משנה
את מסלולו
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יעדים מרכזיים במסלול הקו
עתידים ,נווה שרת ,קניון איילון ,מגדלי ב.ס.ר ,רבי עקיבא,
אוניברסיטת בר אילן ,בית חולים תל השומר

עתידים  -בית חולים תל השומר
דרך בני ברק

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :עתידים
יום ו׳
ימים א׳-ה׳
5:45 ,5:20
7:50-6:10
8:15
10:00-8:40
12:05-10:25
12:25
14:40-13:00
15:40-14:55
16:40 ,15:55
19:30-17:00
20:10-19:30
23:30-20:30
0:05

כל  20ד׳
כל  20ד׳
כל  25ד׳
כל  20ד׳
כל  15ד׳
כל  25ד׳

5:20
6:45-5:45
7:35 ,7:10
9:10-8:10
10:00 ,9:35
11:20-10:30
11:40
13:15-12:00
13:45-14:45

כל  30ד׳
כל  30ד׳
כל  25ד׳
כל  25ד׳
כל  30ד׳

מוצ״ש
 20:05-18:35כל  30ד׳
 22:30-20:30כל  30ד׳
 24:10-22:55כל  25ד׳

תחנת המוצא :בי״ח תל השומר
יום ו׳
ימים א׳-ה׳
 7:50-5:30כל  20ד׳
 10:20-8:15כל  25ד׳
 11:20-10:40כל  20ד׳
 13:00-11:45כל  25ד׳
13:40 ,13:20
 14:30-14:00כל  15ד׳
 17:30-14:50כל  20ד׳
17:45
19:20-18:00
20:30 ,20:10 ,19:45
 21:55-20:55כל  20ד׳
23:45 ,23:20 ,22:20 ,20:50

6:05 ,5:40
 7:40-6:25כל  25ד׳
 13:00-8:00כל  30ד׳
 14:00-13:20כל  20ד׳
14:50 ,14:25

מוצ״ש
 19:35-18:35כל  30ד׳
 21:30-20:00כל  30ד׳
 22:55-21:55כל  30ד׳
23:50 ,23:20

עתידים
ביה"ס משה שרת/בית אל
בית אל/אח"י דקר
בית אל/דבורה הנביאה
דבורה הנביאה/צה"ל
משמר הירדן/דבורה הנביאה
מרכוס/משמר הירדן
מרכוס/עולי הגרדום
עולי הגרדום/מרכוס
עולי הגרדום/ניסן כהן
עולי הגרדום/בי"ס ישגב
הרוגי מלכות/משמר הירדן
משמר הירדן/טורקוב
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
רבי עקיבא/שמואל הנביא
רבי עקיבא/הרב קוק
רבי עקיבא/ירושלים
רבי עקיבא/גן קדושי ורשה
רבי עקיבא/רש"י
חזון אי"ש/רבי עקיבא
חזון אי"ש/האדמו"ר מגור

שיב"א
ביה״ח תל השומר/מכון הלב
ביה"ח תל השומר-מיון
ביה״ח תל השומר/ילדים
ביה״ח תל השומר/מעבדות
ביה״ח תל השומר/מכון פה ולסת
ביה״ח תל השומר/מכון עיניים
ביה״ח תל השומר/גריאטריה
ביה״ח תל השומר/שיקום
בקו"ם/שדרות אהרון קציר
שד' אהרון קציר/מנדס
שד׳ אהרון קציר/שמחה הולצברג
אוניברסיטת בר אילן
ז'בוטינסקי /דרך בר אילן
ז'בוטינסקי/רמב"ם
צומת גבעת שמואל
הרב כהנמן/אדמו"רי שאץ
הרב עוזיאל/קיבוץ גלויות
אברהם בן דוד/קהילות יעקב
הרב בן יעקב/בר יוחאי
נחמיה/עזרא
חזון איש/נחמיה
חזון אי"ש/האדמו"ר מגור
חזון אי"ש/רבנו תם
הרב שך/הרב קוטלר
חשב סופר/הרב שך

חזון אי"ש/נחמיה
נחמיה/עזרא
עזרא/דבורה הנביאה
דמשק אליעזר/עזרא
דמשק אליעזר/הרב יצחק נסים
קהילות יעקב/הרב יצחק ניסים
קהילות יעקב/רבי יוסף צבי
רימון
בירנבוים/הרב עוזיאל
הרב כהנמן/קבוץ גלויות
צומת גבעת שמואל
ז'בוטינסקי/רמב"ם
ז'בוטינסקי/דרך בר אילן
כביש /471זבוטינסקי
שדרות אהרון קציר/כפר אז"ר
שדרות אהרון קציר/מנדס
בקו"ם/שדרות אהרון קציר
ביה"ח תל השומר
ביה״ח תל השומר/גריאטריה
ביה״ח תל השומר/מחלקת עיניים
ביה״ח תל השומר/מד"א
ביה"ח תל השומר
ביה״ח תל השומר/ילדים
ביה״ח תל השומר/מיון
ביה״ח תל השומר/מכון הלב
שיב"א

סוקולוב/הרב קוטלר
רבי עקיבא/גן ורשה
רבי עקיבא/הרב קוק
רבי עקיבא/דרך ז'בוטינסקי
דרך בן גוריון/ז'בוטינסקי
בן גוריון /מגדלי קונקורד
קניון אילון/דרך ששת הימים
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
מבצע קדש/ראול ולנברג
משמר הירדן/טורקוב
הרוגי מלכות/משמר הירדן
הרוגי מלכות/עולי הגרדום
עולי הגרדום/הרוגי מלכות
עולי הגרדום/ניסן כהן
מרכוס/עולי הגרדום
מרכוס/משמר הירדן
משמר הירדן/דבורה הנביאה
דבורה הנביאה/צה"ל
בית אל/דבורה הנביאה
בית אל/אח"י דקר
דבורה הנביאה/ראול ולנברג
עתידים

מה השינוי?
קשר ישיר ממרכז העיר בני ברק
לבית החולים תל השומר
בכל שעות היום ובסופי השבוע

