משנה את מסלולו
ומשפר תדירותו

22

יעדים מרכזיים במסלול הקו
כרמלית ,אלנבי ,דיזנגוף סנטר ,דיזנגוף ,כיכר המדינה,
רכבת אוניברסיטה (מזרח) ,הדר יוסף ,רמת החייל ,נווה שרת ,עתידים

כרמלית  -עתידים

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :מסוף כרמלית
יום ו׳
ימים א׳-ה׳
כל  30ד׳
כל  25ד׳
כל  20ד׳
כל  15ד׳
כל  15ד׳
כל  20ד׳

8:50-5:50
10:05-9:15
13:25-10:25
15:55-13:40
17:15-16:15
18:35-17:35
19:25 ,19:00
 20:35-19:55כל  25ד׳
 22:15-21:00כל  25ד׳
23:15 ,22:45

 14:30-6:00כל  30ד׳

מוצאי שבת
 24:00-18:00כל  45ד׳

תחנת המוצא :עתידים
יום ו׳
ימים א׳-ה׳
6:05 ,5:40
9:40-6:25
11:20-10:05
13:00-11:40
16:30-13:30
18:05-17:05
18:40
20:05-19:05
22:00-20:40

9:30-6:00

כל  35ד׳

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

מסוף כרמלית
יצחק אלחנן/הכרמל
מגדל שלום/אחד העם
בית הכנסת הגדול/אלנבי
אלנבי/בלפור
אלנבי/יונה הנביא
בן יהודה/אלנבי
בן יהודה/שלום עליכם
בוגרשוב/פינסקר
דיזנגוף סנטר/טשרניחובסקי
בית ליסין/דיזנגוף
דיזנגוף/פרישמן
דיזנגוף/שד' בן גוריון
דיזנגוף/ארלוזורוב
דיזנגוף/ארלוזורוב
ז'בוטינסקי/דיזנגוף
ז'בוטינסקי/ארבע ארצות
ז'בוטינסקי/אבן גבירול
גימנסיה הרצליה/ז’בוטינסקי
כיכר המדינה/תש"ח
ז'בוטינסקי/דרך נמיר
דרך נמיר/ז’בוטינסקי
דרך נמיר/פנקס

עתידים
ביה"ס משה שרת/בית אל
בית אל/אח"י דקר
בית אל/דבורה הנביאה
דבורה הנביאה/צה"ל
משמר הירדן/דבורה הנביאה
מרכוס/משמר הירדן
מרכוס/עולי הגרדום
עולי הגרדום/מרכוס
עולי הגרדום/ניסן כהן
עולי הגרדום/בי"ס ישגב
הרוגי מלכות/משמר הירדן
משמר הירדן/טורקוב
פנחס רוזן/ראול ולנברג
פנחס רוזן/אשכנזי
יד המעביר/קהילת יאסי
שלום אש/קיציס
שלום אש/קהילת ורשה
הדר יוסף/קהילת ורשה
בני אפרים/הדר יוסף
שד' רוקח/בכור שטרית
לונה פארק/שד' רוקח
גני התערוכה/שדרות רוקח

דרך נמיר/יהודה המכבי
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
הדר יוסף/בני אפרים
הדר יוסף/קהילת ורשה
קהילת יאסי/קהילת ורשה
קהילת יאסי/פנחס רוזן
משמר הירדן/טורקוב
הרוגי מלכות/משמר הירדן
הרוגי מלכות/עולי הגרדום
עולי הגרדום/הרוגי מלכות
עולי הגרדום/ניסן כהן
מרכוס/עולי הגרדום
מרכוס/משמר הירדן
משמר הירדן/דבורה הנביאה
בית אל/אח"י דקר
בית אל/דבורה הנביאה
דבורה הנביאה/ראול ולנברג
עתידים

ת .רכבת האוניברסיטה/רוקח
מגרשי הטניס/שד' רוקח
דרך נמיר/יהודה המכבי
תיכון חדש רבין/דרך נמיר
ז'בוטינסקי/כיכר המדינה
כיכר המדינה/ליפסקי
גמנסיה הרצליה/ז’בוטינסקי
אבן גבירול/ארלוזרוב
ארלוזורוב/שלמה המלך
דיזנגוף/שד' בן גוריון
דיזנגוף/פרישמן
כיכר דיזנגוף/פינסקר
טרומפלדור/פינסקר
בן יהודה/טרומפלדור
אלנבי/גאולה
אלנבי/מזא"ה
אלנבי/מונטיפיורי
מגדל שלום/מונטיפיורי
כרמלית

מוצאי שבת
כל  30ד׳
כל  30ד׳

 22:55-17:40כל  45ד׳
23:45

תחנות בהן חל שינוי מסומנות בצבע

אז מה בעצם הסיפור שלי?
מנווה שרת ,רמת החייל והדר יוסף למרכז העיר
השירות בצהלה יינתן עם קו 21
ובמשה סנה (צומת כיתן) עם קו 28

