משנה את מסלולו
ומשפר תדירותו

לקו זה יש חלופה הנכנסת לבית הלוחם אחת לשעה
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יעדים מרכזיים במסלול הקו

עתידים  -רכבת האוניברסיטה

עתידים ,רמת החייל ,שכונת ישגב ,שיכון דן ,הדר יוסף ,רמת אביב ג',
לוי אשכול ,תכנית ל' ,סמינר הקיבוצים ,רכבת האוניברסיטה

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :עתידים
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

,8:20 ,7:40 ,7:20 ,6:30 ,6:50 ,6:30 ,5:50 ,5:30 ,5:00
8:30 ,7:50 ,7:30
,10:15 ,9:35 ,9:15 ,8:40
,11:40 ,11:20 ,10:35
 14:50 - 8:50כל  60ד׳ 14:30 ,13:30 ,12:40 ,12:20
,17:00 ,16:40 ,16:00 ,15:40
,19:00 ,18:40 ,18:00 ,17:40
20:00 ,19:40
 22:40- 20:40כל  60ד׳

חלופה הנכנסת לבית הלוחם
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

כל  60ד׳
8:10-6:10
 20:20-9:20כל  60ד׳
22:10 ,21:10
 22:40- 20:40כל  60ד׳

 8:00-6:00כל  60ד׳
 10:00-8:55כל  60ד׳
 15:00-12:00כל  60ד׳

תחנת המוצא :ת .רכבת אוניברסיטה
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

6:45 ,6:25 ,5:45 ,5:15
8:45 ,8:25 ,7:45 ,7:25
9:30
 14:45 - 9:45כל  60ד׳
16:45 ,16:25 ,15:45 ,15:25
18:45 ,18:25 ,17:45 ,17:25
20:25 ,19:45 ,19:25
 22:45- 20:45כל  60ד׳

,8:40 8:20 ,7:40 ,7:20 ,6:30
,10:35 ,10:15 ,9:40 ,9:20
,12:10 ,11:30 ,11:10
14:20 ,13:20 ,12:30

חלופה הנכנסת לבית הלוחם
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

 8:05-6:05כל  60ד׳
 14:15-9:15כל  60ד׳
 20:05- 13:05כל  60ד׳
22:25 ,21:15

 10:00-6:00כל  60ד׳
 13:50-10:50כל  60ד׳
15:00

עתידים
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/הנחושת
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הברזל
ראול ולנברג/משמר הירדן
משמר הירדן/טורקוב
הרוגי מלכות/משמר הירדן
הרוגי מלכות/עולי הגרדום
עולי הגרדום/ניסן כהן
מרכוס/עולי הגרדום
מרכוס/משמר הירדן
פתחיה מרגנשבורג/ישראל אשכנזי
פתחיה מרגנשבורג/זאב רכטר
פתחיה מרגנשבורג/פנחס רוזן
פנחס רוזן/קהילת יאסי
יד המעביר/קהילת יאסי
שלום אש/קיציס
שלום אש/קהילת ורשה
הדר יוסף/קהילת ורשה
בני אפרים/הדר יוסף

נעים להכיר!
קו 6
מופעל כעת על ידי
חברת מטרופולין!

ת .רכבת אוניברסיטה/מערב
מגרשי הטניס/שד' רוקח
סמינר הקיבוצים/ש"י עגנון
שדה דב/שד' לוי אשכול
ביה"ס ארן/יהודה בורלא
יהודה בורלא/הרב האוזנר
שד' לוי אשכול/זריצקי
שד' לוי אשכול/רודנסקי
שלמה בן יוסף/אבא אחימאיר
אבא אחימאיר/אליהו בית צורי
מרכז שוסטר/אבא אחימאיר
רקנאטי/שד' קק"ל
שד' קק"ל/אופקים
אפקה/שד' קק"ל
מחלף קק"ל/שד' קק"ל
שד' קק"ל/בני אפרים
ביה"ס עמל/בני אפרים
מכללת אפקה/בני אפרים
הדר יוסף/בני אפרים
הדר יוסף/קהילת ורשה
קהילת יאסי/פנחס רוזן

מכללת אפקה/בני אפרים
ביה"ס עמל/בני אפרים
שד' קק"ל/בני אפרים
מחלף קק"ל/שד' קק"ל
אפקה/שד' קק"ל
שד' קק"ל/חיים לבנון
רקנאטי/שד' קק"ל
מרכז שוסטר/אבא אחימאיר
אבא אחימאיר/שלמה בן יוסף
שלמה בן יוסף/שד' קק"ל
שד' קק"ל/שלמה בן יוסף
שד' לוי אשכול/רודנסקי
שד' לוי אשכול/זריצקי
שד' לוי אשכול/אינשטיין
ביה"ס ארן/יהודה בורלא
אפטר/יהודה בורלא
שדה דב/שד' לוי אשכול
שד' רוקח/דרך נמיר
מרכז רבין/שד' רוקח
ת .רכבת אוניברסיטה/מערב

אשכנזי/פנחס רוזן
בנימין מטודלה/שמואל רומנילי
שמואל רומנילי/בנימין
מטודלה
באסולה/פתחיה מרגנשבורג
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
ראול ולנברג/משמר הירדן
ראול ולנברג/הברזל
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הנחושת
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/דבורה הנביאה
עתידים

אז מה בעצם הסיפור שלי?
שימו לב! מסלול הקו השתנה:
מחבר את הרחובות לוי אשכול ,תכנית ל' ,שדה דב ורכבת האוניברסיטה (מערב)
הקו לא יעבור באוניברסיטה ,רמת אביב (ברודצקי ורדינג) ולא יגיע למסוף רדינג
קווים  ,33 ,20 ,12מספקים חלופה לתחנות המבוטלות!

