משנה את מסלולו
ומשפר תדירותו

23
כרמלית  -עמידר (רמת גן)

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :כרמלית
יום ו׳
ימים א׳-ה׳
5:30
7:20-5:55
10:45-7:40
11:00
11:55-11:15
11:35
17:55-11:55
18:35
21:00-19:00

כל  25ד׳
כל  20ד׳

15:15-5:40
כל  15-20ד׳

כל  15ד׳
כל  15ד׳
כל  30ד׳

תחנת המוצא :עמידר רמת גן
יום ו׳
ימים א׳-ה׳
כל  20ד׳
כל  15ד׳
כל  20ד׳
כל  15ד׳
כל  15ד׳
כל  20ד׳
כל  15ד׳

6:10-5:30
8:10-6:25
12:20-8:30
13:30-12:35
16:15-13:45
17:10-16:30
18:10-17:25
18:35
 21:00-19:00כל  30ד׳

15:00-5:30
כל  20-15ד׳

תחנות בהן חל שינוי מסומנות בצבע

יעדים מרכזיים במסלול הקו
כרמלית ,אלנבי ,רח' החשמונאים ,רכבת השלום ,קניון גבעתיים,
מרכז גבעתיים ,כופר הישוב ,הרצל/ביאליק ר"ג ,רח' עוזיאל,
נווה יהושע ,רמת עמידר
כרמלית
יצחק אלחנן/הכרמל
מגדל שלום/אחד העם
אלנבי/מונטיפיורי
שוק הכרמל/אלנבי
שיינקין/יוחנן הסנדלר
שיינקין/פיארברג
שד' רוטשילד/שיינקין
החשמונאים/יהודה הלוי
החשמונאים/קרליבך
גשר קלקא/דרך בגין
ת .רכבת השלום
דרך השלום/יגאל אלון
אסותא/הסוללים
דרך השלום/תוצרת הארץ
דרך השלום/חביבה רייק
דרך יצחק רבין/דרך השלום
דרך יצחק רבין/רביבים
ויצמן/ריינס
ריינס/הכנסת
גולומב /בראשית
גולומב /הכנסת
בית ספר גורדון/הכנסת
עירייה/שיינקין

עמידר ר"ג
התפוצות/קוממיות
אצ"ל/המחתרת
בן אליעזר/אצ"ל
סטופ/נווה יהושע
העלייה השלישית/נווה יהושע
נווה יהושע/סטופ
משה דיין/הירדן
משה דיין/קרל נטר
הרא"ה/פנחס רוטנברג
הרא"ה/חד נס
עוזיאל/טרומן
דרך בן גוריון/הרכסים
בן גוריון /כצנלסון
בן גוריון /סירקין
בן גוריון /החץ
הרא"ה/הרצל
עיריית ר"ג/ביאליק
עיריית ר"ג/ביאליק
ביאליק/השוטרת
ארלוזורוב/ביאליק
בורוכוב/קק"ל
אחדות העבודה/הפועל הצעיר

כצנלסון/קק"ל
קק"ל/גורדון
בורוכוב/המעורר
גן הקופים/ארלוזורוב
קריניצי/ביאליק
הרצל/קריניצי
הרצל/קופת חולים
הרא"ה/הרצל
בן גוריון /הרא"ה
בן גוריון /הרצל
בן גוריון/המעגל
דרך בן גוריון/שד' ירושלים
טרומן/עוזיאל
הרא"ה/טרומן
הרא"ה/פנחס רוטנברג
משה דיין/קרל נטר
בן אליעזר/הירדן
סטופ/נווה יהושע
העלייה השלישית/נווה יהושע
אצ"ל/בן אליעזר
אצ"ל/המחתרת
אצ"ל/הרב לנדס
עמידר ר"ג

כצנלסון/קק"ל
כצנלסון/ויצמן
עירייה/שיינקין
בית ספר גורדון/הכנסת
גולומב/ויצמן
ויצמן/ריינס
דרך יצחק רבין/אילת
ד .השלום/רבין
דרך השלום/חביבה רייק
דרך השלום/תוצרת הארץ
ת .רכבת השלום
גשר קלקא/דרך בגין
החשמונאים/דרך בגין
קניון טי.ל.וי/החשמונאים
הסינמטק/קרליבך
יהודה הלוי/שיינקין
בלפור/מלצ'ט
ביה"ס בלפור/בלפור
אלנבי/בלפור
אלנבי/מונטיפיורי
מגדל שלום/מונטיפיורי
כרמלית

אז מה בעצם הסיפור שלי?
לקו תחנת קצה חדשה ברמת גן.
הקו יישאר ללא שינוי בין הכרמלית
לדרך השלום וימשיך ישירות לגבעתיים,
מרכז ר"ג ושכונות דרום רמת גן
הקו לא יעבור ברחובות משה דיין ,לה
גווארדיה והטייסים  -בדקו את הקווים
64 ,56 ,39 ,36 ,31
הקו נוסע במסלול דומה לקו  15שבוטל
בגבעתיים ומחבר את תושבי השכונות
למרכז תלֿאביב ומרכז ר"ג
הקו מחליף את קו  65בין מרכז ר"ג לבין
רח' עוזיאל ,משה דיין ונווה יהושע

