חדש

חדש
חדש! קו  28ממרכז תלֿאביב לשכונת המשתלה

28

יעדים מרכזיים במסלול הקו

כרמלית  -קריית שאול

כרמלית ,אלנבי ,דיזינגוף סנטר ,עיריית תלֿאביב ,מגדל המאה,
רכבת האוניברסיטה ,מכללת אפקה ,שכונת המשתלה ,בית עלמין קריית שאול

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :מסוף כרמלית
ימים א׳-ה׳
9:00-6:00
13:00-9:40
16:40-13:30
17:50

כל  30ד׳
כל  40ד׳
כל  30ד׳

תחנת המוצא :קריית שאול
ימים א׳-ה׳
9:45-6:15
13:40-10:20
15:15-14:15
17:00 ,16:25 ,15:50

כל  30ד׳
כל  40ד׳
כל  30ד׳

אז מה בעצם הסיפור שלי?
הקווים 28/28א נוסעים במסלול קווים
 47-48בין הכרמלית לשלונסקי
לקו זה חלופת לילה סיבובית
דרך המשתלה ותל ברוך צפון
וללא כניסה לבית העלמין
למידע נוסף:
מוקד dan.co.il | *8787

מסוף כרמלית
יצחק אלחנן/הכרמל
מגדל שלום/אחד העם
בית הכנסת הגדול/אלנבי
אלנבי/בלפור
המלך גורג/החשמונאים
'בית ז'בוטינסקי/המלך ג'ורג
'כיכר מסריק/המלך ג'ורג
כיכר רבין/מלכי ישראל
עיריית ת"א/אבן גבירול
אבן גבירול/ארלוזרוב
אבן גבירול/פנקס
כיכר מילאנו/אבן גבירול
ספורטק/שד' רוקח
שד' רוקח/דרך נמיר
מרכז רבין/שד' רוקח
ת .רכבת אוניברסיטה/שד' רוקח
גני התערוכה/שד' רוקח
לונה פארק/שד' רוקח
בני אפרים/בכור שטרית
בני אפרים/הדר יוסף
מכללת אפקה/בני אפרים
ביה"ס עמל/בני אפרים
בני אפרים/שד’ קק"ל
שלונסקי/בני אפרים
שלונסקי/קהילת ונציה
משה סנה/דבורה הנביאה
משה סנה/צה"ל
משה סנה/בני אפרים
סשה ארגוב/לוין קיפניס
וילנסקי/לוין קיפניס
אלי תבין/וילנסקי
בית העלמין קריית שאול/משה סנה
משה סנה/בני אפרים
בית העלמין/קריית שאול

בית העלמין/קריית שאול
סשה ארגוב/לוין קיפניס
וילנסקי/לוין קיפניס
אלי תבין/וילנסקי
בית העלמין קריית שאול/משה סנה
משה סנה/בני אפרים
משה סנה/צה"ל
פנחס רוזן/דבורה הנביאה
שלונסקי/קהילת ונציה
שלונסקי/בני אפרים
בני אפרים/שד’ קק"ל
ביה"ס עמל/בני אפרים
מכללת אפקה/בני אפרים
בני אפרים/הדר יוסף
שד' רוקח/בכור שטרית
לונה פארק/שד' רוקח
גני התערוכה/שדרות רוקח
ת .רכבת האוניברסיטה/רוקח
מגרשי הטניס/שד' רוקח
אבן גבירול/שדרות רוקח
כיכר מילאנו/אבן גבירול
אבן גבירול/פנקס
אבן גבירול/ארלוזרוב
עיריית ת"א/אבן גבירול
כיכר רבין/מלכי ישראל
המלך ג'ורג'/זמנהוף
'בית ז'בוטינסקי/המלך ג'ורג
המלך ג'ורג'/רש"י
אלנבי/מזא"ה
אלנבי/מונטיפיורי
מגדל שלום/מונטיפיורי
כרמלית

חדש! קו 28א ממרכז תלֿאביב לשכונת תל ברוך צפון

28א

יעדים מרכזיים במסלול הקו

כרמלית  -קריית שאול

כרמלית ,אלנבי ,דיזינגוף סנטר ,עיריית תל ֿאביב ,מגדל המאה,
רכבת האוניברסיטה ,מכללת אפקה ,תל ברוך צפון ,בית עלמין קריית שאול

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :מסוף כרמלית
ימים א׳-ה׳
8:45-6:15
12:40-9:20
16:15-12:40
16:50

כל  30ד׳
כל  40ד׳
כל  30ד׳

תחנת המוצא :קריית שאול
ימים א׳-ה׳
10:00-6:30
14:00-10:40
15:30-14:30
17:35 ,16:40 ,16:05

כל  30ד׳
כל  40ד׳
כל  30ד׳

מסוף כרמלית
יצחק אלחנן/הכרמל
מגדל שלום/אחד העם
בית הכנסת הגדול/אלנבי
אלנבי/בלפור
המלך גורג/החשמונאים
'בית ז'בוטינסקי/המלך ג'ורג
'כיכר מסריק/המלך ג'ורג
כיכר רבין/מלכי ישראל
עיריית ת"א/אבן גבירול
אבן גבירול/ארלוזרוב
אבן גבירול/פנקס
כיכר מילאנו/אבן גבירול
ספורטק/שד' רוקח
מרכז רבין/שד' רוקח
ת .רכבת אוניברסיטה/שד' רוקח
גני התערוכה/שד' רוקח
לונה פארק/שד' רוקח
בני אפרים/בכור שטרית
בני אפרים/הדר יוסף
מכללת אפקה/בני אפרים
ביה"ס עמל/בני אפרים
בני אפרים/שד’ קק"ל
בני אפרים/חנה רובינא
הגנים/הבאר
בית העלמין/קריית שאול

בית העלמין/קריית שאול
בית העלמין/קריית שאול
הגנים/הבאר
בני אפרים/חנה רובינא
בני אפרים/שד’ קק"ל
ביה"ס עמל/בני אפרים
מכללת אפקה/בני אפרים
בני אפרים/הדר יוסף
שד' רוקח/בכור שטרית
לונה פארק/שד' רוקח
גני התערוכה/שדרות רוקח
ת .רכבת האוניברסיטה/רוקח
מגרשי הטניס/שד' רוקח
אבן גבירול/שדרות רוקח
כיכר מילאנו/אבן גבירול
אבן גבירול/פנקס
אבן גבירול/ארלוזרוב
עיריית ת"א/אבן גבירול
כיכר רבין/מלכי ישראל
המלך ג'ורג'/זמנהוף
'בית ז'בוטינסקי/המלך ג'ורג
המלך ג'ורג'/רש"י
אלנבי/מזא"ה
אלנבי/מונטיפיורי
מגדל שלום/מונטיפיורי
כרמלית

