משנה את מסלולו
ומשפר תדירותו

279
מסוף האוניברסיטה  -הטייסים

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :מסוף האוניברסיטה
ימים א׳-ה׳
6:30
10:45-7:00
12:30-11:15
14:00-13:00
16:05-14:25
16:35
18:20-17:05
19:50-18:50
20:45 ,20:15

כל  25ד׳
כל  25ד׳
כל  20ד׳
כל  25ד׳
כל  25ד׳
כל  30ד׳

תחנת המוצא :מסוף הטייסים
ימים א׳-ה׳
6:50-6:00
7:55-7:10
11:40-8:20
13:25-12:10
14:35-13:55
16:00-15:00
16:25
19:50-16:50

כל  25ד׳
כל  15ד׳
כל  25ד׳
כל  25ד׳
כל  20ד׳
כל  30ד׳
כל  30ד׳

אז מה בעצם הסיפור שלי?
באוקטובר  2018חל שינוי במסלול הקו
וכעת הוא מחבר בין רח׳ משה דיין
לבורסה במקום קו  11המבוטל
הקו מחבר בין מערב גבעתיים
לאוניברסיטה במקום קו 45
תחנות בהן חל שינוי מסומנות בצבע

יעדים מרכזיים במסלול הקו
אוניברסיטת תלֿאביב ,קניון רמת אביב ,סמינר הקיבוצים,
דרך נמיר ,רכבת מרכז (גשר מודעי) ,הבורסה ,ערבי נחל ,עליית הנוער,
משה דיין ,כפר שלם ,איצטדיון וינטר
מסוף האוניברסיטה
חיים לבנון/קלצ'קין
אינשטיין/חיים לבנון
קניון רמת אביב/ברודצקי
ברודצקי/רדינג
בית ברודצקי/ברודצקי
ברודצקי/סלוודור
רדינג/ברודצקי
סמינר הקיבוצים/דרך נמיר
דרך נמיר/יהודה המכבי
תיכון חדש רבין/דרך נמיר
דרך בגין
ערבי נחל/בורוכוב
עליית הנוער/כצנלסון
דרך משה דיין/דרך השלום
רמת ישראל/דרך משה דיין
ביה"ס בלוך/דרך משה דיין
דרך משה דיין/יצחק שדה
דרך משה דיין/משה שטינשנידר
דרך משה דיין/לה גוורדיה
דרך משה דיין/צבי נשרי
דרך משה דיין/ההגנה
דרך משה דיין/קרייתי
דרך בר לב/דרך משה דיין
דרך בר לב/אונטרמן
דרך בר לב/שד' ששת הימים
שד' ששת הימים/דרך בר לב
שד' ששת הימים/תקוע
מח"ל/שד' ששת הימים
מח"ל/מעפילי אגוז
מסוף הטייסים

מסוף הטייסים
דרך הטייסים/דרך בר לב
דרך בר לב/דרך הטייסים
דרך בר לב/שד' ששת הימים
דרך בר לב/צביה לובטקין
דרך בר לב/אונטרמן
דרך בר לב/דרך משה דיין
דרך משה דיין/דרך בר לב
דרך משה דיין/ההגנה
דרך משה דיין/צבי נשרי
דרך משה דיין/לה גוורדיה
דרך משה דיין/משה שטיינשניידר
דרך משה דיין/יצחק שדה
רמת ישראל/דרך משה דיין
דרך משה דיין/דרך השלום
עליית הנוער/נחלת יצחק
ערבי נחל/בורוכוב
יעקב דורי/דרך מנחם בגין
דרך נמיר/ז’בוטינסקי
דרך נמיר/פנקס
דרך נמיר/יהודה המכבי
פלנטריום/חיים לבנון
רדינג/ברודצקי
בית ברודצקי/ברודצקי
ברודצקי/רדינג
קניון רמת אביב/ברודצקי
האוניברסיטה/חיים לבנון
קלצ’קין/חיים לבנון
מסוף האוניברסיטה

