משנה
את מסלולו

כעת הקו ישיר ומהיר יותר
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יעדים מרכזיים במסלול הקו

כרמלית  -עמידר (רמת גן)

אלנבי ,דיזנגוף סנטר ,רכבת מרכז ,הבורסה ,כופר הישוב,
רח' הרא"ה ,רח' הרא"ה ,רמת עמידר

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :כרמלית
ימים א׳-ה׳
6:10-5:20
8:10-6:20
9:10-8:20
9:17-8:28
11:10-9:25
13:32-11:18
15:10-13:39
18:45-15:18
20:35-18:55
22:50-21:10
24:30-23:15

יום ו׳
כל  25ד׳
כל  10ד׳
כל  7ד׳
כל  8ד׳
כל  10ד׳
כל  8ד׳
כל  7ד׳
כל  8ד׳
כל  10ד׳
כל  20ד׳
כל  25ד׳

5:20
6:30-5:50
9:23-6:48
15:12-9:38

כל  20ד׳
כל  15ד׳
כל  10ד׳

מוצאי שבת
 18:00-17:30כל  15ד׳
 1:30-18:30כל  30ד׳

תחנת המוצא :רמת גן
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

5:00
5:48-5:20
6:30-6:00
7:18-6:35
8:16-7:23
8:50-8:22
10:42-8:58
12:30-10:51
14:28-12:38
15:40-14:35
16:34-15:49
18:10-16:42
18:50-18:20
20:00-19:02
22:00-20:20
24:40-22:25

 13:10-8:57כל  11ד׳
 14:58-13:22כל  12ד׳

כל  15ד׳
כל  6ד׳
כל  4ד׳
כל  5ד׳
כל  7ד׳
כל  8ד׳
כל  10ד׳
כל  8ד׳
כל  7ד׳
כל  9ד׳
כל  8ד׳
כל  10ד׳
כל  15ד׳
כל  20ד׳
כל  30ד׳

מוצאי שבת
 24:05-17:15כל  30ד׳

כרמלית
יצחק אלחנן/הכרמל
מגדל שלום/אחד העם
בית הכנסת הגדול/אלנבי
אלנבי/מזא"ה
המלך גורג/החשמונאים
'בית ז'בוטינסקי/המלך ג'ורג
דיזנגוף סנטר/דיזנגוף
בית ליסין/דיזנגוף
דיזנגוף/גורדון
דיזנגוף/יודפת
ארלוזורוב/שלמה המלך
הועד הפועל/ארלוזורוב
ארלוזורוב/ויצמן
ארלוזורוב/דרך נמיר
ת .רכבת ת"א מרכז/על פרשת
דרכים
הבורסה/דרך ז'בוטינסקי
צומת עלית/ארלוזורוב
ארלוזורוב/החשמונאים
גן הקופים/ארלוזורוב
קריניצי/ביאליק
בן גוריון /הרצל
חיבת ציון/עוזיאל
חיבת ציון/הרא"ה
הרא"ה/ברקאי
הרא"ה /שד .ירושלים
נגבה /הרא"ה
הירדן /נגבה
הירדן /אצ"ל
הירדן /פנחס
בן אליעזר/הירדן
בן אליעזר/פנחס רוטנברג
אצ"ל/בן אליעזר
אצ"ל/המחתרת
אצ"ל/הרב לנדס
עמידר ר"ג

עמידר ר"ג
התפוצות/קוממיות
אצ"ל/המחתרת
אצ"ל/בן אליעזר
בן אליעזר/אצ"ל
פנחס רוטנברג/בן אליעזר
הירדן /פנחס
הירדן/אצ"ל
נגבה /הירדן
נגבה /הרא"ה
הרא"ה /שד .ירושלים
הרא"ה/ברקאי
חיבת ציון/הרא"ה
חיבת ציון/דרך בן גוריון
ארלוזורוב/ביאליק
גן הקופים/ארלוזורוב
ארלוזורוב/החשמונאים
צומת עלית/ארלוזורוב
הבורסה/דרך ז'בוטינסקי
ת .רכבת ת"א מרכז/על פרשת
דרכים
ארלוזורוב/דרך נמיר
ארלוזורוב/משה שרת
הועד הפועל/ארלוזורוב
ארלוזורוב/שלמה המלך
דיזנגוף/יודפת
דיזנגוף/פרישמן
כיכר דיזנגוף/דיזנגוף
דיזנגוף סנטר/דיזנגוף
'בית ז'בוטינסקי/המלך ג'ורג
המלך ג'ורג'/רש"י
אלנבי/מזא"ה
אלנבי/מונטיפיורי
מגדל שלום/מונטיפיורי
כרמלית

אז מה בעצם הסיפור שלי?
הקו לא ייכנס לרח' הרצל /ביאליק .קו  65מחליף את  61בין מרכז ר"ג לרח' חיבת ציון ,הרא"ה ,נגבה ,הירדן
קו  161מחבר את הרצל/ביאליק למכרז תלֿאביב .לבורסה ורכבת מרכז ניתן לנסוע גם עם 65

