חדש

20

יעדים מרכזיים במסלול הקו

פתח תקווה  -אזורי חן

אזורי חן ,קניון רמת אביב ,אוניברסיטת תלֿאביב ,עתידים,
רמת החייל ,אזור התעשייה קריית אריה ,בית חולים בילינסון

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :פתח תקווה
ימים א׳-ה׳
5:15
7:00-5:45
12:20-7:20
16:15-12:35
17:20-16:40
18:05 ,17:45
21:35-18:35
23:35-22:15

כל  15ד׳
כל  20ד׳
כל  15ד׳
כל  20ד׳
כל  20ד׳
כל  40ד׳

תחנת המוצא :אזורי חן
ימים א׳-ה׳
6:00-5:00
11:40-6:20
16:55-11:55
17:55-17:10
23:20-18:20
00:10 ,23:45

חדש! ישיר משכונות צפון מערב
תלֿאביב לעתידים ורמת החייל

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

בית חולים בית רבקה
בריגדיר קיש/החמישה
החמישה/משעול ראובן
הנביאים/הושע
הנביאים/הנרייטה סולד
הנרייטה סולד/השופטים
בכור שטרית/הנרייטה סולד
אסף שמחוני/זמנהוף
תיכון תלם/שפרינצק
שפרינצק  /פינס
יחיאל מיכל פינס/רוטשילד
מיכל לייב כץ/שלום קלוקר
מיכל לייב כץ/שמחה גפני
הנשיאים  /יטקובסקי אחים
טרומפלדור/דגל ראובן
קופ"ח/דגל ראובן
דגל ראובן  /וייצמן
דגל ראובן/בן גוריון
חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן
חווה חקלאית/קפלן
בי"ח שניידר/קפלן
בי"ח בלינסון  -הקניון הגדול/ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי/הסיבים

מרכז אזורי חן
קדושי השואה/צבי פרופס
שד' לוי אשכול/רודנסקי
שד' לוי אשכול/זריצקי
קניון רמת אביב/אינשטיין
האוניברסיטה/חיים לבנון
חיים לבנון/קלצ'קין
שד' קק"ל/אופקים
שד' קק"ל/בני אפרים
שלונסקי/בני אפרים
שלונסקי/קהילת ונציה
דבורה הנביאה/משה סנה
דבורה הנביאה/משמר הירדן
דבורה הנביאה/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/הנחושת
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הברזל
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
אבו חצירא/הירקון
הרב ישראל אבו חצירא/דוד מחלוף
דרך ז'בוטינסקי/סוקולוב
דרך ז'בוטינסקי/אהרונוביץ

ז'בוטינסקי/שנקר
מחלף גהה/ז'בוטינסקי
דרך ז'בוטינסקי/דב הוז
הרב ישראל אבו חצירא/דרך ז'בוטינס
אבו חצירא/הרב פתאיה
אבו חצירא/הקישון
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/משמר הירדן
פנחס רוזן/דבורה הנביאה
שלונסקי/קהילת ונציה
שלונסקי/בני אפרים
שד' קק"ל/בני אפרים
שד' קק"ל/חיים לבנון
חיים לבנון/קלצ'קין
אינשטיין/חיים לבנון
קניון רמת אביב/אינשטיין
שד' לוי אשכול/זריצקי
שד' לוי אשכול/רודנסקי
קדושי השואה/צבי פרופס
מרכז אזורי חן

דרך זאב ז'בוטינסקי/היצירה
ז'בוטינסקי/אלברט איינשטיין
דרך זאב ז'בוטינסקי/הסיבים
בי"ח בלינסון/ז'בוטינסקי
בית חולים שניידר
קפלן  /הנרקיסים
חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן
דגל ראובן  /וייצמן
קופ"ח/דגל ראובן
טרומפלדור/דגל ראובן
הנשיאים/יטקובסקי אחים
לייב כץ/יהוד
מיכל פינס  /רוטשילד
שפרינצק  /פינס
תיכון תלם/שפרינצק
בריגדיר קיש/משה דובדבני
הנביאים/משה דובדבני
הנביאים/קהילת פינסק
הנביאים//רזיאל
החמישה/משעול ראובן

אז מה בעצם הסיפור שלי?
קו המקשר בין השכונות המזרחיות והמערביות
וכן לאוניברסיטה ,לאזורי התעסוקה ברמת החייל,
עתידים ,קניון איילון ,קריית אריה וביה"ח בילינסון

