משנה את מסלולו
ומשפר תדירותו

13

יעדים מרכזיים במסלול הקו

מסוף האוניברסיטה  -בי"ח וולפסון

נווה אביבים ,אוניברסיטה ,סמינר הקיבוצים ,נמל תלֿאביב,
שדרות ירושלים ,בית חולים וולפסון

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :מסוף האוניברסיטה
ימים א׳-ה׳
6:50-6:00
11:30-7:10
11:45
13:00-12:00
15:30-13:15
16:50-15:50
18:25-17:05
18:50
21:15-19:15

יום ו׳
כל  25ד'
כל  20ד׳

15:00-6:20
כל  25-30ד׳

כל  20ד׳
כל  15ד׳
כל  20ד׳
כל  20ד׳
כל  30ד׳

תחנת המוצא :בי"ח וולפסון
ימים א׳-ה׳
 6:40-6:00כל  20ד׳
 8:25-6:55כל  15ד׳
 12:45-8:45כל  20ד׳
13:00
 15:35-13:15כל  20ד׳
15:35
 17:10-15:50כל  20ד׳
17:35
 21:30-18:00כל  30ד׳

יום ו׳
15:00-6:10
כל  25-30ד׳

אז מה בעצם הסיפור שלי?
הקו מתחיל את מסלול נסיעתו
במסוף קלצ'קין ולא בקריית חינוך
משכונת נווה אביבים לקריית חינוך
ניתן לנסוע כעת בקו  12החדש.
בנוסף ,הקו הוארך ליפו
תחנות בהן חל שינוי מסומנות בצבע

מסוף האוניברסיטה
גן יוסף פוליטי/אופנהיימר
רב אשי2088/
קאנטרי נווה אביבים/יהודה הנשיא
ביה"ס יחדיו/יהודה הנשיא
טאגור/אנדרסן
קניון רמת אביב/אינשטיין
האוניברסיטה/חיים לבנון
חיים לבנון/ד"ר ג'ורג' וייז
מכון התקנים/חיים לבנון
מכון הנפט/חיים לבנון
מוזיאון ארץ ישראל/חיים לבנון
חיים לבנון/רדינג
סמינר הקיבוצים/דרך נמיר
דיזנגוף/צידון
בן יהודה/ירמיהו
בן יהודה/שד' נורדאו
בן יהודה/ז'בוטינסקי
בן יהודה/ארלוזורוב
בן יהודה/שד' בן גוריון
בן יהודה/גורדון
בן יהודה/בוגרשוב
בן יהודה/בוגרשוב
בן יהודה/טרומפלדור
אלנבי/הכובשים
הכובשים/כרמלית
גן צ'רלס קלור/פרופ' קויפמן
פרופ' קויפמן/שנקר
פרופ' קויפמן/גולדמן
שד' ירושלים/מרזוק ועזר
שד' ירושלים/דרך בן צבי
שד' ירושלים/יהודה הימית
שד' ירושלים/ד"ר ארליך
שד' ירושלים/בת עין
ת .רכבת וולפסון
מסוף וולפסון

בי"ח וולפסון
שד' ירושלים/הבשור
שדרות ירושלים/וכטנגוב
בית הספר לב יפו/שדרות
ירושלים
שד' ירושלים/יהודה הימית
שד' ירושלים/דרך בן צבי
חצרות יפו/שד' ירושלים
פרופ' קויפמן/אילת
פרופ' קויפמן/גולדמן
מרכז הטקסטיל/פרופ' קויפמן
הכובשים/דניאל
הכובשים/יונה הנביא
בן יהודה/אלנבי
בן יהודה/שלום עליכם
בן יהודה/בוגרשוב
בן יהודה/גורדון
בן יהודה/שד' בן גוריון
בן יהודה/ארלוזורוב
בן יהודה/ז'בוטינסקי
בן יהודה/שד' נורדאו
עירוני ה'/בן יהודה
דיזנגוף/בן יהודה
ספורטק/שד' רוקח
פלנטריום/חיים לבנון
מוזיאון ארץ ישראל/חיים לבנון
מכון הנפט/חיים לבנון
מכון התקנים/חיים לבנון
האוניברסיטה/חיים לבנון
אינשטיין/אהרון בארט
קניון רמת אביב/אינשטיין
ביה"ס יחדיו/יהודה הנשיא
קאנטרי נווה אביבים/יהודה הנשיא
רב אשי2088/
גן יוסף פוליטי/אופנהיימר
קלצ’קין/חיים לבנון
מסוף האוניברסיטה

