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בני ברק (א.תעשייה)

בת ים (מרכז הספורט)

אז מה חדש אצלי?
> משנה את מסלולי!
הקו לא ייכנס למסוף וולפסון ויבוצעו מספר שינויים לאורך מסלול הקו בדרום תל-אביב-יפו,
רמת גן ובני ברק

בני ברק

תל ֿאביב-יפו

רמן גן

משה דיין/קרל נטר
בן אליעזר/הירדן
בן אליעזר/פנחס רוטנברג
בן אליעזר/אצ"ל
בית ראסל/אריה בן אליעזר
חזון אי"ש/מרום נווה
חזון אי"ש/דבורה הנביאה
חזון איש/נחמיה
חזון אי"ש/האדמו"ר מגור
חזון אי"ש/רבנו תם
רבי עקיבא/חזון אי"ש
אהרונוביץ /רבי עקיבא
אהרונוביץ'/הרב ריינס
אהרונוביץ /קניון בני ברק
דרך ז'בוטינסקי/דב הוז
הרב ישראל אבו חצירא/דרך ז'בוטינס
אבו חצירא/הרב פתאיה
אבו חצירא/הקישון
אזור התעשייה

מסוף הטייסים
דרך הטייסים/דרך בר לב
דרך בר לב/דרך הטייסים
דרך בר לב/שד' ששת הימים
דרך בר לב/צביה לובטקין
דרך בר לב/אונטרמן
דרך בר לב/דרך משה דיין
שכונת הארגזים/לח"י
לח"י/דרך קיבוץ גלויות
בית ספר הולץ/חיל השריון
אלי כהן/יוספטל
אלי כהן/מצדה
אלי כהן/חצור
כ"ט בנובמבר/אלי כהן
כ"ט בנובמבר/אנה פרנק
כ"ט בנובמבר/הרב ניסנבאום
הרב ניסנבאום/הרב מיימון
הרב ניסנבאום/העמל
מרכז הספורט/דרך בגין

בת ים

רמת גן

תל ֿאביב-יפו

בת ים

מקרא מסלול:
תחנה תחנה חדשה לקו

מסלול הקו

בני ברק

מרכז הספורט
הרב ניסנבאום/הקוממיות
הרב ניסנבאום/העמל
הרב ניסנבאום/הרב מיימון
כ"ט בנובמבר/הרב ניסנבאום
כ"ט בנובמבר/הרב לוי
כ"ט בנובמבר/אלי כהן
אלי כהן/חצור
אלי כהן/דוד רזיאל
יוספטל/מבצע סיני
גשר קיבוץ גלויות
לח"י/דרך קיבוץ גלויות
שכונת הארגזים/לח"י
דרך בר לב/דרך משה דיין
דרך בר לב/אונטרמן
דרך בר לב/שד' ששת הימים
דרך הטייסים/דרך חיים בר לב
כיכר הרב פרדס/שלם
עזריאל/גבעתי
יהדות פילדלפיה/עזריאל
שלום עליכם/סן מרטין
רזיאל/זכריה
הרא"ה/דרך יצחק רבין

אזור התעשייה
אבו חצירא/הירקון
הרב ישראל אבו חצירא/דוד
מחלוף
דרך ז'בוטינסקי/סוקולוב
קניון בני ברק/אהרונוביץ
אהרונוביץ/נפחא
אהרונוביץ'/הרב ריינס
רבי עקיבא/הרב כהנמן
חזון אי"ש/רבי עקיבא
חזון אי"ש/האדמו"ר מגור
חזון אי"ש/נחמיה
חזון אי"ש/האדמור מנדבורנא
חזון אי"ש/מרום נווה
בן אליעזר/אצ"ל
משה דיין/הירדן
משה דיין/קרל נטר
הרא"ה/דרך יצחק רבין
רזיאל/המאה ואחד
הפארק הלאומי/סן מרטין
יהדות פילדלפיה/עזריאל
עזריאל/גבעתי
כיכר הרב פרדס/שלם

רמת גן

לכיוון בני ברק

לכיוון בת ים

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו
בי"ח וולפסון
שד' ששת הימים/דרך בר לב
שד' ששת הימים/תקוע
מח"ל/שד' ששת הימים
מח"ל/מעפילי אגוז
כפר המכביה/ברנשטיין
ברנשטיין/אלוף שדה
אלוף שדה/הירדן

אצ"ל/בן אליעזר
אצ"ל/המחתרת
אצ"ל/הרב לנדס
בירנבוים/הרב עוזיאל
הרב כהנמן/קבוץ גלויות
הרב כהנמן/קוקה קולה
כהנמן/הרב זוננפלד
כהנמן/פוברסקי

קניון איילון/מבצע קדש
הרב כהנמן/רבי עקיבא
הרב כהנמן/עזרא
הרב כהנמן/הרב זוננפלד
הרב כהנמן/כיכר התעשיה
הרב כהנמן/אדמו"רי שאץ
התפוצות/קוממיות
היינריך היינה/דרך בן צבי

אצ"ל/המחתרת
אלוף שדה/דרך יצחק רבין
ברנשטיין/אלוף שדה
מח"ל/מעפילי אגוז
שד' ששת הימים/תקוע
מסוף וולפסון
בי"ח וולפסון

