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מקרא מסלול:  תחנה   תחנה חדשה לקו    מסלול הקו

מסלול חדש | בני ברק, קניון איילון  חולון, מוזיאון אגד

בת ים
תל ֿאביב-יפו

רמן גן
בני ברק

תל ֿאביב-יפו
רמן גן

בני ברק
בת ים

לכיוון מוזיאון אגד לכיוון קניון איילון

<  אני הופך להיות מהיר 
יותר ומשנה את מסלולי 

כך שאסע דרך רחוב 
ירושלים וקק״ל בבת ים 

ואעלה על נתיב פלוס 
)בדב הוז( ואגיע במהירות 
לתל אביב, לרחוב המסגר 

ובהמשך לעזריאלי 
והבורסה ברמת גן.

<  לא אעבור יותר דרך 
הרחובות - דרך יפו, אילת, 

ציר שלבים  ושדרות 
ירושלים בתל אביב יפו.

אז מה חדש אצלי?

קניון איילון 	
דרך בן גוריון /דרך ששת הימים 	
מגדל קונקורד/דרך בן גוריון 	
דרך ז'בוטינסקי/דרך בן גוריון 	
דרך ז'בוטינסקי/רש״י 	
דרך זאב ז'בוטינסקי/הרצל 	
דרך ז'בוטינסקי/ביאליק 	
דרך ז'בוטינסקי/החשמונאים 	
דרך ז'בוטינסקי/גלעד 	
הבורסה/דרך ז'בוטינסקי 	
דרך בגין/על פרשת דרכים 	
קניון עזריאלי/דרך בגין 	
גשר קלקא/דרך בגין 	
המסגר/יצחק שדה 	
המסגר/יד חרוצים 	
ת. רכבת ההגנה/החרש 	
בית ספר הולץ/חיל השריון 	
קק״ל/יגאל אלון 	
קק״ל/רהב 	
מבצע סיני/כצנלסון 	
היכל התרבות/מבצע סיני 	
מבצע סיני/יוספטל 	
אלי כהן/יוספטל 	
אלי כהן/דוד רזיאל 	
אלי כהן/חצור 	
כ״ט בנובמבר/אלי כהן 	
אנה פרנק/כ״ט בנובמבר 	
אנה פרנק/הרב מיימון 	
אנה פרנק/הקוממיות 	
בית העלמין/הקוממיות 	
ת. רכבת הקוממיות 	
חניון אגד/חורשת היובל 	

 	 חניון אגד/חורשת היובל
 	 תחנת דלק היובל/משה דיין
 	 ת. רכבת הקוממיות
 	 אנה פרנק/הקוממיות
 	 אנה פרנק/הרב מיימון
 	 אנה פרנק/כ״ט בנובמבר
 	 כ״ט בנובמבר/אלי כהן
 	 אלי כהן/חצור
 	 אלי כהן/דוד רזיאל
 	 מבצע סיני/יוספטל
 	 מבצע סיני/הארזים
 	 היכל התרבות/מבצע סיני
 	 כצנלסון/ההגנה
 	 קק״ל/רהב
 	 חיל השריון/קיבוץ גלויות
 	 ת. רכבת ההגנה/החרש
 	 המסגר/יד חרוצים
 	 המסגר/יצחק שדה
 	 גשר קלקא/דרך מנחם בגין
 	 קניון עזריאלי/דרך בגין
 	 ת. רכבת ת״א מרכז/על פרשת דרכים
 	 הבורסה/דרך ז'בוטינסקי
 	 דרך ז'בוטינסקי/גלעד
 	 דרך ז'בוטינסקי/החשמונאים
 	 דרך ז'בוטינסקי/הרצל
 	 דרך ז'בוטינסקי/רש״י
 	 דרך בן גוריון/יהושע בן נון
 	 מגדל ויטה/דרך בן גוריון
 	 קניון איילון

תחנות עצירה מבוטלות במסלול הקו

היינריך היינה/נס לגויים 1185/המסגר
היינריך הינה/יגאל ידין דרך בגין/נחמני

אד' קוץ/שדרות ירושלים חברת חשמל/דרך בגין
שד' ירושלים/מחרוזת דרך בגין/אלנבי

גבעת התמרים/שד' ירושלים דרך יפו/נחלת בנימין
שד' ירושלים/שמחה הולצברג דרך יפו/הרצל

שדרות העצמאות/רוטשילד אילת/שלוש
ירושלים/דניאל אליפלט/הרבי מבכרך

ירושלים/השלושה שלבים/אליפלט
ביה״ס ירושלים/כצנלסון שלבים/דרך קיבוץ גלויות

היינריך היינה/דרך בן צבי

שלבים/הפלך ירושלים/השלושה

שלבים/אליפלט ירושלים/דניאל

אליפלט/הרבי מבכרך שד' העצמאות/רוטשילד

אילת/אליפלט ירושלים/שמחה הולצברג

אילת/שלוש גבעת התמרים/שד' ירושלים

דרך יפו/הרצל שד' ירושלים/מחרוזת

דרך יפו/נחלת בנימין מרכז הטניס הרב הלר

דרך מנחם בגין/הגליל היינריך היינה/שז״ר

דרך בגין/הרכבת היינריך היינה/נס לגויים

1185/המסגר היינריך היינה/שרירא גאון


