משנה
את מסלולו
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יעדים מרכזיים במסלול הקו

רדינג  -אצטדיון וינטר (רמת גן)

נמל תלֿאביב ,קניון רמת אביב ,אוניברסיטה ,קניון איילון,
מגדלי ב.ס.ר ,רחוב הרא"ה ,רמת השקמה

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :רדינג
יום ו׳
ימים א׳-ה׳
5:50
7:55-6:15
8:40-8:10
9:40-9:00
9:58
11:20-10:16
12:50-11:35
14:16-13:04
17:45-14:30
18:02
19:00-18:20
20:15-19:25
22:35-20:35
23:00

כל  20ד׳
כל  15ד׳
כל  20ד׳

6:00
 12:10-6:30כל  20ד׳
 13:50-12:35כל  25ד׳
 14:50-14:10כל  20ד׳

כל  16ד׳
כל  15ד׳
כל  12ד׳
כל  15ד׳
כל  20ד׳
כל  25ד׳
כל  20ד׳

תחנת המוצא :איצטדיון וינטר
יום ו׳
ימים א׳-ה׳
5:50
6:05-6:25
6:34-7:46
7:56
11:10-8:10
12:40-11:28
15:25-12:55
15:57 ,15:41
16:50-16:14
18:30-17:10
20:10-18:55
23:00-21:30

כל  10ד׳
כל  8ד׳

6:35 ,6:05
 14:00-7:00כל  20ד׳
14:50 ,14:25

כל  15ד׳
כל  18ד׳
כל  15ד׳
כל  18ד׳
כל  20ד׳
כל  25ד׳
כל  30ד׳

תחנות בהן חל שינוי מסומנות בצבע

רדינג
אבן גבירול/שד' רוקח
ש"י עגנון/אבן גבירול
ש"י עגנון/שד' לוי אשכול
שדה דב/שד' לוי אשכול
שדרות לוי אשכול/אפטר
שד' לוי אשכול/דב האוזנר
אינשטיין/שד' לוי אשכול
קניון רמת אביב/אינשטיין
האוניברסיטה/חיים לבנון
חיים לבנון/קלצ'קין
שד' קק"ל/אופקים
אפקה/שד' קק"ל
מחלף קק"ל/שד' קק"ל
שד' קק"ל/בני אפרים
שלונסקי/בני אפרים
שלונסקי/קהילת ונציה
פנחס רוזן/שלונסקי
פנחס רוזן/קהילת יאסי
מבצע קדש/ראול ולנברג
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
קניון איילון/דרך ששת הימים

איצטדיון וינטר
כיכר הרב פרדס/שלם
עזריאל/גבעתי
יהדות פילדלפיה/עזריאל
שלום עליכם/סן מרטין
רזיאל /אלוף דוד
רזיאל /זכריה
הרא"ה/דרך יצחק רבין
הרא"ה/פנחס רוטנברג
הרא"ה/חד נס
הרא"ה /שד .ירושלים
הרא"ה/ברקאי
הרא"ה/חיבת ציון
הרא"ה/הבנים
הרא"ה/דרך בן גוריון
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
פנחס רוזן/ראול ולנברג

דרך בן גוריון /דרך ששת הימים
דרך בן גוריון/אולמי מודיעין
דרך בן גוריון/דרך ז'בוטינסקי
דרך בן גוריון/מגדים
דרך בן גוריון/שלישות
הרא"ה/דרך בן גוריון
הרא"ה/שד' ירושלים
הרא"ה/חיבת ציון
הרא"ה/ברקאי
הרא"ה /שד .ירושלים
הרא"ה/טרומן
הרא"ה/פנחס רוטנברג
הרא"ה/דרך יצחק רבין
רזיאל /המאה ואחד
הפארק הלאומי/סן מרטין
יהדות פילדלפיה/עזריאל
עזריאל/גבעתי
כיכר הרב פרדס/שלם
אצטדיון וינטר

פנחס רוזן/קהילת יאסי
פנחס רוזן/שלונסקי
שלונסקי/קהילת ונציה
שלונסקי/בני אפרים
שד' קק"ל/בני אפרים
מחלף קק"ל/שד' קק"ל
אפקה/שד' קק"ל
שד' קק"ל/חיים לבנון
חיים לבנון/קלצ'קין
אינשטיין/חיים לבנון
קניון רמת אביב/אינשטיין
שד' לוי אשכול/אינשטיין
שד' לוי אשכול/דב האוזנר
שדה דב/שד' לוי אשכול
ש"י עגנון/שד' לוי אשכול
ש"י עגנון/ישראל גלילי
אבן גבירול/שד' רוקח
רדינג

אז מה בעצם הסיפור שלי?
מחליף את קו  6בין לוי אשכול לקניון רמת אביב והאוניברסיטה
הקו יוסט מברנשטיין לרזיאל
מצומת אלוף שדה/הירדן ניתן לנסוע עם 32
לקניון איילון ומגדלי ב.ס.ר

