משנה את מסלולו
ומשפר תדירותו

54
כרמלית  -עתידים

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :כרמלית
יום ו׳
ימים א׳-ה׳
 6:20-5:40כל  20ד׳ 15:00-5:45
 7:21 ,7:09 ,6:58 ,6:47 ,6:35כל  20-30ד׳
 8:35-7:35כל  15ד׳
 10:15-8:55כל  20ד׳
 12:00-10:40כל  20ד׳
 14:00-12:15כל  15ד׳
 14:50-14:10כל  10ד׳
15:02
 16:00-15:15כל  15ד׳
16:26 ,16:13
 18:40-16:40כל  15ד׳
19:00
 21:05-19:25כל  20ד׳
 22:20-21:30כל  25ד׳
23:00 ,22:40

יעדים מרכזיים במסלול הקו
כרמלית ,כיכר השעון ביפו ,רכבת ההגנה ,יגאל אלון,
כצנלסון (גבעתיים) ,קרינצי (רמת גן) ,מגדלי ב.ס.ר,
קניון איילון ,רמת החייל ועתידים
מסוף כרמלית
גן צ'רלס קלור/פרופ' קויפמן
פרופ' קויפמן/שנקר
בית האצ"ל/גולדמן
כיכר השעון/מרזוק ועזר
דרך שלמה/אליפלט
דרך שלמה/אבולעפיה
העלייה/פרנקל
לוינסקי/העלייה
לוינסקי/שד' הר ציון
ת .מרכזית ת"א/לוינסקי
ת .רכבת ההגנה
דרך ההגנה/המעפילים
דרך ההגנה/אצ"ל
יגאל אלון/ההגנה
יגאל אלון/שד' החי"ל
יגאל אלון/לה גוורדיה
היכל הספורט/יגאל אלון
סינרמה/יגאל אלון
אסותא/יגאל אלון
יגאל אלון/דרך השלום
נחלת יצחק/יגאל אלון
כצנלסון/עליית הנוער
כצנלסון/קק"ל
גן הזיכרון/כצנלסון
סירקין/ביאליק
קריניצי/ביאליק

עתידים
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/הנחושת
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הברזל
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
קניון איילון/דרך ששת הימים
דרך בן גוריון /דרך ששת הימים
דרך בן גוריון/אולמי מודיעין
דרך בן גוריון/דרך ז'בוטינסקי
דרך בן גוריון/שלישות
בן גוריון /הרא"ה
קריניצי/הרצל
סירקין/ביאליק
כיכר נח/כצנלסון
כצנלסון/ויצמן
כצנלסון/קק"ל
כצנלסון/לכיש
עמק ברכה/יגאל אלון
יגאל אלון/עמק ברכה
יגאל אלון/דרך השלום
יגאל אלון/קרמנצקי
סינרמה/יגאל אלון
יגאל אלון/הפלמ"ח
היכל הספורט/יגאל אלון
יגאל אלון/לה גוורדיה
יגאל אלון/ההגנה

קריניצי/הרצל
בן גוריון /החץ
דרך בן גוריון/שלישות
דרך בן גוריון/מגדים
דרך בן גוריון/ז'בוטינסקי
בן גוריון /מגדלי קונקורד
קניון אילון/דרך ששת הימים
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
ראול ולנברג/הברזל
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הנחושת
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/דבורה הנביאה
עתידים

דרך ההגנה/המעפילים
ת .רכבת ההגנה
ת .מרכזית ת"א/לוינסקי
לוינסקי/שד' הר ציון
העלייה/מטלון
העלייה/פלורנטין
דרך שלמה/בן עטר
דרך שלמה/דרך קיבוץ גלויות
פרופ' קויפמן/אילת
פרופ' קויפמן/גולדמן
מרכז הטקסטיל/פרופ' קויפמן
כרמלית

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :עתידים
יום ו׳
ימים א׳-ה׳
6:20-5:30
8:40-6:40
11:20-9:00
13:45-11:45
16:30-14:00
17:35-16:50
18:35-17:55
19:50-19:00
21:30-20:10
23:00-22:00

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

15:10-6:00
כל  20-30ד׳

אז מה בעצם הסיפור שלי?
מחבר את דרך שלמה וכיכר השעון
ביפו לרכבת ההגנה ויגאל אלון
מחבר את גבעתיים ורמת גן
למרכזי התעסוקה ביגאל אלון
מחבר את שכונת התקווה
(דרך ההגנה) ויגאל אלון
למרכז גבעתיים ורמת גן
ולמרכזי התעסוקה במגדלי ב.ס.ר,
קניון איילון ,רמת החייל ועתידים
תחנות בהן חל שינוי מסומנות בצבע

