משנה
את מסלולו

36

יעדים מרכזיים במסלול הקו

מסוף האוניברסיטה  -אור יהודה

דרך הטייסים ,שכונת ביצרון ,מרכז עזריאלי,
רח' אבן גבירול ,סמינר הקיבוצים ,אוניברסיטת תלֿאביב

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :מסוף האוניברסיטה
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

5:30 ,5:00
7:00-6:12
7:35 ,7:15
11:50-8:10
13:28-12:08
14:08-13:36
14:32 ,14:14
15:12-14:40

 7:50-5:30כל  20ד׳
8:48 ,8:24 ,8:12
 11:50-09:17כל  20ד׳
12:28 ,12:14 ,12:07
 13:20-12:35כל  15ד׳
 14:40-13:40כל  20ד׳

כל  12ד׳
כל  20ד׳
כל  16ד׳
כל  16ד׳
כל  16ד׳

,16:16 ,16:00 ,15:36 .15:20
16:40 ,16:24
 18:08-16:48כל  16ד׳
 19:04-18:16כל  16ד׳
 20:00-19:12כל  16ד׳
20:40 ,20:20
 23:40-20:55כל  20ד׳
תחנות בהן חל שינוי מסומנות בצבע

מסוף האוניברסיטה
ביה"ס לרפואה/קלצ’קין
מדעי החיים/קלאוזנר
בית התפוצות/קלאוזנר
הפקולטה להנדסה/ד"ר ג'ורג' וייז
קמפוס ברושים/שלום רוזנפלד
מכון הנפט/חיים לבנון
מוזיאון ארץ ישראל/חיים לבנון
חיים לבנון/רדינג
סמינר הקיבוצים/דרך נמיר
אבן גבירול/שדרות רוקח
כיכר מילאנו/אבן גבירול
אבן גבירול/שד' נורדאו
אבן גבירול/ארלוזרוב
עיריית ת"א/אבן גבירול
כיכר רבין/אבן גבירול
לונדון מיניסטור/שד' שאול המלך
קפלן/אלוף מנדלר
ת .רכבת השלום
דרך השלום/יגאל אלון
דרך השלום/תוצרת הארץ
דרך משה דיין/דרך השלום
רמת ישראל/דרך משה דיין

החרושת/מעלה המגדל
חטיבת אלכסנדרוני/ההסתדרות
ביה"כ עולי בבל/יוסף חיים
מרכז מסחרי/העצמאות
החצב  /היסמין
עצמאות  /החצב
העצמאות/ירושלים
היכל התרבות/שדרות אליהו סעדון
שדרות אליהו סעדון/סקלאר לו
שדרות בן פורת/הל"ה
בן פורת/ראשונים
בן פורת/נילי
יחזקאל קזז  /מונטיפיורי
יחזקאל קזז/דרך לוד
מחנה דורי
דרך לוד  /צומת רמת פנקס
מחלף מסובים/דרך לוד
חוות זרע/דרך לוד
דרך הטייסים/דרך חיים בר-לב
דרך הטייסים/ככר הרב פרדס
דרך הטייסים/שלם
דרך הטייסים/עודד
פארק וולפסון/דרך הטייסים

נוסע במסלול קו 56
בין רחוב אבן גבירול
רכבת השלום
דרך משה דיין/יצחק שדה
דרך משה דיין/משה שטינשנידר
לה גוורדיה/דרך הטייסים
אורט סינגלובסקי/דרך הטייסים
פארק וולפסון/דרך הטייסים
דרך הטייסים/עודד
מסוף הטייסים
דרך הטייסים/דרך בר לב
חוות הזרע  /דרך לוד
מחלף מסובים  -לכיוון מזרח
רמת פנקס/כביש 461
יחזקאל קזז/דרך לוד
מרכז מסחרי/יחזקאל קזז
שדרות בן פורת/אפרים גואטה
שדרות בן פורת/הראשונים
בן פורת  /הל"ה
עירייה/אליהו סעדון
דרך העצמאות/ההסתדרות
העצמאות  /דוד אלעזר
מרכז מסחרי/העצמאות
החצב  /היסמין
דוד אלעזר/השיטה
חטיבת אלכסנדרוני  /ההסתדרות
החרושת  -מסוף אור יהודה

אורט סינגלובסקי/דרך הטייסים
לה גוורדיה/דרך הטייסים
דרך משה דיין/משה שטיינשניידר
דרך משה דיין/יצחק שדה
רמת ישראל/דרך משה דיין
דרך השלום/תוצרת הארץ
ת .רכבת השלום
קפלן/אלוף מנדלר
אבן גבירול/שד' שאול המלך
אבן גבירול/השופטים
אבן גבירול/דוד המלך
עיריית ת"א/אבן גבירול
אבן גבירול/ארלוזרוב
אבן גבירול/פנקס
כיכר מילאנו/אבן גבירול
ספורטק/שד' רוקח
פלנטריום/חיים לבנון
מוזיאון ארץ ישראל/חיים לבנון
מכון הנפט/חיים לבנון
קמפוס ברושים/שלום רוזנפלד
הפקולטה להנדסה/קלאוזנר
בית התפוצות/קלאוזנר
ביה"ס לרפואה/קלצ’קין
אוניברסיטה איצטדיון

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :אור יהודה
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

4:30
6:00-5:00
7:56-6:08
9:00-8:12
09:14-09:56
10:15-10:45
11:10-12:50
13:00-14:48
15:10-17:50
18:20-22:00
22:30-23:30

 9:40-4:55כל  15ד׳
 14:00-10:00כל  20ד׳

כל  15ד׳
כל  12ד׳
כל  12ד׳
כל  14ד׳
כל  15ד׳
כל  20ד׳
כל  12ד׳
כל  20ד׳
כל  20ד׳
כל  30ד׳

מוצאי שבת
18:10

אז מה בעצם הסיפור שלי?
באוקטובר  2018הוארך הקו
לאוניברסיטת תלֿאביב
דרך שכ' ביצרון ,רכבת השלום
ורח' אבן גבירול
נוסע במסלול קו 56
בין רחוב אבן גבירול
רכבת השלום

