חדש

12

יעדים מרכזיים במסלול הקו

קריית חינוך  -עתידים

קריית חינוך ,רמת אביב ג' ,נווה אביבים ,רמת אביב,
רכבת האוניברסיטה (מערב) ,מרכז הספורט הדר יוסף ,רמת החייל ועתידים

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :קריית חינוך
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

5:00
 9:50-5:30כל  20ד׳
 15:20-10:20כל  30ד׳
 20:40-16:00כל  20ד׳
 22:40-21:10כל  30ד׳

 13:00-6:20כל  20ד׳
 15:00-13:30כל  30ד׳

מוצאי שבת
 24:10-18:20כל  30ד׳

תחנת המוצא :עתידים
ימים א׳-ה׳

יום ו׳

5:40 ,5:00
 6:45-6:05כל  20ד׳
 7:45-7:00כל  15ד׳
 8:45-8:05כל  20ד׳
 14:45-9:15כל  30ד׳
 20:45-15:05כל  20ד׳
 22:45-21:15כל  30ד׳

 7:00-6:00כל  30ד׳
 11:20-7:20כל  20ד׳
 13:30-11:50כל  20ד׳
 15:00-14:00כל  20ד׳

מוצאי שבת
 24:00-18:30כל  30ד׳

אז מה בעצם הסיפור שלי?
קו חדש מקריית חינוך
לתחנת רכבת האוניברסיטה (מזרח),
רמת אביב ,רמת החייל ועתידים

נעים להכיר!
קו 12
מופעל כעת על ידי
חברת מטרופולין!

קריית חינוך
קריית חינוך/שושנה פרסיץ
קמפוס אמנויות/שושנה פרסיץ
ת .דלק פז למד2040/
צבי פרופס/שד' לוי אשכול
שלמה בן יוסף/אבא אחימאיר
אבא אחימאיר/אליהו בית צורי
מרכז שוסטר/אבא אחימאיר
רקנאטי/שד' קק"ל
חיים לבנון/קלצ'קין
גן יוסף פוליטי/אופנהיימר
רב אשי2088/
קאנטרי נווה אביבים/יהודה הנשיא
ביה"ס יחדיו/יהודה הנשיא
טאגור/אנדרסן
קניון רמת אביב/אינשטיין
ברודצקי/רדינג
רדינג/אשר ברש
ביה"ס אליאנס/רדינג
רדינג/ברודצקי
שד' רוקח/דרך נמיר
מרכז רבין/שד' רוקח
ת .רכבת אוניברסיטה/שד' רוקח
גני התערוכה/שד' רוקח
לונה פארק/שד' רוקח
מגרשי הטניס/בכור שטרית
מרכז הספורט/בכור שטרית
איצטדיון הדר יוסף/בכור שטרית
ראול ולנברג/משמר הירדן
ראול ולנברג/הברזל
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הנחושת
ראול ולנברג/הארד
ביה"ס משה שרת/בית אל
בית אל/אח"י דקר
דבורה הנביאה/בית אל
עתידים

עתידים
בית אל/רמה
בית אל/דבורה הנביאה
דבורה הנביאה/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/הנחושת
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הברזל
ראול ולנברג/משמר הירדן
איצטדיון הדר יוסף/בכור שטרית
מרכז הספורט/בכור שטרית
שד' רוקח/בכור שטרית
לונה פארק/שד' רוקח
ת .רכבת האוניברסיטה/רוקח
מגרשי הטניס/שד' רוקח
פלנטריום/חיים לבנון
רדינג/ברודצקי
ביה"ס אליאנס/רדינג
רדינג/אשר ברש
רדינג/הברון הירש
קניון רמת אביב/אינשטיין
ביה"ס יחדיו/יהודה הנשיא
קאנטרי נווה אביבים/יהודה הנשיא
רב אשי2088/
גן יוסף פוליטי/אופנהיימר
חיים לבנון/קלצ'קין
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
צבי פרופס/שד' לוי אשכול
ת .דלק פז למד2040/
קמפוס אמנויות/שושנה פרסיץ
קריית חינוך/שושנה פרסיץ
קריית חינוך

