משנה
את מסלולו

כעת הקו ישיר ומהיר יותר

52

יעדים מרכזיים במסלול הקו

תחנה מרכזית תלֿאביב  -עתידים

תחנה מרכזית ,רח' לה גווארדיה ,קניון גבעתיים ,מרכז ר"ג (הרצל/ביאליק),
מגדלי ב.ס.ר ,קניון איילון ,רמת החייל ,עתידים

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :ת .מרכזית תל ֿאביב
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

5:58 ,5:35 ,5:10
 6:56-6:17כל  13ד'
7:25 ,7:10
 8:54-7:42כל  18ד'
 9:42-9:10כל  16ד'
 11:40-10:00כל  20ד'
 14:40-11:55כל  15ד'
 16:32-14:56כל  16ד'
17:06 ,16:48
 19:25-17:25כל  20ד'
 22:00-19:50כל  26ד'

5:30
6:50-6:00
7:50-7:10
8:15
 10:00-8:40כל  20ד'
 11:40-10:25כל  25ד'
 15:00-12:00כל  20ד'
כל  25ד'
כל  20ד'

תחנת המוצא :עתידים
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

7:00-6:00
6:10 ,5:45
 7:14-6:32כל  21ד' 7:50-7:00
 9:04-7:36כל  22ד' 8:10
 10:25-9:25כל  20ד' 10:10-8:30
 11:10-10:40כל  15ד' 11:10-10:30
 12:50-11:10כל  20ד' 12:50-11:35
 13:38-13:06כל  16ד' 14:50-13:10
13:53
 18:24-14:08כל  16ד'
18:42
 20:40-19:00כל  20ד'
22:00 ,21:30 ,21:05

כל  30ד'
כל  25ד'
כל  25ד'
כל  20ד'
כל  25ד'
כל  20ד'

ת.מרכזית ת"א ק/7.רציפים
מחלף לה גוורדיה
לה גוורדיה/יגאל אלון
לה גוורדיה/לוחמי גליפולי
לה גוורדיה/הגיבור האלמוני
לה גוורדיה/דרך הטייסים
דרך השלום/דרך הטייסים
המאבק/עמישב
המאבק/כ"ג
המאבק/מנורה
קניון גבעתיים/דרך יצחק רבין
דרך בן גוריון/כנפי נשרים
דרך בן גוריון/הרכסים
בן גוריון /כצנלסון
בן גוריון /סירקין
הרצל/קריניצי
הרצל/קופת חולים
הרצל/דרך ז'בוטינסקי
דרך ז'בוטינסקי/רש"י
דרך בן גוריון/ז'בוטינסקי
בן גוריון /מגדלי קונקורד
קניון אילון/דרך ששת הימים
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
מבצע קדש/ראול ולנברג
ראול ולנברג/משמר הירדן
ראול ולנברג/הברזל
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הנחושת
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/דבורה הנביאה
עתידים

אז מה בעצם הסיפור שלי?
הקו יוסט לדרך רבין ובן גוריון (לא יעבור בריינס/גולומב)
בכיוון הנסיעה לעתידים  -לא ייכנס לרח' כצנלסון
וייסע ישירות לרח' הרצל
מכיכר נוח וכופר הישוב לעתידים קו  54החדש
מרחוב ויצמן בגבעתיים למרכז ר"ג  45ו57-

עתידים
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/הנחושת
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הברזל
ראול ולנברג/משמר הירדן
מבצע קדש/ראול ולנברג
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
קניון איילון/מבצע קדש
קניון איילון/דרך ששת הימים
דרך בן גוריון /דרך ששת הימים
דרך בן גוריון/אולמי מודיעין
דרך ז'בוטינסקי/דרך בן גוריון
דרך ז'בוטינסקי/רש"י
דרך זאב ז'בוטינסקי/הרצל
ביאליק/נורדאו
עיריית ר"ג/ביאליק
ביאליק/השוטרת
סירקין/ביאליק
כצנלסון/סירקין
כצנלסון/דרך בן גוריון
דרך בן גוריון/שד' ירושלים
דרך בן גוריון/כנפי נשרים
דרך בן גוריון/גולומב
קניון גבעתיים/דרך יצחק רבין
המאבק/מנורה
המאבק/כ"ג
המאבק/עמישב
דרך השלום/דרך הטייסים
לה גוורדיה/דרך הטייסים
לה גוורדיה/הגיבור האלמוני
לה גוורדיה/שער הגיא
לה גוורדיה/יגאל אלון
מחלף לה גוורדיה
ת .מרכזית ת"א ק/7 .הורדה

