משנה
את מסלולו

524
רעננה  -ת .מרכזית תלֿאביב

לוח זמנים  /תדירות

תחנת המוצא :ת.מרכזית תל ֿאביב
יום ו׳
ימים א׳-ה׳
7:10
19:15-8:15

כל  60ד׳

,10:20 ,9:40 ,8:20 ,7:10
13:15 ,12:15 ,11:40

תחנת המוצא :קריית הספורט
יום ו׳
ימים א׳-ה׳
5:35
 17:40-6:40כל  50ד׳
18:45

,9:35 ,7:35 ,6:55 ,5:35
13:35 ,12:55 ,10:55

אז מה בעצם הסיפור שלי?
מתן שירות ישיר ומהיר יותר מרעננה,
הרצליה ומרכז רמת השרון
אל עתידים

תחנות בהן חל שינוי מסומנות בצבע

יעדים מרכזיים במסלול הקו
בית לוינשטיין ,תחנה מרכזית הרצליה ,מרכז רמת השרון,
הכפר הירוק ,עתידים ,קניון איילון ,בורסה רמת גן,
הקריה ,תחנה מרכזית תלֿאביב
ת.מרכזית ת"א ק/6.רציפים
דרך בגין/הרכבת
המסגר/בן אביגדור
קניון עזריאלי/דרך בגין
ת .רכבת ת"א מרכז/על פרשת
דרכים
הבורסה/דרך ז'בוטינסקי
דרך אבא הלל/דרך ז'בוטינסקי
דרך אבא הלל/ביאליק
דרך אבא הלל/רוקח
דרך אבא הלל/התקווה
דרך אבא הלל/רש"י
דרך אבא הלל /דרך ששת הימים
קניון אילון/דרך ששת הימים
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
מבצע קדש/ראול ולנברג
ראול ולנברג/משמר הירדן
ראול ולנברג/הברזל
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הנחושת
ראול ולנברג/הארד
דבורה הנביאה/ראול ולנברג
דבורה הנביאה/צה"ל
דבורה הנביאה/משמר הירדן

קריית הספורט/וייצמן
ויצמן/רבקה גובר
גאולה/דרך ירושלים
מוסד חינוכי כפר בתיה/דרך י-ם
מרכז מסחרי/דרך ירושלים
דרך ירושלים/הבריגדה היהודית
ירושלים/הר סיני
דרך ירושלים/ברל כצנלסון
אולפנה
העצמאות/בן גוריון
בן גוריון  /הרב קוק
בן גוריון/חומה ומגדל
מרכז אמירים/בן גוריון
סוקולוב/יבנה
קופת חולים מאוחדת/סוקולוב
סוקולוב סנטר/סוקולוב
סוקולוב/זרובבל
צומת הכפר הירוק
בית העלמין קריית שאול/משה
סנה
משה סנה/בני אפרים
משה סנה/צה"ל
דבורה הנביאה/משה סנה
דבורה הנביאה/משמר הירדן

דבורה הנביאה/מתתיהו שוהם
משה סנה/דבורה הנביאה
משה סנה/צה"ל
משה סנה/בני אפרים
בית עלמין צבאי קריית שאול
צומת הכפר הירוק
צומת הראשונים
צומת המשכיות
מרכז מסחרי/סוקולוב
סוקולוב/אזר
סוקולוב/יבנה
מרכז אמירים/בן גוריון
בן גוריון/בר כוכבא
בית משפט/בן גוריון
בן גוריון/העצמאות
העצמאות/סמטת מקדש המלך
דרך ירושלים/יגאל אלון
ירושלים/הבריגדה
אחוזה/דרך ירושלים
מוסד חינוכי כפר בתיה/דרך י-ם
וייצמן/דרך ירושלים
וייצמן/הנשר
קריית הספורט/וייצמן

דבורה הנביאה/צה"ל
דבורה הנביאה/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/הנחושת
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הברזל
ראול ולנברג/משמר הירדן
מבצע קדש/ראול ולנברג
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
קניון איילון/מבצע קדש
קניון איילון/דרך ששת הימים
מוזיאון לאמנות/דרך אבא הלל
דרך אבא הלל/רש"י
דרך אבא הלל/התקווה
דרך אבא הלל/רוקח
דרך אבא הלל/ביאליק
דרך אבא הלל/דרך זאב ז'בוטינסקי
רכבת מרכז/על פרשת דרכים
קניון עזריאלי/דרך בגין
גשר קלקא/דרך בגין
המסגר/המלאכה
בי"ס שבח מופת/המסגר
ת .מרכזית ת"א ק/6 .הורדה

