חדש

שירות חדש מרכבת ההגנה לשכונות שפירא,
קריית שלום ונווה עופר

15

יעדים מרכזיים במסלול הקו

בית בארבור  -מסוף וולפסון

שכונת התקווה ,שפירא ,קריית שלום ,נווה עופר ,יפו (רח' נס לגויים,
ד"ר ארליך ,יפת ,הבעש"ט) ,רכבת וולפסון ,בי"ח וולפסון

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :בית בארבור
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

5:30 ,5:00
 6:30-5:50כל  20ד׳
 9:00-6:45כל  15ד׳
 16:00-9:20כל  20ד׳
 19:00-16:15כל  15ד׳
 20:00-19:20כל  20ד׳
 23:30-20:30כל  30ד׳

15:00-5:30

כל  30ד׳

מוצאי שבת
18:35 ,18:10
 24:05-19:05כל  30ד׳

תחנת המוצא :מסוף וולפסון
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

5:05
 6:35-5:35כל  20ד׳
 8:50-6:50כל  15ד׳
 16:10-9:30כל  20ד׳
 18:55-16:25כל  15ד׳
 20:15-19:15כל  20ד׳
 23:45-20:15כל  30ד׳

15:15-5:45

כל  30ד׳

מוצאי שבת
 23:50-18:20כל  30ד׳

אז מה בעצם הסיפור שלי?
קו מקומי המחבר את יפו ,נווה עופר,
קריית שלום ,שפירא ,רכבת ההגנה,
שכונת התקווה ובית בארבור

נעים להכיר!
קו 15
מופעל כעת על ידי
חברת מטרופולין!

דרך משה דיין/ההגנה
דרך משה דיין/דרך בר לב
שכונת הארגזים/לח"י
אצ"ל/לח"י
אצ"ל/חנוך
שוק התקווה/אצ"ל
דרך ההגנה/המעפילים
ת .רכבת ההגנה
מסילת ישרים/חכמי ישראל
שדרות חכמי ישראל/שדרות חכמי
לובלין
שד' ישראל גורי/דרך קיבוץ גלויות
קופ"ח כללית/שד' ישראל גורי
שד' ישראל גורי/דיק
שד' ישראל גורי/גיתית
קריית שלום/דרך בן צבי
תל גיבורים/בית מעצר
תל גיבורים/מאיר גרוסמן
שז"ר/תל גיבורים
נווה עופר/שז"ר
ביה"ס שז"ר/שז"ר
שז"ר/שקד
שקד/גרינבוים
גרינבוים/מאיר גרוסמן
ד"ר ארליך/שבטי ישראל
ד"ר ארליך/יפת
יפת/סייפן
יפת/מנדס פראנס
יפת/הבעש"ט
מרכז הטניס הרב הלר*
ת .רכבת וולפסון
מסוף וולפסון

מסוף וולפסון
בי"ח וולפסון
יפת/הבעש"ט
יפת/מנדס פראנס
יפת/חייבי
ד"ר ארליך/יפת
ד"ר ארליך/שבטי ישראל
גרינבוים/מאיר גרוסמן
שקד/גרינבוים
ביה"ס שז"ר/שז"ר
נווה עופר/שז"ר
שז"ר/תל גיבורים
בניין פנורמה/פרייגרזון
בניין פנורמה/דרך בן צבי
שד' ישראל גורי/גיתית
שד' ישראל גורי/דיק
קופ"ח כללית/שד' ישראל גורי
שד' ישראל גורי/דרך קיבוץ גלויות
שדרות חכמי ישראל/שדרות חכמי
לובלין
מסילת ישרים/חכמי ישראל
ת .רכבת ההגנה
דרך ההגנה/המעפילים
דרך ההגנה/אצ"ל
שוק התקווה/אצ"ל
אצ"ל/חנוך
אצ"ל/לח"י
שכונת הארגזים/לח"י
דרך משה דיין/דרך בר לב
דרך משה דיין/ההגנה
בית בארבור/דרך ההגנה
בית בארבור/דרך ההגנה

* בעקבות עבודות הרכבת הקלה הקו יעבור דרך רחוב אד קוץ׳

