראול ולנברג
דבורה הנביאה/צה"ל
צה"ל/יהונתן
צה"ל/המצביאים
ביה"ס און/וייסבורג
צה"ל/משה סנה
הגנים/הבאר
הגנים/הבאר
משה סנה/בני אפרים
בית עלמין צבאי קריית שאול
הראשונים/סוקולוב
הראשונים/תרפ"ד
אוסישקין/דרך ראשונים
קופ"ח/טרומפלדור
טרומפלדור/הזית
המלכים/הרב קוק
המלכים/יהודה הנשיא
הנביאים/עבדת
החרושת/הנביאים
מסוף קדמה

ראול ולנברג/הברזל
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
קניון איילון/דרך ששת הימים
דרך אבא הלל/דרך ששת הימים
דרך אבא הלל/רש"י
דרך אבא הלל/התקווה
דרך אבא הלל/רוקח
ביאליק/תובל
פנקס/דרך נמיר
פנקס/דה האז
אבן גבירול/פנקס
אבן גבירול/ארלוזרוב
עיריית ת"א/אבן גבירול
אבן גבירול/מאנה
אבן גבירול/שד' שאול המלך
אבן גבירול/דיזנגוף
יהודה הלוי/החשמונאים
יהודה הלוי/שיינקין
יהודה הלוי/נחמני
הרכבת/דרך בגין
הרכבת/סלומון
הרכבת/בני ברק
ת.מרכזית ת"א ק/6.רציפים

