משנה
את מסלולו
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יעדים מרכזיים במסלול הקו

חניון שיכון דן  -חולון

גני התערוכה ,רכבת אוניברסיטה ,כיכר המדינה ,עיריית תלֿאביב,
סינמטק ,צומת בית מעריב ,תחנה מרכזית ,צומת חולון ,קניון חולון

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :משמר הירדן/טורקוב
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

 5:35-5:05כל  15ד'
6:26 ,6:18 ,6:09 ,5:48
7:12 ,7:04 ,6:49 ,6:42
7:54 ,7:42 ,7:20
 9:04-8:08כל  28ד'
 10:00-9:18כל  14ד'
11:43 ,11:14 ,10:30 ,10:15
12:42 ,12:13
 13:38-13:10כל  14ד'
 14:34-14:06כל  14ד'
15:46 ,15:31 ,15:02
16:34 ,16:18
 18:10-17:06כל  32ד'
 20:02-18:26כל  32ד'
21:55 ,21:30 ,21:10 ,20:35
23:35 ,22:45

5:05
7:16 ,6:43 ,6:05 ,5:25
9:20 ,8:40 ,8:22 ,7:48
10:40 ,10:20 ,9:40
 13:40-11:40כל  40ד'
14:40 ,14:00

מוצאי שבת
17:20
 20:10-18:10כל  60ד'
23:50 ,23:00 ,22:00 ,21:05

אז מה בעצם הסיפור שלי?
שינוי תחנת הקצה
ביטול תחנות ברח' ראול ולנברג
שינוי מסלול
הקו יצא מחניון שיכון דן ולא מעתידים
שימו לב:
לקו חלופה הנוסעת ברחובות
עולי הגרדום ומרכוס
ללו"ז מפורט של חלופה זו
ניתן להכנס לאתר משרד התחבורה
ואתר חברת דן

משמר הירדן/טורקוב
משמר הירדן/הרוגי מלכות
משמר הירדן/מרכוס
משמר הירדן/דבורה הנביאה
דבורה הנביאה/משמר הירדן
דבורה הנביאה/מתתיהו שוהם
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
גני התערוכה/שדרות רוקח
ת .רכבת האוניברסיטה/רוקח
שד' רוקח/דרך נמיר
דרך נמיר/יהודה המכבי
יהודה המכבי/דרך נמיר
כיכר המדינה/ויצמן
כיכר המדינה/תש"ח
ויצמן/בארי
ביה"ח איכילוב/ויצמן
רבנות ת"א/שד' דוד המלך
שד' דוד המלך/אבן גבירול
כיכר רבין/אבן גבירול
אבן גבירול/השופטים

מסוף קריית שרת
מסוף קריית שרת/שדרות ירושלים
מפרץ שלמה/רמת הגולן
ימית /2000מפרץ שלמה
משה שרת/מפרץ שלמה
משה שרת/קרן היסוד
אלופי צה"ל/בית לחם
אלופי צהל/דוד אלעזר
קניון חולון/גולדה מאיר
מדיטק/גולדה מאיר
פיכמן/הופיין
שנקר/ההסתדרות
שנקר/סוקולוב
שדרות קוגל/סוקולוב
שדרות קוגל/הלוחמים
לוי אשכול/כיכר הלוחמים
ת .רכבת צומת חולון
חיל השריון/קיבוץ גלויות
ת .מרכזית ת"א/לוינסקי
לוינסקי/שד' הר ציון
שד' הר ציון/לוינסקי
השומרון/שד' הר ציון
דרך בגין/הרכבת
דרך מנחם בגין /המלאכה
קניון טי.ל.וי/החשמונאים
אבן גבירול/קרליבך

אבן גבירול/שד' שאול המלך
אבן גבירול/מרמורק
החשמונאים/קרליבך
המסגר/יצחק שדה
דרך בגין/נחמני
חברת חשמל/דרך בגין
השומרון/שד' הר ציון
לוינסקי/שד' הר ציון
ת .מרכזית ת"א/לוינסקי
דרך חיל השריון/גולומב
בית ספר הולץ/חיל השריון
ת .רכבת צומת חולון/לוי אשכול
שדרות קוגל/הלוחמים
שדרות קוגל/סוקולוב
שנקר/סוקולוב
שנקר/ההסתדרות
המכון הטכנולוגי/יעקב פיכמן
קניון חולון/גולדה מאיר
תיכון קוגל/גולדה מאיר
אלופי צהל/דוד אלעזר
אלופי צה"ל/בית לחם
משה שרת/קרן היסוד
משה שרת/מפרץ שלמה
ימית /2000מפרץ שלמה
מפרץ שלמה/רמת הגולן
שדרות ירושלים/מפרץ שלמה

אבן גבירול/שד' שאול המלך
אבן גבירול/השופטים
כיכר רבין/אבן גבירול
רבנות ת"א/שד' דוד המלך
ביה"ח איכילוב/שד' דוד המלך
ביה"ח איכילוב/ויצמן
כיכר המדינה/ויצמן
ויצמן/פנקס
יהודה המכבי/דרך נמיר
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
בני אפרים/הדר יוסף
מכללת אפקה/בני אפרים
ביה"ס עמל/בני אפרים
שלונסקי/בני אפרים
שלונסקי/קהילת ונציה
דבורה הנביאה/משה סנה
דבורה הנביאה/משמר הירדן
משמר הירדן/דבורה הנביאה
משמר הירדן/טורקוב

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :מסוף קריית שרת
יום ו׳

ימים א׳-ה׳

5:55 ,5:30
9:00-6:30
11:40-9:32
12:10
13:40-12:40
14:58 ,14:46 ,14:22 ,14:09
 15:23-16:02כל  13ד׳
16:41 ,16:28
 17:36-17:08כל  14ד׳
18:06
 19:26-18:22כל  32ד׳
מוצאי שבת
20:55 ,20:18 ,19:43
 22:35-21:15כל  40ד׳ 20:50 ,19:00 ,18:00
 23:40-21:50כל  55ד׳
23:45 ,22:55
כל  30ד׳
כל  32ד׳

7:40 ,7:20 ,6:40 ,6:20
9:40 ,9:20 ,8:40 ,8:20
10:16
 12:22-10:34כל  36ד׳
14:50 ,14:10 ,13:31 ,12:56

